
Concluderende bemerkingen - Erasmus+ Sport infodag van 20/02/14 - door Philippe De Witte  

 

1.  Erasmus+ Sport Samenwerkingsverbanden staat  voor  ‘innovatie’ 
 

Een zeer belangrijke doelstelling voor het Erasmus+ Sport project, dat je wil indienen, of waarvan je 

een partner wil zijn, is dat het vernieuwend moet zijn.  Herhaling van wat reeds bestaat of het 

enkelvoudig uitbouwen van wat reeds is opgestart, wordt niet door Erasmus+ Sport 

Samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. 

 

2.  Innovatie  is  ‘vernieuwend’  maar  niet  altijd ‘nieuw’ 
 

Start bij een EU-project  best  niet  met  de  doelstelling  iets  totaal  ‘nieuw’  uit  te  bouwen,  maar  wel  iets  
‘vernieuwends’.    Zorg  dat  je  over het thema van uw EU-project al een zekere basiskennis hebt, een 

zekere basiservaring verworven hebt.  Iets waarrond je reeds bezig bent. 

 

Bv. preventie van sportletsels bij senioren.  Daarrond bestaat er uiteraard al heel wat in Vlaanderen 

en  in  de  EU.    Dat  is  niet  ‘nieuw’.    Maar  je  kan  wel  op  zoek  gaan  naar  iets ‘vernieuwends’.    Bv.  een  
vernieuwende tool ontwikkelen, om specifiek de coaches van sportende senioren op te leiden, rond 

preventie van sportletsels. 

 

Dat is wat wordt bedoeld met ‘niet nieuw’, maar ‘vernieuwend’. 
 

3.  Verzorg je eigen kernopdracht 

 

Daarop aansluitend is het zéér belangrijk dat uw EU-project altijd moet passen binnen de 

hoofdopdracht van uw organisatie.  Een EU-project  mag  geen  ‘alleenstaand’  iets  zijn.    Het  mag  geen  
‘doel op zich’ zijn. 

 

4.  Aanvullend, verrijkend, versterkend 

 

Zoek dus als thema van een EU-project, dat je wil leiden, of waar als je als partner wil aan 

deelnemen, een thema waarmee je de kerntaak van jouw organisatie helpt versterken, verrijken,  

verruimen  …   
 

5.  Transnationale samenwerkingsverbanden 

 

Een project dat niet alleen voor uw organisatie, maar ook voor de andere organisaties in het project 

versterkend is, verrijkend is.  Dat het thema van het project ook bij de andere partnerorganisaties 

een kerntaak is.  Uw Erasmus+ Sport Samenwerkingsverband is uitdrukkelijk ‘transnationaal’.  De 

overdracht van kennis, goede praktijken, werkmethoden, enz. tussen  ‘alle’  partners  is essentieel.  

Vandaar dat er partners uit minstens 5 EU-landen moeten aan deelnemen.  Die contractueel ook een 

deeltaak opnemen. 

 

6.  Nieuwe of het versterken van netwerken 

 



Indien dit leidt tot het ontstaan of het versterken van netwerken die op langere termijn blijvend voor 

kruisbestuiving zorgen, dan is dat uiteraard extra positief. 

 

7.  De EU-dimensie 

 

Erasmus+ Sport Samenwerkingsverbanden wil projecten subsidiëren die toepasselijk kunnen zijn in 

de gehele EU.  Zorg daarom dat uw project een thema heeft dat relevant kan zijn - in principe - voor 

de 28 EU-landen; dus in de gehele EU. 

Zoek daarom partners verder dan de eigen landsgrens.  De EU is meer dan Fr/Nl/Du/Lu. 

Zorg er daarom ook voor dat je in jouw project voorziet hoe uw tool/product/rapport kan verspreid 

worden over meer dan de 5/6/7/8 partners van uw project.  Je moet dat niet noodzakelijk zélf gaan 

doen, maar zorg er op zijn minst voor dat het opgepikt kan worden. 

