
Verzilver je ervaring terwijl je anderen helpt!

Van vrijwilligerswerk tot werkgelegenheid - zet je 

ervaring om in competenties en vind je weg naar succes!

Dit project wordt mede mogelijk met de financiële steun van de Europese Commissie. Deze 
publicatie geeft slechts de mening van de auteur weer, de Commissie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de in deze publicatie opgenomen meningen en informatie.

Start: 01 december 2014
Einde: 30 november 2016

Duur: 24 maanden
www.euravon.eu

 http://euravon.ybu.edu.tr/

Wie 
werken samen 

in Euravon?

 BUSINESS SCHOOL
YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, 

Ankara, Turkey - Project Coordinator
E: euravon@ybu.edu.tr

URL: http://ybusm.org/

UBITED - UluslarasiBilim, 
Inovasyon,Teknoloji ve

Egitimi Destekleme Dernegi, 
Sakarya, Turkey

E: ubitedsakarya@gmail.com 
URL: www.ubited.eu

Calismave Sosyal Guvenlik 
Egitimve Arastirma Merkezi, 

Ankara, Turkey
E: stratejiedu@gmail.com  
URL: www.casgem.gov.tr

EURAVON 
(Europees systeem voor erkenning en 

validering van vrijwilligerswerkervaring 

van jongeren)

MARIE CURIE ASSOCIATION – MCA, 
Plovdiv, Bulgaria
E: info@marie-curie-bg.org 
URL: www.marie-curie-bg.org

INTERPROJECTS Ltd., 
Smolyan, Bulgaria
E: interprojectsbg@gmail.com 
URL: www.interprojects.bg

IDRYMA KOINONIKOPOLITIKON 
MELETON, 
Nicosia, Cyprus
E: orestis@tringides.com 
URL: www.ikme.eu

EDOS Foundation, 
Bemmel, The Netherlands
E: guus@edosfoundation.com 
URL: www.edosfoundation.com

Jaarlijks besteden bijna 1 miljard 
mensen over de hele wereld een deel 
van hun tijd aan enige vorm van 
vrijwilligerswerk. Dit kan zijn bij een 
publieke, non-profit, of for-profit 
organisatie of rechtstreeks voor andere 
mensen. Meer dan een vijfde van de 
Europeanen (dus meer dan 20%) neemt 
deel aan vrijwillige en charitatieve 
activiteiten (ongeveer 100 miljoen, 
volgens een studie van de Europese 
Commissie uit 2010).



EURAVON heeft als doel om een systematische tool te 
ontwikkelen voor het monitoren, erkennen en certificeren 
van de belangrijkste algemene competenties. Zo'n tool zal 
het opdoen van ervaringen tijdens vrijwilligerswerk (van 
niet-formeel en informeel leren) ondersteunen en 
stimuleren. Het maakt de uitwisseling van pan-Europese 
mobiliteiten in vrijwilligerswerk mogelijk. EURAVON wil 
de transnationale mobiliteit van vrijwilligers bevorderen 
door het opstarten van een netwerk van zorg- en 
welz i jnsorganisat ies,  univers iteiten en andere 
instellingen die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk. Het 
EURAVON project levert een bijdrage aan de sociale 
cohesie en de sociale integratie door het ontwikkelen van 
vrijwilligersactiviteiten. We hopen de tolerantie ten 
aanzien van achtergestelde groepen in de samenleving te 
vergroten en zo bij te dragen aan het verminderen van 
racisme en andere vooroordelen.

Waarom het EURAVON project?

Verslag van ons onderzoek naar de opleidingsbehoeften 
van vrijwilligers en naar de hiaten in het systeem van de 
erkenning en validering van vrijwilligerscompetenties;

EURAVON systeem voor de erkenning, validering en 
certificering van niet-formeel en informeel leren tijdens 
vrijwilligerswerk van jongeren;

Toolkit voor de verbetering van de belangrijkste en 
algemene competenties;

Gids voor het uitwerken van het monitoren in 
vrijwilligerswerk;

Rapport waarin de bruikbaarheid van de eindproducten 
wordt gepresenteerd op basis van testen in Bulgarije, 
Cyprus, Nederland en Turkije;

Projectwebsite en e-learning platform

Jonge vrijwilligers (16-29 jaar);

Zorg- en welzijnsorganisaties;

Universiteiten;

Jeugdorganisaties / clubs;

Liefdadigheidsorganisaties;

Humanitaire organisaties;

Maatschappelijke organisaties;

Denktanks op het gebied van 
vrijwilligerswerk.

Wat 
biedt het 
project?

Wie kunnen 
profiteren van 
het project?


