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GO GREEN ERASMUS+ & DUURZAAMHEID

Europese jongerenprogramma’s & duurzaamheid

“ Leave nothing but 
footprints, take nothing 

but memories ”

Een internationale ervaring is een unieke 
kans en life changing experience. Via Erasmus+ 
Jeugd en het European Solidarity Corps krijgen 
jongeren én jongerenwerkers de mogelijkheid 
om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Deze ervaringen brengen uiteraard verplaatsingen met zich mee, net als 
verandering in je dagelijks leven wanneer je voor een langere periode 
weg gaat. Omdat alle beetje helpen, leggen we bij alle activiteiten 
binnen de programma’s graag de nadruk op het maken van duurzame 
keuzes. Doe inspiratie op en maak jouw project zo groen mogelijk!
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DO 
SOMETHING

GREEN 
TODAY

 
Erasmus+ is het Europees subsidieprogramma voor 
onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma wil 
zo veel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig 
deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, 
door het ontwikkelen van vaardigheden en competenties. 
Daarnaast helpt Erasmus+ door middel van internationale 
samenwerking om de kwaliteit van onderwijs en training én 
van het jeugd- en jongerenwerk in Europa te verbeteren. 

BEKIJK ALLE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP ERASMUSPLUS.NL

Duurzaam reizen: hoewel het soms tegenstrijdig klinkt, is het 
zeker mogelijk om bewuste keuzes maken. Voel je daarom 
verantwoordelijk en neem die verantwoordelijkheid ook,  

zowel vooraf als tijdens het project.  

Met deze brochure hopen we je te inspireren om een zo klein 
mogelijke ecologische voetafdruk na te laten. Gebruik onze  
7 tips voor een duurzame Europese ervaring, en ga met 

een ‘groen gemoed’ op weg naar de ervaring van je leven!

 
Het European Solidarity Corps is het Europees 
subsidieprogramma voor maatschappelijke organisaties en 
jongeren die bij willen dragen aan een mooiere wereld. 
Het verstrekt subsidie aan projecten die een positieve 
bijdrage leveren aan de maatschappij, op Europees én 
lokaal niveau. Zo doe je iets goeds voor een ander, en werk 
je tegelijkertijd aan je eigen persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Daarnaast biedt het European Solidarity Corps 
trainingen en activiteiten aan, om jongeren en organisaties 
te ondersteunen om nóg betere projecten op te zetten.  

BEKIJK ALLE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP 
EUROPEANSOLIDARITYCORPS.NL

http://ERASMUSpLUS.NL
http://europeansolidaritycorps.nl
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 TIPS VOORAFGAAND AAN JE VERTREK
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project op het programma, van  
Erasmus+ Jeugd of het European  
Solidarity Corps? Maak dan vooraf  
al meteen de juiste duurzame keuzes!

TIP #1
Denk na over een groene manier van reizen

Vliegen is verreweg de slechtste keuze voor het klimaat. 
Een vliegreis belast het milieu maar liefst 7 tot 11 keer 
zoveel als dezelfde reis per trein of bus. Het verschil is het 
grootst op een korte reisafstand (minder dan 700 kilometer). 
Verder draagt een vliegreis 7 tot 11 keer keer zoveel 
bij aan het broeikaseffect als dezelfde reis per trein.1

Reizen per trein of bus is, vooral binnen Europa, ook vaak 
een mogelijkheid. De website Rome2Rio.com is handig om 
de verschillende mogelijkheden te vergelijken. Vliegen zal 
vaak de snelste optie zijn, maar daar komt natuurlijk reis- en 
wachttijd bij. Als je de tijd hebt om over land te reizen zie 
je bovendien de verschillende landschappen aan je voorbij 
gaan en reis je écht van plek A naar B. Dat doet iets met je.

