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Hoe vind je betrouwbare partners? 

Transcript: 

Hoe vroeger je begint na te denken over een ontvangende organisatie (of intermediar), hoe 
meer tijd je hebt om uit te zoeken of de organisatie bij je plannen past. 
 
Idealieter ontmoet je je potentiële partner vooraf om alle vragen en eengemeenschappelijke 
basis voor samenwerking face to face te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een 
contactseminarie dat georganiseerd wordt door de nationale agentschappen. Veel 
samenwerkingen starten echter online.  
 
Er zijn 2 opties: 
1) Je vindt een echte ontvangende partner, bedrijf of andere organisatie zoals een school of 
opleidingsorganisatie in het studiegebied dat je zoekt. Misschien kan je een samenwerking 
starten. 
2) Of je betrekt een intermediaire orgaisatie. 
 
Er zijn veel organisaties in heel Europa die gespecialisserde diensten bieden voor 

mobiliteitsprojecten. Dit omvat alle praktische aspecten zoals accommodatie en vervoer, 

ondersteuning en toezicht op de werkvloer, socio culturele activiteiten, maar ook de 

organisatie van de plaatsing of het programma van het verblijf. 

Dit zijn enkele criteria die je in gedachten moet houden wanneer je een buitenlandse partner 

zoekt: 

- Je krijgt een gedetailleerde beschrijving van de organisatie: vraag ze daarbij specifiek naar 

hun ervaring in het studiedomein dat je zoekt 

- Je hebt een vaste contactpersoon die je vragen tijdig beantwoordt. 

Ze bieden alle services die je nodig hebt. Vraag naar hun procedures voor mentoren 

bijvoorbeeld 24u op 24 ondersteuning  in noodgevallen, slaapplaats en lokaal vervoer, 

regelmatige monitoring maar ook evaluatieprocedures. 

Ze informeren transparant over alle kosten - als je met een intermediaire organisatie werkt 

zullen ze een administratieve kost in rekening brengen voor de door hen geleverde diensten. 

Er zijn grote verschillen in de bedragen en vooraf duidelijkheid creëren is dus een 

noodzakelijkheid om verrassingen te vermijden. 
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Er zijn heel wat platformen die ondersteuning bieden om partners te vinden. De European 

Association of Quality Organisations in Mobility introduceerde accreditatie voor intermediare 

en andere mobiliteitsorganisaties. De netwerkpartners worden in dit geval onderzocht in 

hoeverre ze een kwaliteitsmanagementsysteem toepassen. 

Op sociale media zijn veel groepen te vinden voor het zoeken van partners. Als je je 

projectidee hier postkrijg je zeker verschillende voorstellen. In dit geval moet je de 

voorstellen goed vergelijken en zeker al je vragen formuleren. 

 

 


