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    FINALE TRANSNATIONALE BIJEENKOMST TAP 

De laatste vergadering van de partners in Zoetermeer (Nederland) werd georgani-

seerd door Leido Academy op 7 en 8 juli 2016. De belangrijkste onderwerpen op de 

agenda waren een overzicht van 

het werk binnen O3 "Methodologie 

van workshops voor mensen met 

een risico op armoede en sociale 

uitsluiting" en O4 “Methodologie 

van workshops voor beleidsmakers 

en politici", als ook het overzicht 

van het hele project. 

De partners deelden de informatie over de uitgevoerde workshops 

voor mensen met risico op armoede en sociale uitsluiting (in het kader 

van de actie O3), en degene die gewijd werden aan de rol van beleidsmakers en politici (in het kader van de actie O4). 

In alle landen waren de workshops waren erg populair onder de deelnemers en hun praktische waarde werd vaak 

benadrukt door hen. 

De partners besteedden ook hun tijd aan kwesties in verband met de evaluatie en verspreiding, om zaken te bespreken, 

met name dat het project veel belangstelling op het internationale vlak kent, wat tot uiting komt door de deelname van 

een aantal partners in vergaderingen en conferenties georganiseerd door het European Anti-Poverty Network (EAPN). 

Ook de nationale autoriteiten van elke partner hebben een grote interesse in het onderzoek naar de resultaten en 

conclusies van de workshops, een voorbeeld waar we tijdens deze bijeenkomst mee te maken hadden. Op de tweede 

dag waren we op bezoek bij het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar we een inte-

ressante discussie hadden met de vertegenwoordigers van het ministerie over de beste voorbeelden voor de bestrijding 

van armoede en sociale uitsluiting. 

 

Discussie met de vertegenwoordigers van het Nederlandse Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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STEUNEN VAN ZOWEL MENSEN MET RISICO OP ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING EN 

BELEIDSMAKERS EN POLITICI ROND SOCIAAL BELEID – SAMENVATTING VAN DE WORK-

SHOPS 

Van mei tot en met juli is een serie workshops gewijd aan de doelgroepen van het project dat is uitgevoerd. De eerste 

workshops waren gericht op personen die in armoede leven of die een risico hebben op armoede en sociale uitsluiting, 

de tweede op sociale politici en beleidsmakers. Minimaal tien personen van beide doelgroepen namen deel aan de 

workshops. Elk van de deelnemers volgden de educatieve aanpak, op basis van de methodiek die was opgesteld binnen 

het project. De deelnemers deelden hun opmerkingen en meningen; men wees elkaar op de meest cruciale elementen 

van de workshops, onder andere de praktische houding ten opzichte van het onderwijs, het werken met echte voor-

beelden, de elementen van creatief werk of het bevorderen van het zelfbewustzijn. Volgens de deelnemers waren de 

workshops goed georganiseerd en de effecten - concreet, meetbaar en nuttig voor het toekomstig gebruik. Alle deel-

nemers verklaarden dat zij de workshops  zullen aanbevelen aan anderen, als een effectieve manier voor het verhogen 

van hun vaardigheden en kennis.. 

 

 

 

 



 

VOL.TO IS ‘TOGETHER AGAINST POVERTY 

 

 

Woensdag 20 juli 2016 werd in Turijn de finale conferentie gehouden: "Nuove strade per l'inclusione sociale - TAP 

multiplier event". Vol.To  was de organisator en gastheer van het evenement om de resultaten en de producten van het 

project te presenteren na twee jaar hard werken. Het project maakt het mogelijk om te voldoen aan de behoeften van 

de mensen die in armoede leven of het risico van sociale 

uitsluiting  hebben, door verschillende Europese stelsels 

voor het sociale beleid in kaart te brengen en om nieuwe 

antwoorden en acties te  formuleren. 

Het plenaire gedeelte van het evenement begon met een 

welkomstwoord van Vol.To vice-voorzitter Luciano Demat-

teis, waarna Nicolò Triacca het Europese beleid en de 

belangrijkste doelstellingen van Europa 2020 toelichtte, 

met de kansen van Erasmus+. Hij introduceerde het Euro-

pese project TAP, de doelstellingen en de resultaten met 

de  projectproducten en hij gaf ook een kijkje in de gege-

vens over armoede in Turijn en in Italië. Tijdens het evene-

ment bood Vol.To de publicaties "Armoede en sociale 

uitsluiting in geselecteerde Europese landen" en "Sociale zekerheidsmodellen in geselecteerde Europese landen" aan, 

om de mensen die interesse hebben getoond in deze onderwerpen te helpen, en hij presenteerde de twee nieuwe 

methodieken.  

