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Over het project
In heel Europa zijn er jongeren die een kwetsbare groep vormen, omdat zij niet de relevante diploma’s of certificaten
hebben en daardoor moeilijker aan een baan komen. Zij vormen de doelgroep van ons project ‘Shared Responsibility’. Het niet hebben van een diploma of certificaat betekent niet dat zij geen vaardigheden en competenties hebben.
Van september 2016 tot augustus 2018 beogen de projectpartners een SHARE methode en systeem te ontwikkelen
om vaardigheden en competenties van jongeren te herkennen en erkennen welke opgedaan zijn door informeel, niet
-formeel en formeel leren. Het is de bedoeling om met gebruik van Badges de vaardigheden en competenties inzichtelijk te maken. Badges zijn aantrekkelijk voor jongeren en maakt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt helderder en
tegelijkertijd versterkt het hun zelfvertrouwen.
Project Partners
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Bloom Foundation,
The Netherlands
www.bloomfoundation.eu

Stichting Xtra
The Netherland
www.xtra.nl

De partners van dit project komen uit zes regio’s: In Nederland zijn dit de regio`s Den
Haag en Holland Rijnland. In Italië zijn Calabrië en Piemonte betrokken. Verder in
Spanje de regio Valencia en Duitsland regio Oost-Beieren.
In oktober 2016, is de Kick-off-bijeenkomst in Lamezia Terme (Italië) gehouden. Hierin
is de projectmanagement besproken en de geplande werkzaamheden. Verder hebben de partners besproken hoe het project en de resultaten te verspreiden. Het belangrijkste deel van de vergadering was gewijd aan de eerste mijlpaal in het project;
alle partners zullen onderzoek doen naar al bestaande relevante goede voorbeelden
in de eigen regio. De context in elke regio is anders door economische factoren, zoals
werkloosheid en industrie, of demografische factoren. Het is belangrijk om regionaal
samen te werken met de relevante stakeholders: Onderwijs, werkgevers, lokale of
regionale overheid en organisaties die betrokken zijn en werken met de doelgroep.
We hopen door het onderzoek binnen de regio`s van elkaar te leren en een goede
input te hebben voor het maken van de SHARE methode.
Wij danken iedereen die input heeft geleverd in het onderzoek door aanwezig te zijn
op één van de Brown Paper Sessies, door middel van een interview of invullen van
de vragenlijst. We nemen al deze informatie mee naar ons volgend overleg in Duitsland half februari. Graag houden we jullie in de loop van het project op de hoogte van
de ontwikkelingen en uitkomsten. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de
coördinator Bloom Foundation, E-mail: bloomfoundation@outlook.com.

"In Progress" Calabria
Italy
www.inprogress-calabria.it
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www.lafonteta.net
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