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projecten voor 
kinderen, jongeren 

en 
jongvolwassenen 

tot 25 jaar

De Janivo Stichting verstrekt in beginsel donaties tussen de

€ 1.000 en € 5.000 per project.



Friese Fondsen Forum
• Voor organisaties die geen of weinig ervaring hebben met het 

aanvragen van subsidie.

• Per project 30 minuten (15 minuten presentatie, 15 minuten 
feedback/vragen).

• Indicatie of het plan (al dan niet in gewijzigde vorm) kans maakt op 
een bijdrage.

• ‘Intake’ door het Stipe-team van Keunstwurk.

• Uiterlijk een week vóór het geplande overleg een korte inhoudelijke 
omschrijving van het project (maximaal één A4-tje) en een (concept-
)begroting met dekkingsplan aanleveren. 

Mogelijke data voor 2019:

•donderdag 25 april van 13:00 – 16:15

•zaterdag 11 mei van 13:00 – 16:15

•donderdag 26 september van 13:00 – 16:15

•zaterdag 5 oktober van 13:00 – 16:15



https://www.startnext.com/amaculo-wald4tel-trifft-zimbabwe?fbclid=IwAR0tv2KUh4itFptGgnyHTrXShPZbRQoKTVdafcZQHkRVtlpijhmxKmy6zVM
http://bit.do/Tikkie-PBG


Internationaal.
Enkele opties:

• Net(z)werk+

• Erasmus+ KA1

• PICE/Movilidad

• Instituto Cervantes

• Subsidieprogramma Jonge Kunst

• Nederlandse ambassades en consulaten



Net(z)werk+ 
Eems Dollard 
Regio (EDR)





Voorwaarden:

• Subsidiemiddelen worden uitsluitend 
toegekend aan samenwerkingsprojecten met 
minstens één projectpartner uit Nederland en 
uit Duitsland.

• Het volgende wordt van de partners verwacht: 
gemeenschappelijke uitwerking, 
gemeenschappelijke financiering van het 
project en personele samenwerking.

• Daarnaast moet het project duurzaam zijn, wat 
betekent dat de grensoverschrijdende effecten 
ook na het einde van het project blijven bestaan 
of dat het project na het einde ook zonder 
subsidiemiddelen voortgezet kan worden.



De inhoud van 
de activiteiten 
kan betrekking 
hebben op de 

volgende 
onderwerpen:

• Ontmoeting tussen burgers en netwerkvorming 
tussen gemeentes

• Onderwijs en arbeidsmarkt 

• Uitdagingen voor het landelijk gebied

• Demografische ontwikkeling/ krimp

• Socioculturele samenwerking

• Natuurlijk en cultureel erfgoed

• Groene infrastructuur en biodiversiteit

• Klimaatbescherming en reductie van CO2-
uitstoot

• Openbare orde en veiligheid

• Bedrijfsleven, wetenschap en innovatie



• Maximale subsidie € 25.000, 50% van totale budget.

• Aanvragen; doorlopend, geen deadline.

• Denk bij activiteiten bijvoorbeeld aan: Ontwikkeling 
van netwerken, studies, ontmoetingen tussen 
burgers of culturele evenementen.

• Ook partnermogelijkheden in Groningen/Drenthe.

• Extra ondersteuningsmogelijkheden van de 
provincie Fryslân/Niedersachsen voor cofinanciering 
(eigen bijdrage).

• Meer informatie: www.netzwerk-plus.eu

• Herrie Caspers, Projectmanagement Net(z)werk+

T 0597521818    

herrie.caspers@edr.eu

Net(z)werk+

http://www.netzwerk-plus.eu/
mailto:herrie.caspers@edr.eu


Erasmus+ Key Action 1 Jongerenuitwisseling



Jongerenuitwisseling:

• Bij een jongerenuitwisseling leren jongeren tussen de 13 
en 30 jaar uit verschillende Europese landen elkaar en 
elkaars achtergrond en cultuur kennen. Jongeren leren 
van elkaar en doen nieuwe vaardigheden op. Dit gebeurt 
in groepen van minimaal vier jongeren met minstens één 
begeleider.