Besluit je toch te gaan vliegen, wees je dan bewust 
van de gevolgen voor het klimaat tijdens het boeken 
van een vliegreis. De volgende tips maken een 
vliegreis iets minder belastend voor het milieu:

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/duurzaam-op-vakantie/vliegen-of-ander-vakantievervoer/
http://Rome2Rio.com
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• Boek een vlucht zonder overstap

Ook al bespaar je soms geld 
door te vliegen met een overstap, 
het zorgt ook voor een omweg, 
waardoor de CO2-uitstoot hoger 
ligt. Kies voor vertrek en aankomst 
ook voor het dichtsbijzijnde 
vliegveld en maak je vlucht op 
die manier zo efficiënt mogelijk.

• Vlieg economy class naar 
verre bestemmingen

Business class betekent meer luxe en 
ruimte. Hoe meer ruimte jij inneemt, 
hoe meer CO2-uitstoot voor 
jouw rekening is. Wees dus geen 
luxepaardje en vlieg economy.2 

• Kies voor een vliegmaatschappij 
met lage uitstoot

Het type vliegtuig, de motoren, 
het aantal stoelen en de capaciteit 
hebben invloed op de efficiëntie 
en duurzaamheid van een vlucht. 
Je kan online lijsten bekijken om 
maatschappijen te vergelijken.3

• Compenseer je CO2-uitstoot

Investeer in compensatieprojecten 
(carbon offsetting). Je verleent 
zo financiële steun aan projecten 
die CO2 reduceren door o.a. 
herbebossing of hernieuwbare 
energie.  Je kan de uitstoot van je 
vlucht berekenen

4
 en compenseren 

via de luchtvaartmaatschappij 
zelf, of door bijvoorbeeld 
de Verenigde Naties of een 
Nederlandse organisatie als 
Milieudefensie te steunen.

TIP #2
Reis licht en beperk 
je afval

Hoe minder je meeneemt, hoe 
lichter je koffer en dus hoe lager 
je uitstoot.5 Als je toch extra 
kleding of andere producten 
nodig hebt, kan je die lokaal 
shoppen en steun je meteen de 
plaatselijke economie. Win-win! 

Denk eraan om voor herbruikbare 
spullen te kiezen: een hervulbare 
waterfles, herbruikbaar 
shampooflesje, broodtrommel, 
stoffen shopper ... Zo gebruik 
je minder single-use plastic.

Kies ook voor digitale (instap)
kaarten, zo hoef je niet te printen 
en kan je ze niet verliezen.

Een herlaadbare powerbank (op 
zonne-energie bijvoorbeeld) is 
ook handig om je smartphone 
onderweg opgeladen te houden.

TIP #3
Wees je bewust van je 
ecologische voetafdruk

Wat bepaalt je ecologische 
voetafdruk? Iedereen op de 
wereld is voor een bepaalde 
CO2-uitstoot verantwoordelijk 
door simpele activiteiten als eten, 
je huis verwarmen (of afkoelen) 
en je verplaatsen van A naar B. 

Door kleine (en grote) 
aanpassingen te doen in 
je dagelijkse leven, kun je 
je ecologische voetafdruk 
flink verkleinen.

Meet je ecologische voetafdruk 
via footprintcalculator.org

Door kleine (en grote) 
aanpassingen te doen in 
je dagelijkse leven, kun je 
je ecologische voetafdruk 

flink verkleinen.

https://www.earth-changers.com/blog/2018/5/15/10-tips-on-how-to-reduce-your-carbon-footprint-in-travel-and-should-you-carbon-offset
https://www.atmosfair.de/en/air_travel_and_climate/atmosfair_airline_index/
https://www.atmosfair.de/en/air_travel_and_climate/atmosfair_airline_index
https://www.reservations.com/blog/tips-tricks-budgets/carbon-footprint-travel
http://footprintcalculator.org
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Aangekomen op de plek 
van bestemming? Zorg 
dan dat je niets anders 
dan leuke herinneringen 
achterlaat tijdens je verblijf!

