
Beste NGA-partners,  

 

Zoals u weet, loopt op dit moment de oproep voor het indienen van functies voor Junior Experts voor 

2021. De deadline voor het indienen van deze functies is 5 februari. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de context van de DGD-programmering voor 2022-2026 het voor de 

meesten van u moeilijk maakt om op dit moment een Junior Expert aan te vragen. Het is immers 

veelal nu niet mogelijk om met 100% zekerheid de financiering te garanderen van het 

programma/project waaraan de Junior Expert gedurende ten minste één jaar zou worden 

toegewezen (tussen oktober/november 2021 - de beoogde startperiode voor deze groep - en 

oktober/november 2022). Dit criterium is voor ons belangrijk om de Junior Expert een werkcontext 

te bieden met duidelijke en pertinente taken en verantwoordelijkheden. 

In overleg met Acodev en ngo-federatie hebben wij besloten - in de huidige context - onze criteria te 

versoepelen. Zo kunnen we u alsnog de mogelijkheid bieden om een functie in te dienen voor een 

Junior Expert-e. Het Juniorprogramma zal blijven waken over de kwaliteit van de functies en de 

samenhang in de taken. Deze controle blijft behouden tijdens onze gebruikelijke analysefase waarin 

we de meest kwalitatieve functies zullen selecteren. 

Daarom vragen wij u, wanneer de financiering nog niet gegarandeerd is, om bij uw eventuele 

aanvraag de volgende aanvullende criteria in acht te nemen: 

 Het programma/project en het partnerland waarvoor u een JE aanvraagt, zullen zeker een 

prioriteit zijn voor uw NGA in de komende jaren (opgenomen zijn in de Gemeenschappelijke 

Strategische Kaders voor 2022-2026); 

 Er is continuïteit tussen het oude en het nieuwe programma, zodat onzekerheid of een te 

grote overgang tussen uw twee programma's vermeden wordt. Dit zou immers een 

belangrijke impact hebben op de duidelijkheid van de missie en doelstellingen van de JE; 

 Bij deze overgang tussen het oude en het nieuwe programma zal er ook continuïteit zijn in de 

begeleiding (een leidinggevende zal gedurende het hele eerste jaar beschikbaar zijn en de JE 

voldoende en gepaste begeleiding geven), binnen de grenzen van de informatie waarover u 

vandaag beschikt. 

Uiteraard blijven wij tot uw beschikking voor al uw vragen, en hopen we dat deze flexibiliteit zal 

leiden tot interessante voorstellen van uw kant! 

Ter herinnering: u vindt alle informatie over deze oproep op onze 

website: https://www.juniorprogramme.be/nl/een-junior-expert-aanvragen  

 

Met vriendelijke groeten,  

Karen Morice, coördinator juniorprogramma 

https://www.juniorprogramme.be/nl/een-junior-expert-aanvragen

