Flanders Trainee Programme (FTP)
Vlaamse subsidies voor stages bij
multilaterale organisaties.

Waarom?
In de eerste plaats om Vlaamse studenten de kans te
bieden internationale ervaring op te doen bij
multilaterale organisaties.
de arbeidskansen van jonge afgestudeerden verhogen door hun opleiding aan te
vullen met een praktijkervaring in een internationale werkomgeving;
de toegangsdrempel tot internationale organisaties voor jongeren verlagen
aangezien die organisaties veel stages aan jongeren aanbieden zonder financiële
ondersteuning;
de uitvoer van de expertise uit Vlaanderen bevorderen evenals de bekendheid
en zichtbaarheid van de Vlaamse overheid zelf in die organisaties.

Voor wie?
Voor iedereen die:
- jonger is dan 35 jaar bij aanvang van de stage;
- zelf een stageplaats bemachtigd heeft bij een
multilaterale organisatie die in aanmerking komt voor
het FTP (je hebt keuze uit deze lijst met organisaties)
- met succes een diploma behaald heeft aan een
instelling van secundair of hoger onderwijs die
gefinancierd, gesubsidieerd of ambtelijk erkend wordt
door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Hoe werkt het?
Stap 1:
Voldoe ik aan de voorwaarden?


Jonger dan 35 jaar;



Aanbod stage reeds op zak;



Diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs behaald aan een Vlaamse onderwijsinstelling.



Minimale duur van de stage is 2 maanden en maximaal 6 maanden?

Stap 2:
Surf naar de website van het FTP waar je het aanvraagformulier kan invullen.


Upload het aanbod van de stage;



Kopie van jouw diploma;



Kopie van jouw ID of paspoort.

Hoe werkt het?
Stap 3:
Voor de uitbetaling van de eerste schijf (85% van het totale subsidiebedrag) moet het Departement in het bezit
zijn van de bevestiging van het aanbod van de stage (zie document hieronder). Dit document moet door de
multilaterale organisatie worden ingevuld en verstuurd naar stages.dkbuza@vlaanderen.be
docx bestandAttestation regarding the intership offer (129 kB)
Stap 4:
De eerste schijf van de subsidie wordt binnen de 4 weken gestort.
Stap 5:
Na afloop van jouw stage bezorg je ons een persoonlijke evaluatie (online) en het verslag van jouw
stagebegeleider (binnen de 2 maanden na afloop van de stage). Zodra we deze documenten ontvangen hebben
betalen we het resterende saldo (15% van het totale subsidiebedrag).
het persoonlijke (online) evaluatieformulier het door je stagebegeleider ingevulde evaluatieformulier: docx
bestandinvulformulier stagebegeleider (127 kB)

Welke organisaties?
• Alle instellingen en agentschappen van de

Europese Unie;
• Het VN-secretariaat en alle VN-programma's

in New York en Genève; een ruime waaier
van VN-instellingen in verschillende landen;
• Tal van andere organisaties (OESO, Raad van

Europa, IMF, ESA, Wereldbankgroep,
Internationale Gerechtshoven, Wereld
Gezondheids-organisatie …).

Volledige lijst: https://www.fdfa.be/nl/lijst-metorganisaties

Hoeveel bedraagt de
vergoeding?
Als je voldoet aan alle voorwaarden, dan kennen we forfaitaire subsidiebedragen toe voor
gemaakte reis- en verblijfskosten op basis van de locatie van de stage.
Indien je stageplaats in Europa (d.i. alle lidstaten van de Raad van Europa, Wit-Rusland
en Kosovo) gevestigd is, ontvang je een forfaitair bedrag van 200 euro voor je reiskosten.
Indien de stageplaats buiten Europa ligt, ontvang je een bedrag van 500 euro. Indien je
stageplaats in België is, dan krijg je geen subsidie voor reiskosten.
De subsidie voor de kosten van levensonderhoud bestaat uit forfaitaire bedragen. Deze
maandbedragen worden jaarlijks vastgesteld per ministerieel besluit. Enkele voorbeelden:
•
België (Antwerpen, Brussel, Brugge, …) 970,55 euro;
•
Nederland (Den Haag) 1011,78 euro;
•
Frankrijk (Parijs, Straatsbrug, …) 1068,32 euro;
•
Kenia (Nairobi) 970,55 euro;
•
Zuid-Afrika (Pretoria, Midrand, …) 909,31 euro;
•
Zwitsersland (Genève) 1240,28 euro;
•
Verenigde Staten (New York) 1177,86 euro.
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Maken jullie zelf een selectie?

Neen, het FTP maakt geen enkele selectie noch zijn wij betrokken bij het
selectieproces.
Bieden jullie zelf stageplaatsen aan?

Wij bieden zelf geen stageplaatsen aan, wel publiceren wij vacatures die we
ontvangen van de multilaterale organisaties op onze Facebookpagina en LinkedIn.
Kan ik ook stage lopen bij bedrijven of andere organisaties dan degene op de lijst?

Het is niet mogelijk om stage te lopen bij een bedrijf of organisaties als deze niet
vermeld staat op de lijst. Het FTP is gericht op multilaterale organisaties.
Komen enkel de steden die vermeld staat bij de organisaties op de lijst in aanmerking?

De steden die vermeld staan op de lijst maar ook alle steden waar er een Algemene
Afvaardiging van de Vlaamse Regering aanwezig is. Het volledige netwerk kan je op
de website van het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken vinden.
Komen alleen mensen met de Belgische nationaliteit en/of een officiële woonplaats in
België in aanmerking?

De nationaliteit en officiële woonplaats zijn van geen belang voor het FTP.
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Kan ik de FTP subsidie combineren met een andere financiering of met een vergoeding
van de organisatie waar ik stage loop?

Neen, de regelgeving stelt expliciet een verbod in op de ontvangst van een financiële
toelage vanwege de multilaterale organisatie of van een andere instantie.
Kan ik mijn subsidieaanvraag nog indienen als mijn stage al begonnen is?

Ja, maar dan kan er alleen een subsidie toegekend worden voor de resterende
periode van de stage, die ingaat vanaf de dag na indiening van de subsidieaanvraag,
op voorwaarde dat de resterende periode minimaal twee maanden bedraagt.
Heb ik tijdens mijn gesubsidieerde stage nog recht op kinderbijslag?

Ja, een stagiair, jonger dan 25, kan recht hebben op kinderbijslag. De jongere mag,
naast het vervullen van de studie- of opleidingsvoorwaarden, in dat geval geen
vergoeding of loon krijgen voor de stage. De subsidie van het FTP is geen loon maar
wel een forfaitaire terugbetaling van werkelijk gedragen kosten, die bestaat uit een
eenmalige reisvergoeding en een onkostenvergoeding voor huisvesting en
levensonderhoud.

Join us!
https://www.facebook.com/FlandersTrainee
Programme
https://www.instagram.com/flanderstraine
eprogramme/
https://www.linkedin.com/in/ftp-flanderstrainee-programme-72492218
Meer dan 5000 mogelijke contacten!
Tips en hints voor het bemachtigen van een stageplaats!
Regelmatige nieuwe stageplaatsen!

Contact en vragen

stages.dkbuza@vlaanderen.be

0496/56.69.43 (Tom Van de Velde)

www.fdfa.be/ftp