De EU steunt alleen projecten die zonder haar steun nooit tot stand zouden komen.  Wil je iets alleen 

met de grenslanden ontwikkelen, dan is bi/tri/quadri-overleg tussen de landen meer aangewezen.  

Wil je iets doen dat slechts voor een paar landen/organisaties zinvol is, dan moet je met die 

landen/organisaties samen gaan zitten. 

 

8.  Versterkend voor het EU-beleid 

 

Dat is dan ook de reden waarom Erasmus+ Sport Samenwerkingsverbanden alleen projecten steunt 

die versterkend zijn voor de keuzes die de EU heeft gemaakt.  Wil je een EU-project indienen, neem 

dan zeker 2 soorten documenten door: 

a.  M.b.t.  het  algemeen  beleid:  de  ‘Communication  on  the  Development  of  the  European  Dimension  
on  Sport’,  het  ‘Work  Plan  on  Sport’  en  de  ‘Program  Guide  on  Sport’ 
Mail EU Sport Link, bel EU Sport Link …  en vraag die op.  Lees die ! 

Dat zijn de algemene beleidskeuzes rond sport van de EU. 

b.  Voor uw specifiek thema, vraag je naar de beleidsdocumenten van de EU over uw thema.  Voor 

Dual Careers is er een specifiek document van een 25-tal bladzijden.  Voor HEPA is er ook kernachtige 

communicatie.  Net zoals voor een aantal andere domeinen. 

Neem die door, om zeker te zijn dat uw project aansluit bij deze EU-doelstellingen. 

  



9.  Hou het eenvoudig, met een éénduidig doel voor ogen 

 

De EU is groot, telt 28 landen, en 505 miljoen inwoners.  De EU is zeer divers.  Dat kan bij u de indruk 

wekken dat het EU-project  dat  je  wil  indienen,  of  waaraan  je  als  partner  wil  deelnemen,  ook  ‘groots’  
moet zijn,  ‘holistisch’,  een ‘totaaloplossing’ moet bieden, ‘alomvattend’ moet zijn.  Maar de EU 

verwacht dit helemaal niet van een Erasmus+ Sport Samenwerkingsverband.  Wat de EU graag ziet is 

hoe de algemene beleidskeuzes van de EU binnen de projecten naar het concrete, het praktische, het 

laagdrempelige op lokaal vlak vertaald wordt. 

 

‘Elke  stap  telt’  van  OKRA  Sport  55+  is  bv.  een  tool  die 

1. zeer concreet is 

2. volledig bedoeld is om zeer lokaal toe te passen 

3. in de gehele EU zou kunnen toegepast worden 

4. en volledig aansluit bij het HEPA EU-beleid (gezondheid bevorderende fysieke activiteit) 

 

Elke stap telt bestaat al, dat moet dus niet meer in een EU-project komen, maar het is een mooi vb. 

van wat binnen een EU-project zou passen.  

 

10.  ‘Leider’  of  ‘partner’  worden ? 

 

Als organisatie deelnemen aan een EU-project verloopt meestal in 5 fases. 

 

(Wat hieronder staat vermeld is een eigen vertaling van een onderzoek van Tempera voor EPOS)   

 

Stap 1.  Een medewerker ziet kansen voor de ontwikkeling van de organisatie door deelname aan 

een EU-project. 

Stap 2.  De leidinggevende van de organisatie is overtuigd van de kansen voor ontwikkeling die 

deelname aan een EU-project kunnen bieden. 

Stap 3.  Het team en de leidinggevende organen staan achter de deelname van een EU-project. 

Stap 4.  Er wordt aan een EU-project deelgenomen. 

Stap 5.  De organisatie zet blijvend in op deelname aan de EU-dimensie van de sport.  Door deelname 

aan nieuwe projecten of via andere netwerken/platforms/overleg/enzovoort. 

 

Ga  goed  na  in  welk  stadium  uw  organisatie  zich  bevindt  en  weeg  hierbij  af  of  deelname  als  ‘partner’  
of het indienen van een project als  ‘leider’  het  meest  zinvol  is  ! 
 