Dit was ook een gelegenheid om een succesvolle casus over ‘The National Civil Service’ te presenteren als een 

opleidingservaring voor jonge mensen om de bevoegdheid te behalen die nodig is om het betreden van de arbeidsmarkt 

te verbeteren. Een definitieve uitkomst van ‘the National Civil Service’ is een brochure die is geschreven door jonge 

mensen die een jaar contact hadden met Vol.To en vrijwilligers-

organisaties, gericht op het verbeteren van nieuwe vaardigheden, 

om te leren hoe om te gaan met mensen in verschillende situaties 

en omstandigheden. Het kan gaan om effectieve maatregelen om 

armoede te voorkomen. 

Het publiek was talrijk en heterogeen; meer dan 50 mensen namen 

deel aan het evenement: vanuit vrijwilligersorganisaties, beleids-

makers, mensen die in kansarme omstandigheden leven, jongeren 

die in het verleden met armoede kennis hebben gemaakt of in de 

toekomst dat kunnen doen als het gaat om ervaringen met ambte-

narenzaken. Maar er waren ook publieke en particuliere instanties 

die in het sociaal beleid en/of jeugdbeleid actief zijn met het doel hoop 

te geven door het scheppen van mogelijkheden voor jongeren om in te stromen in een werkplek, zelfs als de eco-

nomische crisis nog altijd aanwezig is. 

Aan het einde van het evenement was er een discussie met de sprekers en het publiek. Veel suggesties kwamen uit 

het publiek dat zeer actief meedeed en zorgvuldig over deze specifieke onderwerpen sprak. 

Woensdag 20 juli 2016, in Turijn,  was de eindconferentie ‘Nuove 

strade per l’inclusione sociale – TAP Multiplier event’ . 

 

 



 

TAP STELT VOOR ARMOEDE-BESTRIJDING VIA HET BEVORDEREN VAN 

VOLWASSENEN-ONDERWIJS IN ROEMENIE 

 

Op 28 juli 2016 was CILSDGC gastheer van de multiplier-bijeenkomst binnen het TAP-project, met 25 mensen uit zowel 

openbare instellingen als particuliere instanties en particulieren die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van 

armoedebestrijding en sociale integratie. Schooldirecteuren, educatief 

medewerkers, maatschappelijk werkers en arbeidsinspecteurs, 

mensen uit het volwassenenonderwijs, vertegenwoordigers van 

NGO's, vertegenwoordigers van de Cluj County en Cluj-Napoca 

(gemeente en openbare kantoren). Het was een ontmoeting met het 

projectteam en met leden van de doelgroepen om te bespreken hoe 

het volwassenenonderwijs beter kan bijdragen aan de bestrijding van 

de armoede, en meer in het bijzonder welke oplossingen het TAP 

project geeft. De besprekingen werden gekenmerkt door het feit dat 

de Roemeense regering dit moment bezig is met het bevorderen van 

een reeks maatregelen ter bestrijding van armoede en sociale 

uitsluiting, waarvan één gericht op het volwassenenonderwijs, meer in het 

bijzonder Tweede Kans Onderwijs voor lerende volwassenen.  

De projectpresentatie hebbende aangehoord, met presentaties van elke belangrijke uitkomst, waren de deelnemers het 

erover eens dat Tweede Kans Onderwijs, hoewel het er al meer dan 10 jaar is en het staat in de wet voor nationaal 

onderwijs, feitelijk als zodanig niet meer effectief is. Dat is te wijten aan tal van ogenschijnlijk kleine aspecten die toch 

aandacht van de wetgevers nodig hebben, maar ook andere vormen van volwasseneneducatie zijn nodig. Bijvoorbeeld, 

in de TAP-project wordt het opleidingscurriculum voor de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden benadrukt, met 

het belang voor het ontwikkelen van ‘soft skills’  bij volwassenen in samenhang met of zelfs voorafgaande aan het delen 

van informatie over hoe te komen tot het opzetten en leiden van een bedrijf. 