TIP #4
Haal alles uit het 
openbaar vervoer

Wist je dat je tot 90% CO2- uitstoot 
kan besparen door je met de trein te 
verplaatsen? Ook busreizen worden 
steeds populairder (en je stoot maar de 
helft uit van wat je met vliegen doet).6  

Reizen met het openbaar vervoer in het 
buitenland vraagt meestal nog wel wat 
voorbereiding. Soms is het lastig om snel 
uit te vissen hoe de metro in elkaar zit 
of welke tram of bus je kunt nemen. 

Gun jezelf dan ook wat tijd: het 
is niet altijd simpel om een nieuw 
systeem te doorgronden. Zodra je 
op eigen houtje met de bus of metro 
in het buitenland hebt gereisd, zal 
je blij zijn met je nieuwe kennis.

https://flygrn.com/nl/blog/duurzaam-reizen
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• Bereid je route goed voor

Zoek eerst (online) de actuele 
dienstregelingen van het 
openbaar vervoer op, zorg voor 
een duidelijke (online) kaart of 
plattegrond, en bestudeer vooraf 
ook het betaalsysteem. Websites 
als TripAdvisor en Lonely Planet 
kunnen je hierbij helpen.

• Bespaar papier

Alles uitgedokterd? Bewaar je 
informatie op je smartphone, zodat 
je altijd offline kan checken. Koop 
ook digitale tickets zo vaak dit kan. 

• Sharing = caring

Autodeelsystemen zijn ook een 
leuk en duurzaam alternatief. 
Denk aan carpoolen of lokale 
deelapps zoals Blablacar. Als je 
een auto wilt huren, kan dat ook 
via bijvoorbeeld Cambio, waarbij 
je gemakkelijk voor een elektrische 
of hybride wagen kan kiezen.

• Kom in beweging

En niet te vergeten: wandelen 
of de fiets pakken blijft 
natuurlijk de groenste (en 
gezondste) optie ter plaatse!  

Reizen met het openbaar vervoer is dan ook een waardevolle 
toevoeging aan je internationale ervaring. Bovendien is het 
de perfecte manier om een land écht te leren kennen!
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• Leg contact met de locals. Zoek 
leuke, lokale culturele activiteiten 
op die niet alleen voor toeristen 
bedoeld zijn. Bijvoorbeeld via 
Meetup of Couchsurfing, of ga 
eens naar een taalcafé en oefen 
je taalvaardigheid! Het kan ook 
een heel leuke conversation starter 
zijn om te polsen naar lokale 
initiatieven zoals windparken, 
boerenmarkten of boerderijwinkels.

• Als je houdt van een stevige 
wandeling, doe dat dan met 
respect voor de natuur. Volg de 
routes, zodat je niets beschadigt. 
En neem een afvalprikker mee.

• Ook de oceanen en zeeën 
verdienen extra aandacht. 
Kies voor zonnecrème zonder 
oxybenzone en raak koraal 
niet aan, hoe mooi het ook is.
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TIP #5
Duurzaam eten

Een van de leukste aspecten aan een andere 
streek leren kennen, is genieten van het lokale 
eten en drinken. Gelukkig kan je heel 
gemakkelijk je voetafdruk verlagen door 
enkele eenvoudige tips toe te passen.

TIP #6
Duurzame vrijetijdskeuzes

Duurzaam leven is ook de lokale bevolking en haar tradities respecteren. Jij 
bent te gast en soms zal je je eigen gewoontes en vrijtijdskeuzes wat moeten 
aanpassen. 

• Fight food waste 

Ga voedselverspilling tegen (en 
bespaar!) door mobiele apps 
als Too Good To Go, No Food 
Wasted of ResQ eens een kans 
te geven. Je koopt dan tegen 
een scherpe prijs voedsel dat 
anders wordt weggegooid.

