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Het project EMBRACE richt zich op het verbeteren van
kansen en toegang tot de Europese arbeidsmarkt voor
nieuwe migranten uit landen van buiten de EU. Deze
mensen hebben vaak geen enkel bewijs van behaalde
studies of werkervaring. Beschikt iemand wel over
documentatie, dan is deze meestal niet rechtsgeldig,
aangezien er in de EU landen maar beperkte mogelijkheden
zijn om dit soort papieren te legaliseren. Dit maakt
integratie op de lokale arbeidsmarkt zeer lastig. Bovendien
wordt bij de schaarse gevallen die in behandeling
worden genomen geen rekening gehouden met iemands
persoonlijke geschiedenis en cultuur, en werkervaring
opgedaan in systemen anders dan die in de EU.

Om deze problemen aan te pakken worden met Embrace de volgende
hulpmiddelen ontwikkeld:
• Een overzicht van professionele profielen en competenties die nodig zijn in de
EU, met de nadruk op de agrarische- en voedselsector;
• Een methodiek met richtlijnen om competenties van mensen uit landen
van buiten de EU te herkennen en rechtsgeldig te maken, gebaseerd op 33
teststudies uit de agrarische- en voedselsector, maar ook anders toepasbaar.
• Een toolkit voor adviseurs en professionals in de certificering om migranten
‘stap voor stap’ te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe of
betere baan. Dit door identificatie en erkenning van formele en non-formele
competenties en vaardigheden.
Embrace richt zich met name op de agrarische- en voedselsector (productie,
transformatie en distributie) omdat veel migranten hier ervaring in hebben
opgedaan in hun thuisland en omdat er in de EU vaak een tekort aan
werkkrachten is in deze sector. Want hoewel er technische verschillen bestaan
is het een sector die in vrijwel alle landen actief is.
Het verwachte resultaat van het project Embrace is een internationale aanpak
(methodiek) voor het valideren van formele en non-formele competenties
en vaardigheden van migranten en de ambitie om dit vertaald te zien
naar Europees beleid, om zo bij te dragen aan een gemeenschappelijk
referentiekader.
Het project Embrace loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019.
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