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Brussel, 2 juni 2014

'MAKELEN EN SCHAKELEN '
KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA HELPT BIJ
EUROPESE NETWERKING EN
PROJECTONTWIKKELING
Kenniscentrum Sociaal Europa begeleidt op een actieve wijze bij de
ontwikkeling en realisatie van Europese projecten en samenwerking.
Op http://www.kcse.eu/dienstverlening-europese-subsidies beschrijven we onze concrete werking en diensten. Maar mogelijk blijft dit erg
abstract? Daarom beschrijft de nota hierna vanuit praktijkvoorbeelden
hoe het concreet werkt en wat onze coaching kan inhouden. Of misschien wil u met een collega uit de sector die ‘ervaringsdeskundige’ is
overleggen over uw Europese ambities en de haalbaarheid daarvan?
We brengen u graag in contact met een sociale onderneming die de
stap zette naar een Europese samenwerking.

1
PROJECTVOORSTELLEN AFKOMSTIG VAN
ORGANISATIES

VLAAMSE

Tussen januari 2013 en april 2014 begeleidde Kenniscentrum Sociaal
Europa 19 concrete projectideeën van Vlaamse organisaties. Niet
alle projecten leidden tot concrete projectindiening (actualisering per
eind april 2014)
1.1

A EUROPEAN LABEL FOR INDICATING THE ACCESSIBILITY

OF EVENTS

Projectidee: An organization which develops activities to make events
accessible for people with a disability, is looking for partners to develop a concept for a European Label indicating the accessibility of
events.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk met verschillende reacties
- De organisatie stelde het projectidee voor op de ENSA Disability
Werkgroep te Val de Marne. Verschillende partners van de werkgroep
zijn klaar om in het project te stappen (regio Veneto, Polibienestar
Universiteit Valencia, Val de Marne)
Resultaat: Het project is voorlopig stilgelegd door interne hervormingen bij de organisatie.
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1.2

SERVICE FOR PEOPLE WITH A DISABILITY GETTING OLDER

Projectidee: The project aims to exchange methods and good practices. This partnership
brings together services, who are already collaborating with the services from the other field,
or who wish to work together 'beyond the border'. The main focus is on 'the disabled elderly',
but conclusions may have the potential to be generalized to other domains, e.g. mental
health
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk met verschillende reacties
- Projectidee wordt voorgesteld door Kenniscentrum Sociaal Europa op de ENSA Disability Werkgroep te Dietzenbach. Verschillende partners van de werkgroep zijn klaar om in
het project te stappen (regio Val De Marne, Eskilstuna, Regio Veneto, Karlstadt, Rotterdam)
Resultaat: De organisatie diende effectief een projectvoorstel in binnen ERASMUS+ - strategische partnerschappen met de ondersteuning van Kenniscentrum Sociaal Europa. Het is
afwachten op de goedkeuring.
1.3

MOBILITEITSPROJECT BULGARIJE

Projectidee: Uitwisseling opzetten naar organisatie voor personen met een handicap
Acties: Ondersteuning bij het indienen van het project binnen Leonardo da Vinci
Resultaat: Goedgekeurd project binnen Leonardo da Vinci
1.4

COMMUNITY LAND TRUST

Projectidee: Community Land Trusts (CLTs) are a promising new way to provide affordable
housing for low income groups. They are established in communities to acquire land, fixed
assets and then hold them in perpetuity for the benefit of the local community. They work on
a non-profit basis, accessing public, private and charitable finance and tapping into the resources of local communities in order to provide and manage affordable housing, workspace, community buildings and assets and green space.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Infosessie voor verschillende Europese organisaties hoe ze een Europees project kunnen ontwikkelen
Resultaat:
- Wordt verder opgevolgd
1.5

