(English version
below)

Het Flanders Trainee Programme
Het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken van de Vlaamse
Overheid verleent subsidies voor stages bij multilaterale organisaties
via het Flanders Trainee Programma. De afgelopen jaren is dit programma
uitgegroeid tot een internationaal succesverhaal waarbij we jaarlijks
zo'n 80 stagiairs kunnen ondersteunen. Sommige onder hen hebben
intussen topfuncties verworven binnen de organisatie waar ze ooit
gestart zijn als stagiair.
Een stage bij een multilaterale organisatie is voor alle partijen
interessant. De stage-organisatie kan beroepen op een gemotiveerde
‘high potential’ en de stagiair krijgt een belangrijke werkervaring
in een internationale omgeving. Bovendien biedt het FTP aan de Vlaamse
overheid een belangrijk instrument om Vlaamse expertise te verspreiden
en een dynamisch netwerk binnen de multilaterale organisaties uit te
bouwen. Uit stageverslagen leren we dat 95% van de stagiairs erg
enthousiast zijn over hun werkervaring.

Regelgeving
Het Flanders Trainee Programme is bedoeld voor kandidaten die
•
•
•

een stage hebben bemachtigd bij een multilaterale organisatie
jonger zijn dan 35 jaar op de startdatum van hun stage
houder zijn van een einddiploma, behaald aan een instelling van
secundair of hoger onderwijs, die gefinancierd of gesubsidieerd
is door de Vlaamse Gemeenschap.

De stage duurt minstens 2 maanden en maximum 6 maanden, en vindt plaats
bij één van de voor het FTP goedgekeurde multilaterale organisaties.
De lijst kan u raadplegen op de website.
Als de kandidaat aan deze voorwaarden voldoet, voorziet het Flanders
Trainee
Programme
een
subsidie
voor
verblijfskosten
en
levensonderhoud, plus een vergoeding voor reiskosten. De forfaitaire
maandbedragen variëren per land en zijn te raadplegen op onze website.

Belangrijk om weten:
•

De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een
stageplaats. De Vlaamse Overheid komt niet tussen in het
selectieproces. Het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken
publiceert wel vacante stageplaatsen via sociale media en
onderhoudt een LinkedIn Netwerk met oud-stagiairs.

•

De subsidieaanvraag mag maximum 6 maanden voor de aanvang van de
stage ingediend worden. Indien de subsidieaanvraag wordt
ingediend na het begin van de stage, dan kan er financiering

voorzien worden voor de resterende periode van de stage als deze
periode nog minstens twee volledige maanden omvat. De effectieve
uitbetaling van de subsidie neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

•

De
subsidieaanvraag
aanvraagformulier
(zie onderaan)

•

De stage moet onbezoldigd zijn. De subsidie mag niet gecombineerd
worden met financiële steun van de organisatie zelf, noch van
een andere organisatie.

•

Bij het behandelen van de geldige subsidieaanvragen gaan wij te
werk volgens het principe “wie eerst komt, eerst maalt”.

•

Aanvragen kunnen heel het jaar door ingediend worden, maar
wanneer het jaarlijkse budget uitgeput is, kunnen er geen
subsidieaanvragen meer behandeld worden. 2/3 van het jaarlijkse
subsidiebudget komt vrij op 1 januari en 1/3 wordt gereserveerd
en is beschikbaar vanaf 1 september.

moet
op

gebeuren
via
onze

het

online
website.

Voor meer informatie, contacteer het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken
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The Flanders Trainee Programme
The Department Chancellery and Foreign Affairs of the Flemish
Government
provides
grants
for
traineeships
in
multilateral
organizations via the Flanders Trainee Programme. In recent years,
this program has grown into an international success story in which
we can support about 150 trainees annually. Some of them have meanwhile
acquired top jobs within the organization where they once started as
an intern.
An internship with a multilateral organization is interesting to all
parties. The organization may rely on a motivated high potential and
the trainee gets a significant work experience in an international
environment. In addition, the FTP is an important instrument to the
Flemish Government to spread Flemish skills and a dynamic network
within the multilateral organizations. From the internship reports we
learn that 95% of the trainees were very enthusiastic about their work
experience.

Regulation:
The Flanders Trainee Programme is meant for applicants who:
•
•
•

have secured a work placement with an international organization,
are younger than 35 years at the starting date of their work
placement,
are holder of a final diploma, obtained at an institution of
secondary or higher education, financed or subsidized by the
Flemish Community.

The internship lasts for at least 2 and at most 6 months, and takes
place with an approved multilateral organization. You will find the
list of these organizations on our website.
If the applicant meets these conditions, the Flanders Trainee
Programme provides a subsidy for living and housing costs and,
additionally, a travel allowance for the out- and inbound journey. The
fixed monthly allowances vary for every country and can be consulted
on our website.

Important to know:
•

The applicant himself/herself is responsible for finding and
securing a work placement. The Flemish Government does not
intervene in the selection procedure. The Department Chancellery
and Foreign Affairs does publish vacant internships through
social media and maintains a LinkedIn network with former
trainees.

•

The subsidy application can be submitted up to six months before
the start of the work placement. If the application is submitted
after the start of the work placement, financing may be provided

for the remaining period of the work placement, provided this
period lasts at least another 2 full months. The effective
payment of the subsidy takes about 4 weeks on average.
•

The subsidy application must be made through
application form on our website (see below).

the

online

•

The work placement must be unpaid. The subsidy cannot be combined
with any financial support from the organization itself, or from
any other organization.

•

All valid applications are handled according to the principle
“first come, first served”.

•

Applications may be submitted throughout the year, but when the
annual budget has been spent, the approval of applications is no
longer possible. 2/3 of the yearly budget for traineeship funding
is released on January 1st and 1/3 is blocked and becomes
available on September 1st.

For more information you can contact the Department Chancellery and Foreign Affairs
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