
 
Europees Solidariteitskorps biedt nieuwe kansen
voor de jeugd
 

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud die de maatschappij willen verbeteren, kunnen zich
registreren bij het Europees Solidariteitskorps.
 
De leden van het Europees Parlement hebben de reikwijdte van het Europees Solidariteitskorps
uitgebreid en op 18 mei het programma voor 2021-2027 goedgekeurd. Het nieuwe programma
omvat een onderdeel humanitaire hulp (voorheen een op zichzelf staand programma) en zal
voor het eerst een op zichzelf staand vrijwilligersprogramma zijn met een eigen budget
 
Het nieuwe programma zal inclusiever zijn dan het vorige, waarbij de Commissie en de lidstaten
plannen moeten presenteren om de participatie van jongeren uit kansarme milieus te vergroten.
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Jongeren kunnen nu ook vrijwilligerswerk doen in hun eigen land.
 
Het programma stelt vrijwilligersactiviteiten voor jongeren tussen 18 en 30 jaar voor en het
Europees Parlement heeft met succes haar budget verhoogd met 15 procent in vergelijking met
het vorige programma (2018-2020).
 
Over het Europees Solidariteitskorps 
Het Europees Solidariteitskorps, opgericht in 2016, wil het belangrijkste toegangspunt van de
EU zijn voor jongeren die vrijwilligerswerk willen doen, of projecten willen opzetten ten bate van
gemeenschappen en mensen in heel Europa.
 
Het idee is om jongeren de mogelijkheid te bieden om waardevolle competenties te verwerven
voor persoonlijke, sociale, maatschappelijke en professionele ontwikkeling, terwijl ze andere
mensen helpen.
 
Projecten omvatten onderwijs, gezondheid, milieubescherming, werken met kinderen en
ouderen, evenals met migranten en asielzoekers. Liefdadigheidswerk krijgt de prioriteit.
 
De activiteiten mogen bestaande banen of stages niet beïnvloeden en moeten bijdragen aan
het versterken van de verbintenissen van bedrijven op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, maar mogen deze niet vervangen.
 
“Vrijwilligerswerk is een echte vorm van solidariteit en vormt de kern van onze EU-waarden.
Ons nieuwe programma is gerichter en biedt zoveel meer aan jongeren in Europa.
Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel van onze moderne democratie. We zullen deze
crisis samen kunnen overwinnen als we onze maatschappelijke betrokkenheid vergroten ”,
aldus rapporteur Michaela Šojdrova (EVP, CZ).
 

Registratie voor het Europees Solidariteitskorps is mogelijk vanaf 17 jaar. Projecten kunnen
alleen worden gestart als er deelnemers ouder dan 18 jaar aanwezig zijn.

Europees Solidariteitskorps
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps
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https://europa.eu/youth/solidarity_nl
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps


Leer meer over het sociaal beleid van de EU. 
 
Meer informatie
De leden keuren het nieuwe vrijwilligersprogramma van de EU goed
Procedure (Engels)
Foto's en video's over het solidariteitskoprs
Briefing (Engels)
Onderzoek: Europees Solidariteitskorps en vrijwilligerswerk (Engels)
European Solidarity Corps 2021-2027
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/sociaal-europa-wat-doet-het-parlement-voor-het-sociaal-beleid
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210517IPR04112/meps-approve-the-eu-s-new-volunteering-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/european-solidarity-corps_8501_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017)608731_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601999/IPOL_STU(2017)601999_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690600/EPRS_ATA(2021)690600_EN.pdf

