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European Voluntary Service:
Future Search Conference
3 – 5 juli 2017, Tallinn, Estland
‘Enhanced perspectives for transnational volunteering for youth’
Op 3, 4 en 5 juli vond het eerste jeugdevent voor het Estse
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie plaats. Als onderwerp
werd het Europees vrijwilligerswerk onder de loep genomen. EVS of
‘European Voluntary Service’ bestaat al 20 jaar en maakt deel uit van
het Erasmus+ programma, onder het hoofdstuk Jeugd (Youth in Action).
Dit programma biedt een kader voor internationale projecten van
jongeren en jeugdorganisaties in de vrije tijd. Meer informatie vind je
hier terug.
De conferentie had als doel visieontwikkeling rond de toekomst van vrijwilligerswerk,
met het bestaande kader van EVS en de nieuwe ontwikkeling rond het Europees
solidariteitskorps dat vorig jaar in december van start ging, in het achterhoofd. Alle
deelnemende lidstaten werden gevraagd een diverse delegatie samen te stellen met
EVS-vrijwilligers, organisaties die ontvangen of zenden, ministeries en nationale
agentschappen. Meer dan 150 deelnemers kwamen naar Tallinn om met verschillende
discussies en uitwisselingen deze denkoefening te kunnen voeden.
Tijdens de eerste dag werden er verschillende goede praktijken voorgesteld zoals de
oprichter van Tallinn Music Week, Helen Sildna en een vrijwilliger die net haar project
had afgesloten, Anna Grund. Ze spraken over de essentiële intrinsieke motivatie die je
als vrijwilliger nodig hebt om initiatief te kunnen nemen, de professionele
ondersteuning om verandering in gang te kunnen zetten en dit vervolgens ook als een
positieve ervaring mee te nemen voor je verdere leven en andere ervaringen.
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Tot slot sprak Adah Parris, als storytelling consultant over de identiteit van
jongeren en hoe een veranderend samenlevingsbeeld ook de noden en
wensen van jongeren beïnvloeden. Wanneer we vanuit jongeren zelf willen
vertrekken moeten we ons hiervan bewust zijn en bepaalde bestaande
categorieën in vraag durven stellen. Vanuit die redenering kan men
jongeren ondersteunen om zelf de zoektocht aan te gaan naar een
identiteitsontwikkeling.
Vanaf dag twee gingen we aan de slag met de website padlet. Een
gemakkelijke manier om als deelnemer laagdrempelig feedback en input te
geven door dit te posten op de pagina. Wie graag een kijkje neemt naar
het verloop van de conferentie, kan hier kennismaken met padlet.
Daarnaast was er ook steeds een ‘visual reporter’ voor tijdens de plenaire
momenten.
Ook op de tweede dag kwamen verschillende goede praktijken aan het
woord. Ott Pärna, de oprichter van SCULT.com sprak over hun
vrijwilligerswerking in de sportwereld. Zij selecteren steeds jongeren voor
grote sportevenementen zoals belangrijke wereldkampioenschappen en de
Olympische spelen. Net zoals Adah Parris sprak ook hij over de noodzaak
van een goede strategische aanpak naast de sociale boodschap.
Heel veel enthousiasme en goede bedoelingen kunnen sterker gemaakt
worden door er een stevig kader rond op te bouwen die jongeren letterlijk en figuurlijk laat vooruit gaan en stappen
zetten in hun leven. Door hun creativiteit te stimuleren, krijgen zij het vertrouwen dat ze werkelijk een impact hebben
op niet alleen hun eigen leven maar hun omgeving. Dit vraagt tijd en ruimte maar zeker ook investering in deze
initiatieven en de mensen die dit op poten zetten.
Dit werd ook bevestigd in het panel waar een huidige EVS vrijwilliger Amar Hamzic, sterk pleitte voor het besef dat
vrijwilligers eerst en vooral ook mensen zijn. Loze beloftes en te hoge verwachtingen zorgen ervoor dat jonge mensen
ontmoedigd raken waardoor de mogelijke leerervaring
verloren gaat.
Dat leerproces werd in het panel met verschillende sprekers
zoals het Europees Jeugdforum, World Organization of the
Scout Movement en vertegenwoordiging vanuit het vorige
Maltese voorzitterschap, opnieuw benadrukt. Het voordeel
voor de vrijwilliger, de gemeenschap en de deelnemende
organisaties moet duidelijk zijn of er moet minstens een
veilige ruimte gecreëerd worden waar hierover kan worden
gediscussieerd zodat bepaalde spanningen en culturele
verschillen benoemd kunnen worden. Van daar uit kunnen
bruggen worden gebouwd naar een gedeeld doel.
Vanaf de namiddag op dag twee werd er in kleine groepen
gewerkt en op verschillende niveaus debatten gehouden. Hier werd veel ruimte gelaten voor input van de deelnemers
zelf en ook de keuze van workshops mocht iedereen zelf invullen.
Een aantal interessante conclusies uit de vele gesprekken:
-

Het blijft belangrijk om moeilijk bereikbare jongeren en jongeren met een kwetsbare achtergrond te betrekken
en initiatieven te nemen om de kloof tussen hen en EVS te dichten. Zij nemen nog steeds percentueel heel
weinig deel maar bevragingen tonen aan dat net deze trajecten het meeste impact hebben op jongeren.
Projecten moeten flexibel en laagdrempelig blijven. Het leerproces in zulke situaties moet extra intens worden
ondersteund.
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-

Bij het implementeren van nieuwe programma’s zoals ESC moet de oefening gemaakt worden hoe dit het
beste en meest efficiënt kan worden afgestemd op de bestaande programma’s van EVS. Andere
leeftijdsgrenzen, voorwaarden, groepen van landen die kunnen deelnemen maken het administratief zwaarder
en voor alle actoren ingewikkelder.

-

De kwaliteit van vrijwilligersprojecten moet vertaald worden in erkenning en informatie over de
mogelijkheden in een verder leven en/of loopbaan. Ook de rechten en plichten van vrijwilligers in
verschillende landen zorgen nog voor veel onduidelijkheid. Wie moet wanneer belastingen betalen, wie moet
op welke manier verzekerd zijn, etc.. Hier moet meer duidelijkheid in komen voor zowel de nationale
agentschappen, organisaties als voor de vrijwilligers zelf.

-

Het ontwikkelen van projecten vanuit de noden en interesses van jongeren zelf. Vaak zijn de vrijwilligers zelf
niet op de hoogte van de impact die ze kunnen hebben op hun eigen traject. Door hen te stimuleren en
verschillende opties te leren kennen kan dit een verschil maken. Het idee van een internationaal alumni event
en organisatie werd vaak op tafel geschoven. Er zijn landen die hier al goede praktijken rond hebben en
landen die hier nog geen gebruik van maken. Hier ligt ook een belangrijke taak rond het ‘mentorship’. Welke
vragen stellen we aan jongeren en met welke basishouding zitten we zelf als begeleiding in zo’n traject? Dit
in vraag durven stellen en af te stemmen op de jongeren zelf zorgt voor een relevant en duurzaam traject.

Voor meer info over de conferentie: http://evsfuture.noored.ee/
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