COORDINATED RESPONSE TO CHILD ABUSE AND NEGLECT

Projectidee: De rationale achter het project is een gezamenlijk streven naar cijfers aangaande kindermishandeling voor zowel internationale vergelijkingen van prevalentie en incidentie
als voor de identificatie van goede praktijken van preventie en aanpak ervan. Doel is om
binnen Europa te komen tot cijfermatige nationale en pan-Europese indicatoren ter ondersteuning en aansturing van beleid op Europees, nationaal en regionaal niveau.
Het project wil in die zin substantieel bijdragen aan de verbetering van de bescherming van
kinderen in heel Europa, waardoor dit project ten dienste staat van de pan-Europese waarden van de bescherming van de rechten van het kind.
Acties:
- Technische ondersteuning projectopvolging
Resultaat:
- Wordt verder opgevolgd
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1.6

TALENT IN TRAINING

Projectidee: Talent in training is a practically-oriented training offer, in Flanders, for people
with intellectual disabilities who do not, not yet, or no longer qualify for a paid job. The organisation would like to exchange with European organisations who have similar trainings for
the same target group and learn about structure, content, methods and evaluation criteria of
these trainings
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
- Projectidee wordt voorgesteld door Kenniscentrum Sociaal Europa op de ENSA Disability Werkgroep te Val De Marne.
Resultaat:
- Er kon geen partnerschap rond de idee gevormd worden. Wordt niet meer opgevolgd.
1.7

CREATIVE THERAPY FOR YOUTH AT RISK

Projectidee: European exchange and collaboration in order to learn new techniques and
creative models on creative therapy for youth at risk.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
Resultaat:
- Geen resultaat. Wordt niet meer opgevolgd.
1.8

YOUTH IN ACTION – INTERNATIONAL THEATRE PROJECT

Projectidee: An organization, which has a history of working creatively with kids, had a
dream about an international theatrical project in which youngsters from two European countries work on the same theme to perform on stage. Due to the fact that they work with
youngsters who require special care, they chose this target group to work with.
After months of preparations and hours of practice they would like to present a play in
March during an international conference.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
Resultaat:
- Partner werd gevonden in het netwerk van Kenniscentrum Sociaal Europa.
- Project werd succesvol ingediend binnen Youth in Action. Het theaterstuk werd opgevoerd tijdens het EFECT congres in maart 2014
1.9

CANNED, LIVING WITH A LABEL

Projectidee: An organisation is looking for European organizations with experience in the
processes of labeling or who wish to learn and exchange their experiences with labelling.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
- Een medewerker van de organisatie stelde het labelspel voor op de ENSA Disability
Werkgroep te Brussel
Resultaat:
- Verschillende positieve reacties van het Europese netwerk
- De organisatie maakt zelf de keuze om pas in 2015 voor een Europees project te gaan,
wordt verder opgevolgd
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1.10

EXCHANGE BETWEEN TEACHERS SOCIAL ORIENTATION

Projectidee: This project will be an exchange platform between European colleagues and
teaching methods in social orientation. The goal is to let the teachers reflect on the own
teaching skills and improve their skills by coming in contact with other ways of teaching with
this very specific target group.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
Resultaat: Een projectvoorstel binnen ERASMUS+ - strategische partnerschappen dat zal
ingediend worden in 2015 met de ondersteuning van Kenniscentrum Sociaal Europa.
1.11 DEVELOPING A MENTORING PROGRAM FOR YOUNGSTERS WITH A MIGRANT
BACKGROUND TO IMPROVE THEIR TRANSITION FROM EDUCATION OR UNEMPLOYMENT
TOWARDS THE LABOUR MARKET
Projectidee: a mentoring program to guide and support youngsters with a migrant background during the transition from education or unemployment to the labor market and a position that matches their educational level.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
- De organisatie stelt hun projectidee voor tijdens een projectdevelopmentworkshop ikv
het project “Let’s Move the Market” (project waaraan Kenniscentrum Sociaal Europa
samen met eenandere Vlaamse organisatie deel van uitmaakt)
Resultaat: Een goedgekeurd ESF project binnen de oproep ‘lerende netwerken’.
1.12 YOUNG PEOPLE AS RESEARCHERS IN YOUTH WELFARE AND YOUTH CARE
SERVICES
Projectidee: This project wants to make young people researchers in youth welfare and
youth care services. Making use of their own experiences, they will identify what it takes to
deliver qualitative and engaged youth welfare and care services.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
- Projectidee werd voorgesteld door een medewerker van de organisatie op de ‘ENSA
Youth’ werkgroep
Resultaat: Projectidee wordt verder opgevolgd