• Een uitwisseling van jongeren wordt opgezet door twee 
of meer organisaties uit verschillende landen uit de 
Europese Unie en aangrenzende partnerlanden.

• Er zijn jaarlijks drie deadlines voor het aanvragen van 
Europese subsidie; begin februari, eind april, begin 
oktober.

• Een van de organisaties dient een subsidieaanvraag in 
namens alle deelnemende partnerorganisaties bij het 
Nationale Agentschap van het land waar je gevestigd 
bent. Voor Nederland is dat het Nationaal Agentschap 
Erasmus+ Jeugd.



Details:

Aantal deelnemers aan een jongerenuitwisseling:

• minimaal 16 en maximaal 60 jongeren tussen 13 en 
30 jaar;

• minimaal 4 jongeren per groep;

• minstens 1 groepsleider per nationale groep.

Duur van een jongerenuitwisseling

• Minimaal 5 en maximaal 21 dagen (aaneengesloten, 
exclusief reisdagen). De uitwisseling wordt buiten 
schooltijd voorbereid en uitgevoerd. De jongeren 
nemen op vrijwillige basis deel.

Deelnemende landen aan uitwisselingen

• Bij een internationale jongerenuitwisseling werken 
twee of meer organisaties uit verschillende 
Europese landen en aangrenzende partnerlanden 
samen. De activiteiten vinden plaats in het land van 
een van de deelnemende organisaties.



Inhoudelijke 
criteria:

• De uitwisseling is een buitenschools vrijetijdsproject, 
waar jongeren op vrijwillige basis aan meedoen. Door 
middel van niet-formele leermethoden doen jongeren 
competenties op.

• Alle partnerorganisaties zijn in een gelijkwaardig 
partnerschap actief betrokken bij en verantwoordelijk 
voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van 
het project.

• Vanuit duidelijke doelstellingen stellen jongeren en 
begeleiders een gezamenlijk programma samen, rondom 
een bepaald thema.

• De jongeren nemen actief deel aan alle fasen van het 
project (voorbereiding, uitvoering en evaluatie).

• De jongerengroepen zijn ongeveer even groot, om een 
gelijkwaardige uitwisseling tot stand te brengen. 
Jongerenuitwisselingen moeten worden opgezet door 
minimaal twee organisaties uit 
verschillende programmalanden of partnerlanden.



Meer 
informatie:

• Nederlands Jeugdinstituut

• T 0302306344
erasmusplus@nji.nl

• www.erasmusplus.nl/mobiliteit-(key-action-
1)/jeugd/jongerenuitwisselingen

• www.youtube.com/watch?v=w177Ee_X9Rw

mailto:erasmusplus@nji.nl
http://www.erasmusplus.nl/mobiliteit-(key-action-1)/jeugd/jongerenuitwisselingen
https://www.youtube.com/watch?v=w177Ee_X9Rw


PICE/Movilidad

• Acción Cultural Española (AC/E); 
ondersteuning van de 
internationalisering van de Spaanse
cultuur.

• Subsidie online aan te vragen door 
de uitnodigende (Friese) partner.

• Maximaal € 15.000 (50%).



Subsidiabele 
kosten:

• Reiskosten

• Verblijfskosten

• Kosten van de pre-productie of productie van 
de activiteit en andere gerelateerde kosten 
(publiciteit, verspreiding, honorarium)



Details:

• Aanvraag indienen op: www.accioncultural.es

• FAQ: 
www.accioncultural.es/media/Default%20Files/
activ/2017/PICE/Marzo/FAQMobility.pdf

http://www.accioncultural.es/
http://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2017/PICE/Marzo/FAQMobility.pdf


Instituto 
Cervantes

• Het Instituto Cervantes in 
Utrecht houdt zich bezig met 
de verspreiding van de 
cultuur van alle Spaanstalige 
landen in Nederland.

• http://utrecht.cervantes.es/n
l/default.shtm

• Cervantes Utrecht +31 (0)30 
24 28 477/23 34 261

• Isabel-Clara Lorda Vidal. 
Directrice (spreekt
nederlands).

