
   

OPROEP SEMINAR 

‘GOING INTERNATIONAL WITH YOUNG PEOPLE FROM DIVERSE 

CULTURAL BACKGROUNDS’ 

Georganiseerd door de Erasmus+ Youth in Action Agentschappen  
JINT vzw (België-FL), BIJ (België-FR), NJI (Nederland) en Agence Erasmus+ France Jeunesse & 

Sport (Frankrijk) 
20-24 februari 2018 - Brussel, België 

 

Context 

In februari 2016 organiseerden de Nationale Agentschappen van Nederland, België-FL, België-FR en 
Frankrijk in Den Haag (Nederland) het seminar ‘Going International with Migrants’. Het werd een 
levendig en boeiend seminar waarin de deelnemers intens uitwisselden over het (internationaal) 
werken met jongeren van diverse culturele achtergronden. Eveneens formuleerden ze een reeks aan 
interessante do’s & don’ts en aanbevelingen voor de Nationale Agentschappen voor Youth in Action 
projecten met deze doelgroep.   

Meer dan voldoende stof dus voor verdere uitwisseling en verdieping in een vervolgeditie ‘Going 
International with Young People from Diverse Cultural Backgrounds’ in februari 2018!  

 
Doelgroep 

Dit seminar wil 24 jeugdwerkers uit België, Nederland en Frankrijk die met jongeren van diverse 
culturele achtergronden werken, samenbrengen zodat ze hun kennis, expertise en ervaring met 
elkaar delen en samen internationale jongerenprojecten binnen het Erasmus+ Youth in Action 
programma kunnen opstarten.  

 Voor elk Agentschap deelname van 6 jeugdwerkers (vrijwilligers en beroepskrachten)  
 Om de doorstroming van de resultaten van het eerste seminar naar deze vervolgcursus te 

waarborgen streven we naar een mix van jeugdwerkers die aan de eerste editie deelnamen en 
nieuwe deelnemers (deze laatste mogen uit organisaties komen die al deelnamen of een nieuwe 
organisatie).  

 Het seminar is tweetalig met Nederlands en Frans als werktaal. Beide facilitatoren beheersen 
beide talen en zorgen voor vertaling.  

 Voorkennis van het Erasmus+ Youth in Action programma is niet vereist. Elk Nationaal 
Agentschap organiseert voor de start van het seminar een infosessie over het programma voor 
de geselecteerde deelnemers. 
 



 
Doelstellingen en programma 

De resultaten van het eerste seminarie vormen de basis waarop verder gewerkt wordt. Dit seminarie 
heeft als doelstellingen: 
 
 Inspireren van de deelnemers (door onderlinge uitwisseling en organisatiebezoeken) 
 Uitwisselen van methodieken en tools in het dagelijks werken met jongeren van diverse culturele 

achtergronden  
 Motiveren van organisaties om Erasmus+ Youth in Action projecten op te starten en als een 

methodiek te gebruiken  
 Delen van kennis, ervaring en expertise m.b.t. het organiseren van internationale 

jongerenprojecten  
 
Het programma zal de volgende activiteiten omvatten: 
 Kennismaking en groepsvorming 
 Delen van werkpraktijken en methodieken  
 Bepalen van een helder terminologisch kader m.b.t. het thema van het seminarie 
 Bezoeken aan organisaties in Brussel die een boeiende praktijk kunnen voorstellen en/of ervaring 

hebben in Youth in Action 
 Informele netwerking tussen de deelnemers en de bezochte organisaties 
 Opstarten van gemeenschappelijke Youth in Action projecten  
 Uitwisseling met en aanbevelingen voor de Nationale Agentschappen voor het werken met de 

doelgroep  
 

 
Team 

Volgende 2 facilitators zullen het programma begeleiden: 
 Joke Van Dooren is een trainer en facilitator met een passie voor groepsdynamica, niet-formeel 

leren en jeugdwerk. Ze werkt tevens als projectmanager voor vzw PIN die initiatieven en 
projecten ontwikkelt die het samenleven in diversiteit bevorderen. 

 Hassan Al Hilou is een ondernemer die zich met zijn projecten focust op talentontwikkeling bij de 
jongeren uit Brussel. Daarnaast neemt hij zijn ervaringen mee om workshops te geven aan 
organisaties en bedrijven die zich op talentopportuniteiten willen focussen.  

 

 
Praktische info 

Het seminar vindt plaats in de hostel Génération Europe in Brussel. Start is voorzien op 
dinsdagmiddag 20 februari ’18 om 12u30 en het vertrek na het ontbijt op zaterdagochtend 24 
februari ‘18. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze aan het volledige programma deelnemen, 
incl. de avondactiviteiten.  

Alle verblijfskosten, maaltijden en programmakosten worden betaald vanuit het Erasmus+ 
programma. Afhankelijk van je Nationaal Agentschap wordt er een deelnemersbijdrage gevraagd van 
€50 tot € 75. 



 
Aanmelden 

Aanmelden doe je via de SALTO Training Calendar: https://www.salto-youth.net/tools/european-
training-calendar/training/going-international-with-young-people-from-diverse-cultural-
backgrounds.6995/  
 
Deadline om je kandidatuur in te dienen:  5 januari 2018 
Bekendmaking selectie:    10 januari 2018 
 

 
Contact en informatie? 

 Voor deelnemers uit België-FL: JINT vzw – Karlien Leroux – karlien.leroux@jint.be – 02/209 07 20 
 Voor deelnemers uit België-FR: BIJ – Thierry Dufour – thierry.dufour@cfwb.be – 02/548 38 81 
 Voor deelnemers uit Nederland: NJI – Peter Pieters – p.pieters@nji.nl – 030/230 65 51 
 Voor deelnemers uit Frankrijk: Agence Erasmus+ France J&S – Anne Rolland - 

Anne.ROLLAND@service-civique.gouv.fr – 01/70 98 93 82 
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