• Kies voor lokaal 
geproduceerd voedsel

Je lokaal geproduceerde groenten 
hebben een minder lange reis 
afgelegd, wat minder brandstof, 
luchtvervuiling en broeikasgassen 
met zich meebrengt. Daarnaast 
steun je er de lokale boeren mee. 
Om dezelfde reden is het beter 
te kiezen voor seizoensgebonden 
producten en te kiezen voor 
verse voeding. Die kost minder 
energie en bronnen én het is 
lekkerder. Organische opties 
houden chemische meststof en 
pesticiden uit de grond (en het 
grondwater) en zijn beter voor je 
gezondheid. Ga ook eens naar 
de kleine, lokale winkels in plaats 
van de grote supermarktketens! 

• Eet minder vlees

Minder vlees eten verlaagt je 
voetafdruk, omdat dieren houden 
veel ruimte inneemt (ongeveer 
30% van de wereldoppervlakte 
gaat naar de kweek van veevoer). 
Iedere keer dat je dus voor 
die pasta arrabiata gaat in 
plaats van carbonara spaar je 
water uit en ga je ontbossing, 
overbegrazing en vervuiling tegen. 

• Eet je koelkast leeg

Je moeder zei niet voor niets: 
“Eet je bord leeg!” Wist je dat 
een derde van alle gewassen 
en het vee nooit op ons bord 
terechtkomt? Voedselverspilling 
is verantwoordelijk voor 8% 
van de totale wereldwijde 
uitstoot van broeikasgassen.7 

https://doi.org/10.1007/s10584-014-1169-1
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MAKE A
GREEN 
IMPACTTIP #7

Deel je kennis

Anderen kunnen van jou leren! 

• Gebruik jouw ervaring en nieuwe 
inzichten om vrienden, familie, 
scholieren, studiegenoten, docenten, 
collega’s en vele anderen te 
informeren over duurzaam reizen. 

• Schrijf een blog, maak 
een vlog, start een podcast, 
host een evenement ... Wie 
weet word je wel de eerste 
#GreenErasmus+ influencer!

• Of word EuroPeer! Als oud-
deelnemer aan een project van 
Erasmus+ Jeugd of het European 
Solidarity Corps kun je zo jouw 
ervaring delen met iedereen die 
het horen wil. Bovendien blijf 
je op de hoogte van alles wat 
er gebeurt, ontmoet je andere 
jongeren met een soortgelijke 
ervaring en kun je je verhaal 
delen op beurzen of de social 
media-kanalen. EuroPeers is een 
internationaal netwerk, dus je kunt 
ook deelnemen aan verschillende 
(internationale) trainingen. 

Zie go-europe.nl/europeers

http://go-europe.nl/europeers
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Wist je dat Erasmus+ al 
meer dan dertig jaar een 
van de meest succesvolle 
subsidieprogramma’s van 
de Europese Unie is?

Al meer dan 10 miljoen 
deelnemers sinds 1987

Het programma Erasmus+ ondersteunt 
de educatieve, professionele en 
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers 
in onderwijs, training, jeugd en sport, in 
Europa en daarbuiten. Hierdoor draagt 
het programma bij aan duurzame groei, 
werkgelegenheid, sociale cohesie en de 
versterking van de Europese identiteit.

Belangrijke prioriteiten van het 
programma Erasmus+ 2021-
2027 zijn inclusie, digitalisering, 
participatie en Green Erasmus+ 
(duurzaamheid, milieu en klimaat). 

Werk je als jongerenwerker of wil 
je een eigen project opzetten? Lees 
dan meer over de mogelijkheden 
van de programma’s Erasmus+ 
Jeugd en het European Solidarity 
Corps op onze websites!

BEKIJK ALLE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 
OP ERASMUSPLUS.NL EN 
EUROPEANSOLIDARITYCORPS.NL

#1 Inclusie

#2 Green Erasmus+

#3 Digitalisering

#4 Jongerenparticipatie

http://erasmusplus.nl 
http://europeansolidaritycorps.nl
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/duurzaam-op-vakantie/vliegen-of-ander-vakantievervoer/
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