• dirutr@cervantes.es

http://utrecht.cervantes.es/nl/default.shtm
mailto:dirutr@cervantes.es


Subsidieprogramma Jonge 
Kunst
• Dit programma geeft culturele organisaties die werken met jongeren (12-

25 jaar) in Nederland de kans om met Duitse collega's uit te wisselen en 
samen te werken. De subsidie mag gebruikt worden voor de eigen bijdrage 
voor een Net(z)werk+-aanvraag.

• Deadline 1 maart, jaarlijks.

• Maximaal € 25.000 (50%) totaal van beide fondsen.

• Fonds Soziokultur e.V., Klaus Kussauer

• T +4922897144790

• www.fonds-soziokultur.de

• info@fonds-soziokultur.de

• Fonds voor Cultuurparticipatie, Lidian Fleers

• T +31302336030

• www.cultuurparticipatie.nl

• l.fleers@cultuurparticipatie.nl

http://www.fonds-soziokultur.de/
mailto:info@fonds-soziokultur.de
http://www.cultuurparticipatie.nl/
mailto:l.fleers@cultuurparticipatie.nl


Nederlandse ambassades 
en consulaten:

• Het diplomatieke netwerk van Nederland bestaat 
uit ambassades en consulaten. Zij zijn op allerlei 
manieren betrokken bij internationale culturele 
samenwerking. Van het verstrekken van visa en 
het openstellen van het lokale netwerk in 
cultuur, overheid, bedrijfsleven tot het 
signaleren van kansen voor Nederlandse 
organisaties in het buitenland; het promoten van 
Nederlandse cultuur of het verlenen van 
beperkte financiële ondersteuning aan 
organisaties en kunstenaars.

• Focuslanden : België/Vlaanderen, China, 
Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Turkije, de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk e.a.

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades
-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen


Tips & Tricks

• Waarom wil ik transnationaal werken?

• Wat is de grensoverschrijdende meerwaarde (waarom niet 
lokaal/regionaal)?

• Hoe relevant is mijn project?

• Wat is de legacy?

• Betrek je partners bij het project/de aanvraag vanaf het begin.

• Controleer of je partners ‘eligible’ zijn.

• Voordat je een aanvraag maakt; toets je idee bij het agentschap/de 
subsidiegever.

• Verplaats je in de rol van de subsidiegever; wat ontvangen/wat er 
voor terugkrijgen.

• Maak een ‘draaiboek’, hou rekening met formaliteiten (PIC, etc.).

• Bouw een go/no-go-moment in.

• Stel deadlines voor je partners.

• Geduld; erger je niet aan culturele verschillen.

• Heb plezier aan een aanvraag; het ‘dwingt’ je om tot de kern van 
een project te komen. Het opstellen van een aanvraag is ook een 
creatief proces.



Partnership



Aan de slag

• Analyse van je ‘product’ en 
doelgroep 
(+haalbaarheidsonderzoek)

• Selecteer mogelijke 
bedrijfspartners (link naar 
inhoud/doelgroep)

• Comité van Aanbeveling

• Lobbygroep

• Gemeentebestuur

• Communicatiemiddelen

• Serviceclubs e.d.



Proposities

• Artistiek product

• Participatieprogramma

• Side events

• Naast de gebruikelijke vrijkaartjes, 
vernoemingen/logo’s e.d.: Wat 
heb je te bieden?

• Creativiteit, workshops voor 
personeel/klanten, VIP’s van het 
Comité van Aanbeveling, 
arrangement voor de 
bedrijfsklanten, teambuilding, 
Meet & Greet

• Samenwerking met andere 
bedrijfspartners

• Zet je bestuur, cast & crew in



Partnerships

• Financiële bijdrage voor het 
gehele programma

• Financiële bijdrage voor 
programmaonderdelen

• Ondersteuning in natura (b.v. 
podium, tenten, materialen, 
mankracht, vervoer…)

• Mediapartners

• Afnameverplichting van x 
kaarten voor voorstelling y

• Inzet van acties (korting op 
kaarten) via de kanalen (b.v. 
organisaties met enorm 
netwerk)

• Adoptie programmaonderdeel









Meer informatie/advies/
assistentie:

• Jan-Willem van Kruyssen

• jwvankruyssen@omfryslan.nl

• T 0631665582

mailto:jwvankruyssen@omfryslan.nl

