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Waar staat het project ‘EMBRACE’ voor?
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.
Om deze problemen aan te pakken wordt met Embrace een internationale aanpak (methodiek)
ontwikkeld voor het valideren van formele en non-formele competenties en vaardigheden van
migranten, met de nadruk op de agrarische- en voedselsector, om zo de integratie op de
arbeidsmarkt te bevorderen.

Kick-off bijeenkomst in Valencia, Spanje
In december 2016 woonden alle partners de kick-off bijeenkomst in Valencia bij. Hier wisselden
zij ervaringen uit op het gebied van migranten competenties en integratie op de arbeidsmarkt.
Er werden korte termijn taken afgesproken en project activiteiten overeengekomen.

Valencia, 1-2 december 2016

Aankomende activiteiten
De komende maanden werken de projectpartners aan:
- Vergelijkend onderzoek uitvoeren en bureauonderzoek naar competentie herkenning
op internationaal niveau.
- Een overzicht van behoeften, profielen en professionele competenties in de agrarischeen voedselsector
- Onderzoek naar vergelijkbare casussen in de agrarische- en voedselsector
- Vaststellen welke behoeftes er bestaan in de agrarische- en voedselsector

Verwachte resultaten aan het einde van het project:
•
•

•

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 .

Het project Embrace loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019.
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Neem voor meer informatie contact op met de partner in Nederland:
Pressure Line, e-mail pl@pressureline.nl.
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