PROPOSAL EUROPEAN RESEARCH PROJECT: EMOTIONAL DEVELOPMENT IN
PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

1.13

Projectidee: In kaart brengen van de ‘Emotional development in persons with intellectual
disabilities’
Acties: Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
Resultaat: Projectidee wordt verder opgevolgd
1.14

OPLEIDING STADSGIDSEN

Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Ondersteuning bij ontwikkeling projectdossier
Resultaat: Project werd ingediend binnen de subsidielijn Grundtvig met ondersteuning van
Kenniscentrum Sociaal Europa en goedgekeurd
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MENTORPROJECT ROND FACILITEREN TRANSITIE SECUNDAIR NAAR HOGER
ONDERWIJS VAN STUDENTEN MET EEN ALLOCHTONE ACHTERGROND

1.15

Projectidee: 50% van de jongeren ondervinden heel wat problemen bij hun overstap naar het
hoger onderwijs. Zij krijgen zowel binnen het onderwijs als binnen hun persoonlijk netwerk
heel weinig tot geen ondersteuning bij het maken van een bewuste en doordachte studiekeuze die aansluit bij hun talenten, interesse en mogelijkheden. Het gaat hier voornamelijk
om jongeren uit bepaalde kansengroepen zoals: eerst generatiestudenten, jongeren met een
vertraagde vooropleiding, jongeren uit een arbeidersgezin en jongeren uit een TSO- of BSOvooropleiding. Binnen deze groepen zien wij ook een oververtegenwoordiging van jongeren
uit een kansarm milieu en/of jongeren met een andere culturele achtergrond. Dmv een mentorproject wil men deze jongeren extra ondersteunen bij de transitie van het secundair naar
het hoger onderwijs
Acties: Ondersteuning bij het indienen van het project binnen Erasmus + Strategische partnerschappen
Resultaat: Projectidee wordt verder opgevolgd
1.16

VOICES OF YOUTH

Projectidee: Het partnerschap zal trachten vaardigheden, methodieken en structuren te identificeren die de participatie en de betrokkenheid van kwetsbare jongeren in het democratisch
proces, beleidsontwikkeling en het maken van dagdagelijkse beslissingen verhogen. Het
project is een samenwerking tussen de Zweedse gemeente Västerås, de stad Rotterdam en
het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant.
Acties:
- Projectidee wordt voorgesteld tijdens een ENSA Youth werkgroep
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Ondersteuning bij ontwikkeling projectdossier
Resultaat: Goedgekeurd project binnen Leonardo da Vinci
1.17

SOCIAL SPACES - ARTISTIC AND DESIGN METHODS APPLIED IN SOCIAL SERVICES

Projectidee: A multidisciplinary research group is searching for European partners in the
social services, to develop, apply and redesign artistic and design methods. These methods
can be used in a varied range of context, products and services. Especially in the social field
the methods can be used to deal with topics as participation of the clients and the development of a user-centred approach.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Partnersearch verstuurd in ons netwerk
Resultaat: Projectidee wordt verder opgevolgd
1.18

VERVOLGPROJECT VOOR CHAIN

Projectidee: Dit project is een samenwerking tussen organisaties uit Oostenrijk, Duitsland,
Hongarije, Italië, Zweden en België. Een project gericht op vroegtijdige interventie in de ondersteuning van ouders bij de zorg voor hun kinderen. De doelgroep is kansarme gezinnen.
Men wil enerzijds hun vaardigheden versterken, anderzijds wil men hun kennis over de sociale dienstverlening verbeteren om deze toegankelijker te maken.
Acties:
- Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron
- Technische ondersteuning opmaak dossier
Resultaat: Projectidee zal worden ingediend binnen Erasmus+ in 2015. Het dossier wordt
verder opgevolgd door Kenniscentrum Sociaal Europa.
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1.19 EEN GEZINSWETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF OP DE MORELE VRAGEN
OPGEROEPEN DOOR NIEUWE NON-INVASIEVE PRENATALE TESTEN (NIPT) EN
DIAGNOSTIEK (NIPD)
Projectidee: Onderzoek naar de ethische aandachtspunten bij de toepassing van (toekomstige) non-invasieve prenatale diagnostiek
Acties: Projectidee gescreend naar de juiste financieringsbron, contact met agentschap IWT
wat resulteerde in concrete suggesties voor de verdere richting van het project
Resultaat: Project wordt verder opgevolgd

