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Het Project
Thema’s als sociale inclusie en ondernemerschap
voeren op dit moment de maatschappelijke agenda aan.
Niet geheel toevallig, want het lijkt een antwoord op vragen die
een globaliserende wereld met zich meebrengt. In het door
Leonardo da Vinci gesubsidieerde project “Coach for Entrepreneurial
Opportunities” (C-EO), wordt gekeken op welke manier deze thema’s
in elkaar passen en hoe stroomlijning ervan het beste kan worden
vertaald naar bestaande behoefte met een menselijke maat.

Het partnerschap van C-EO vindt dat ondernemerschap en ondernemendheid
ook voor de zogenaamde risico groepen essentieel is. Hoewel het niet minder
essentieel is als voor iedereen erkent het partnerschap van C-EO dat
ondernemerschapsvaardigheden bij deze groep om een andere balans en
aanpak vraagt. In het project C-EO wordt daarom op zoek gegaan naar
voorwaarden en instrumenten die een bijzondere doelgroep met een afstand
tot de arbeidsmarkt kunnen helpen kansen te creëren en te grijpen om zo een
regulieren positie op de arbeidsmarkt te werven en te behouden. De
werkbegeleider of de praktijkopleider is een van de belangrijkste
instrumenten die hiervoor wordt ingezet.

Is ondernemerschap een antwoord op sociale insluiting?
Wanneer het Europa lukt om ondernemerschap en ondernemendheid te
verankeren in het menselijk DNA dan ontstaat het ideale Europa; Een

De doelstellingen van het C-EO project zijn:


continent dat economisch gezien floreert en in onderwijs zijn tijd ver vooruit

De ontwikkeling van een trainingsprogramma die coaches helpen bij
het “ondernemend begeleiden” van bijzondere doelgroepen

is. Daarop vooruitlopend moet nu al worden nagedacht over de ‘logistiek’ van
deze omvorming. Er bestaat een grote groep mensen die in onze maatschappij
maar moeizaam toegang heeft tot de arbeidsmarkt en voor wie deze
omvorming maatschappelijke uitsluiting betekent.



Uitvoerige evaluatie van het trainingsprogramma



De ontwikkeling van een certificerende methode die toepasbaar is
binnen alle onderwijssystemen in de partner landen

In een Europese context
Gezien de Europese relevantie van het thema wordt er gewerkt in een Europese
context. In een internationale projectgroep met landen als Portugal, Italië,
Frankrijk en Engeland wordt gekeken naar gezamenlijke ideeën zodat de
producten breed gedragen kunnen worden en nu al aansluiten bij het Europa van
de toekomst

Meer informative? www.cfeo.eu