De deelnemers waren blij met het gedeelde leermodel 

rond O4, waarbij beleidsmakers en uitvoerders op het 

gebied van sociale bijstand van de partnerlanden indi-

rect begeleid worden om te leren van elkaar, met 

behulp van een zeer praktische innovatieve aanpak. In 

de feedback die ze aan het einde van het evenement 

gaven, spraken de deelnemers met waardering over de 

constructieve discussies die ze hadden tijdens het 

evenement. Een van de deelnemers vertelde: "Alle 

instellingen die belast zijn met de sociale diensten 

moeten samenkomen als in een koor, waarvan de 

dirigent de lokale overheid moet zijn, aangezien alleen 

via gezamenlijke bijdragen van iedereen we kunnen 

komen tot het verlichten van armoede en sociale 

uitsluiting." Een ander schreef: "Het TAP-project kan een goed uitgangspunt zijn voor een coherent wetgevend initiatief 

op het gebied van armoedebestrijding en sociale uitsluiting, een startpunt om effectieve lokale strategieën, in de eerste 

plaats, te ontwikkelen." 

Vanuit het perspectief van de organisatie was het zinvol om mensen bij elkaar te 

brengen van verschillende instellingen en organisaties, met verschillende 

invalshoeken, zodat er een vruchtvolle gedachtewisseling kon plaatsvinden met 

elkaar aanvullende meningen om oplossingen te bedenken. 



 

 DE FINALE NATIONALE BIJEENKOMST – 25 AUGUSTÙS 

 

Het is van tevoren duidelijk: een project heeft altijd een beperkte levensduur. TAP 

nadert ook de einde van de twee projectjaren. Er is met veel energie gewerkt aan de 

zoektocht naar de meest kwetsbare groepen als het gaat om armoede en het risico 

om daarin terecht te komen, en de mogelijkheden om deze vorm van sociale uitsluiting 

te voorkomen. Daarbij gaat het vooral om het ontwerpen van een training voor het verbeteren en vergroten van de 

persoonlijke competenties die te maken hebben met ondernemend gedrag. In de afgelopen twee jaren heeft dit veel 

nieuwe inzichten opgeleverd, samen met een aantal schriftelijke (en digitale) producten die door allerlei doelgroepen 

kunnen worden gebruikt. 

Voor ons als Leido is het vooral belangrijk geweest om te kijken naar jongeren die willen en kunnen studeren in het 

beroepsonderwijs. Deze kunnen afhankelijk zijn van hun ouders en dan is het hebben van weinig geld lastig als het gaat 

om een dure studie. Dat is nu te merken in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het hoger beroepsonderwijs bestaat 

sinds kort het systeem dat er voor de studie moet worden geleend. Studenten uit arme gezinnen krijgen nog wel 

ondersteuning van de overheid, maar dat bedrag is zeker niet voldoende om een studie goed te doen. Op eigen kamers 

wonen en dat soort zaken is dan helemaal niet mogelijk. 

Leido wil tevens inzetten op het maken van lesmateriaal voor 

jongeren, met de bedoeling dat ze zelf gaan uitzoeken wat de 

mogelijkheden zijn en wat eventueel bedreigingen zijn. Ze 

moeten dus ‘zelf aan de slag’ en een vorm van ondernemend 

gedrag vertonen. Daarmee liggen die plannen in het verlengde 

van hetgeen TAP heeft opgeleverd. Het is een prima bewijs 

van wat in TAP mogelijk was en het is goed om de ervaringen 

met de aanwezigen te delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 25 augustus gaan we de gehele dag deze 

ontwikkelingen doorspreken met een grote groep 

betrokken personen en vertegenwoordigers van 

alle organisaties die we tijdens het project hebben 

ontmoet. Het is de bedoeling om samen te bezien 

wat er zich afspeelt rond het beroepsonderwijs 

voor jongeren die willen studeren. Daarbij wordt 

gekeken wat eventuele oplossingen zijn, samen 

met die andere organisaties uit te voeren. 

. 