2

PROJECTVOORSTELLEN VAN EUROPESE PROMOTOREN

Projectvoorstellen van Europese promotoren waar Vlaamse organisaties als partner aan
deelnemen (gerealiseerd via de Europese netwerken van Kenniscentrum Sociaal Europa)
2.1

LET’S MOVE THE MARKET

Projectidee:
- promoting cooperation in European youth work in the field of youth unemployment and
entrepreneurship and
- stimulate youth initiatives which should allow young people to work on innovative and
creative ways to promote their role in the labor market
Resultaat: Door bemiddeling van Kenniscentrum Sociaal Europa kon een Brussel partner
aan het project participeren.
2.2

PLAY EUROPE

Projectidee: Stimuleren van leiderschap bij jongeren, samen ontwikkelen van een Europese
sociale agenda
Resultaat: Door bemiddeling van Kenniscentrum Sociaal Europa kon een Vlaamse hogeschool in het project stappen.
2.3

ACCES

Projectidee: ICT rond communicatie tussen verschillende hulpverleners en mantelzorgers in
de thuiszorg. Project binnen het AAL-programma.
Resultaat: door bemiddeling van Kenniscentrum Sociaal Europa is een thuiszorg-organisatie
als partner in het project stappen
2.4

ESF PROJECT ROND SOCIAALONDERNEMERSCHAP

Projectidee: Uitwisseling rond sociaal ondernemerschap stimuleren in de sector personen
met een handicap
Resultaat: Door bemiddeling van Kenniscentrum Sociaal Europa is een koepelorganisatie in
het project gestapt

MULTICULTURAL ELDERLY
CURRICULUM DEVELOPMENT

2.5

CARE: TRAINING NEEDS ASSESSMENT AND

Projectidee: The general objective of the project is to discuss and experiment methodologies
to prepare groups of professionals to work trans-culturally. The specific objective is to develop and test, in close cooperation with service providers, an education module, based on ICT,
for managers and supervisors in elderly care, and for managers and teachers in vocational
training organizations, who, in turn, will be able to train caregivers in “multicultural elderly
care”.
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Resultaat: Door bemiddeling van Kenniscentrum Sociaal Europa is een organisatie in de
thuiszorg partner geworden in het project

3

RESULTATEN

In de periode januari 2013 – maart 2014 begeleidde Kenniscentrum Sociaal Europa 24 projecten met volgende concrete resultaten:
- Projecten nog in ontwikkeling: 11 (waarvan 2 momenteel in en fase van indiening zijn)
- Projecten die na een onderzoeksfase afgeblazen zijn (minstens tijdelijk): 3
- Ingediende projecten - resultaat nog onbekend: 2
- Ingediende projecten – afgewezen: geen
- Ingediende projecten – goedgekeurd/in uitvoering: 8

4

WIL JE OOK ONZE EXPERTISE INZETTEN VOOR JOUW PROJECTIDEE ?

Kenniscentrum Sociaal Europa vzw
Kolonel Bourgstraat 122/4 te 1140 Brussel
info@kcse.eu – 02/ 205 00 45
www.kcse.eu
Meer info over de werking en dienstverlening van het Kenniscentrum Sociaal Europa
Hebt u vragen over het Europese (sociale) beleid?
Wenst u kennis te maken met onze dienstverlening rond Europese subsidies?
Jos Sterckx, directeur
jos.sterckx@kcse.eu – T 02/ 205 00 47 – Gsm 0477/ 44 974 14
Meer weten over Europese subsidies voor uw organisatie?
An Rommel, adviseur Europese projecten
an.rommel@kcse.eu - T 02/ 205 00 46 – Gsm 0477/ 98 54 64
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