Ontmoeting in 
Washington over 
vergelijkbare 
onderwerpen met 
vertegen-
woordigers van 
Community 
Colleges 
(studiereis juni 
2016) 



 

SPAANSE BIJEENKOMST ‘TEGEN ARMOEDE’ 

 

Het Spaanse slotevenement van het TAP-project bracht drie organisaties samen, die vanaf 

het begin in het project hebben gezeten. Ze spraken over de twee trainingen die zijn 

ontwikkeld voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Aanwezig waren de 

Spaanse Confederatie voor onderwijs- en vorming centra (CECE), Fundación Ángel Martínez 

Fuertes en Fundación Senara. 

 

Ten eerste kwam het concept rond armoede en sociale uitsluiting in Spanje aan de orde, evenals de risico’s waarmee 

deze mensen worden geconfronteerd en de manier waarop elk van de organisaties die vertegenwoordigd zijn, bij de 

strijd betrokken zijn. Het gaat om het ontwerpen van projecten, de uitvoering ervan, het zorgen voor juridische 

ondersteuning, het geven van trainingen op een aantal gebieden. 

 

Toen kwam het idee achter het project op tafel, en CEDE presenteerde de resultaten van de andere uitkomsten van het 

project: ‘Armoede en sociale uitsluiting in bepaalde Europese landen’ en ‘Sociale zekerheidsmodellen in bepaalde 

Europese landen’. Een lunch was er voor de aanwezigen en daarna was er tijd om te praten over O3 en O4. Met het 

oog daarop presenteerden twee deelnemers aan de trainingen zichzelf,  en vertelden over de training met hun 

gedachten en conclusies daarbij. De discussie waarbij alle deelnemers waren betrokken ging in op het onderwerp ‘hoe 

kunnen we de uitkomsten van de training optimaliseren?’. Ook ging het om het voorkomen en ingrijpen bij de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting. 

Aan het eind werd de bijeenkomst nabesproken – zeer positief en 

CECE, die de bijeenkomst organiseerde, sprak haar waardering uit en 

de wens om de toekomst te blijven samenwerken. 

 

 

 



 

 

WE ZIJN SAMEN TEGEN ARMOEDE 

Het 'Samen tegen armoede' project had haar ‘multiplier evenement’ in Estland en werd georganiseerd op 24 juli in 

Tallinn onder de titel "Wij zijn samen tegen armoede". Er waren 24 deelnemers - vertegenwoordigers van niet-gouver-

nementele organisaties, enkele politici en beleidsmakers op het gebied van sociaal beleid en ook vertegenwoordigers 

van risicogroepen, degenen die het meest kwetsbaar zijn voor armoede en sociale uitsluiting bezochten het evenement. 

De leider van Mittetulundusühing Mitra, Estse partner in  het TAP-project, Pavel Smulski, presenteerde de toestand rond 

armoede en sociale uitsluiting in Estland en vervolgens gingen de 

deelnemers met elkaar in discussie. 

MITRA’s lid van de raad van bestuur, Ruta Pels, hield een presentatie 

over het TAP-project, met een algehele toelichting op het ‘Erasmus+ 

Strategic Partnership Programma, de TAP-project doelen, de doelstel-

lingen en de uitvoering van het partnerschap. 

De deelnemers hadden de kans om te leren in kleine groepjes van de 

TAP-onderzoeksrapporten ‘Armoede en sociale uitsluiting in geselec-

teerde Europese landen’ en ‘De sociale zekerheidsmodellen in geselec-

teerde Europese landen’. Na de pauze waren er een presentatie en dis-

cussies over de opleidingsprogramma's, te ontwikkelen voor onder-

nemersvaardigheden om armoede en sociale uitsluiting aan te pakken. 

Deze problemen kunnen bestrijden door middel van een vorm van 

communicatie tussen Europese beleidsmakers en uitvoerders in de 

sociale bijstand is zeker aan te moedigen. 

Alle deelnemers waren het erover eens dat het 

onderwerp van de armoede zeer belangrijk is en 

gevoelig ligt in Estland zowel in Europa, en dat er 

veel te doen is rond het bestrijding van armoede en 

de bewustmaking van de kansen voor de risico-

groepen. 

  

 

 

Deelnemers steunden de 

gedachten rond samen-

werking tussen mensen die 

risico lopen op armoede en 

beleidsmakers – zodat ze beter van elkaar begrijpen wat de behoeften 

zijn en samen een visie ontwikkelen voor toekomstige programma’s 

en trainingen.  

 

  


