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The Go&Learn initiative is a multilateral network supported by the EU LLP
funds. It is aimed to organize and manage an international catalogue of study
visits to be carried out inside companies all around Europe. The visits have
training and guidance aims and should be considered as Training Units that
can be proposed to a vast range of users: students of vocational and secondary
school, university, employed and unemployed people, teachers and trainers.
The hosting companies are strongly committed in training and in knowledge
propagation, allowing the visiting groups to learn directly from the source of
knowledge, experience and innovation, which is the company itself. Detailed
and updated information about the network members, the activities and
services available are available in the official website of the project:
www.goandlearn.eu and in the national websites of the project partners.
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1. Inleiding
Dit document maakt een onderdeel uit van de beschrijving van de regelgeving
en normen betreffende het G&L netwerkbestuur. De door het project
aangeboden producten en diensten worden in detail beschreven in de volgende
documenten:
Go&Learn conceptnota
Dit is het document waarin de beweegredenen en doelstellingen van het
initiatief zijn beschreven, samen met een opsomming van de producten en
diensten aangeboden door het netwerk.
Go&Learn regelgeving betreffende het Europese Netwerk
Dit is een document waar de aangenomen regels die het G&L netwerk beheren
zijn weergegeven alsook de producten en diensten op Europees niveau.
Go&Learn regelgeving betreffende het lokale netwerk
Dit is een document waar de aangenomen regels betreffende het onderhouden
van de lokale G&L netwerken, producten en services zijn weergegeven.
Standaardwerk betreffende de G&L producten en diensten
Dit is een document waarin de minimumstandaard voor lokale en
internationale producten (bezoeken, seminaries, circuits) beschreven worden,
alsook de minimum standaardeisen voor lokale en internationale diensten
beschreven staan (hosting, begeleidende en pedagogische ondersteuning,
reizen en logistiek…).
Ondersteunende docum enten
Dit is een verzameling van ondersteunende papers voor het uitvoeren van
activiteiten: overeenkomst tussen het LNMB en het gastbedrijf, een handboek
voor gastbedrijven, verzekeringsformulieren (indien nodig), certificaten e.d..
M onitoringdata en kwaliteitsindicatoren
Hierin staat de detailleerde beschrijving van de monitoringdata die dienen te
worden verzameld voor elk seminarie/bezoek. Aan de hand van de
kwaliteitsindicatoren zal het netwerk een evaluatie van de activiteiten
opmaken.

Afbeeldingenhandboek
Dit is een handboek waar alle officiële logos en grafische designs te vinden zijn
die aanwezig dienen te zijn op alle documenten die verspreidt worden.
Go&Learn com m ercieel kader (G&L partnership alleen voor intern gebruik)
Dit is afgeleid uit het duurzaamheidsplan van het project. Dit is het document
waarin het prijsbeleid, de criteria voor de uitwisseling van diensten tussen de
netwerkpartners, en alle andere thema’s betreffende de duurzaamheid van het
project worden ontwikkeld. Dit commercieel kader zal worden ontwikkeld
gedurende het project door de Duitse partner.
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Al deze documenten, ontwikkeld binnenin het LIFELONG LEARNING
PROGRAMME 2011
- MULTILATERAAL NETWERK 517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW,
zullen worden onderhouden en up-to-date worden gehouden door het G&L
ENMG.

2. Het Go&Learn netwerk
Het G&L initiatief heeft tot doel het promoten van inzicht in de economische
weefsels en culturen van de Europese landen, het promoten van transnationale
mobiliteit en het exploreren van de trainingsrol van KMO’s. Het project gaat uit
van de toegevoegde waarde die gastbedrijven kunnen leveren aan de
professionele ontwikkeling van studenten en werknemers.
Het G&L initiatief wenst volgende zaken te concretiseren:
het ontwikkelen en onderhouden van een gemeenschappelijke standaard, het
definiëren van regels en structuren betreffende de bezoeken aan bedrijven,
akkoorden met bedrijven, het organiseren van de logistieke en administratieve
aspecten, etc.;
het ontwikkelen van een internationale catalogus met als inhoud thematische
studies gelinkt aan reeds bestaande trainings –of opleidingstrajecten en/of de
ontdekking van de economische kaders van (buur)landen;
het beheren en onderhouden van een Europese online catalogus alsook het
opzetten van een kalender met trainingen en/of momenten van bezoeken aan
bedrijven.
Al deze producten en diensten te worden voorzien door een Europese groep
van lokale netwerken.
Het G&L initiatief is opgericht en ingesteld om:
een aantal G&L Local Network Maintenance Bodies (LNMB) op te richten,
deze zullen verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, up-to-date houden en
onderhouden van de catalogus, de logistieke organisatie en het ondersteunen
van de G&L leden; alle LNMBs te linken aan een G&L European Network
Management Group (ENMG),
die verantwoordelijk zal zijn voor het
onderhouden van de transnationale diensten voorzien door het initiatief (bv. de
G&L meertalige website).

2.1 Soorten netwerken en niveaus
Drie soorten netwerken zullen worden opgericht:
Een Go&Learn netwerk van promotoren, gebruikers en stakeholders
(ondernemers, vakbonden, lokale autoriteiten, toerisme…) waarbij het LNMB
zorg draagt voor het formaliseren van de steun die de partners aanbieden aan
het G&L initiatief op lokaal en Europees niveau;
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Een Go&Learn netwerk van trainingsverstrekkers (universiteiten, scholen,
beroepsopleidingen…) die in naam van het LNMB activiteiten uitvoeren op een
lokaal niveau. De trainingsverstrekkers zullen een overeenkomst met LNMB
ondertekenen waarbij ze zich akkoord verklaren met de G&L standaarden;
Een Go&Learn netwerk van gastbedrijven die aan de hand van een LNMB
overeenkomst hun verplichtingen met betrekking tot de bezoeken en
seminaries kennen.
Het Go&Learn netwerk kent een vlakke structuur met 3 niveaus:
Europees niveau, verantwoordelijk voor het coördineren van de lokale
knooppunten (voor zoverre deze in het Europese kader aanwezig zijn) en het
organiseren van activiteiten op Europees niveau. Dit niveau zal eveneens
activiteiten plannen, de verkennende middelen up-to-date houden, de
catalogus implementeren, Europese promotorennetwerken en de netwerken
van de gastbedrijven opzetten, bezoeken organiseren, het type van bezoeken
bepalen, alsook de bedrijven en thema’s van de bezoeken bepalen,
feedbackdata verzamelen en analyseren. Het ENMG bestaat uit een groep van
LNMB vertegenwoordigers die het netwerk van Europese stakeholders,
trainingsverstrekkers en gastbedrijven beheert.
Lokaal niveau, verantwoordelijk voor de catalogi op nationaal en Europees
niveau. LNMB kan partners bevatten uit partnerlanden. Elke LNMB bestaat uit
verschillende sub-netwerken: een netwerk van stakeholders en sponsors, een
netwerk van trainingsverstrekkers en een netwerk van gastbedrijven. Het niveau
dient overeen te komen met de Europese standaard classificaties NUTS2
(regionaal) en NUTS3 (provinciaal). Na het aflopen van het project kan er meer
dan één LNMB aanwezig zijn in een land. Nationale instanties zijn niet voorzien
maar kunnen voorkomen. Elke LNMB zal een vertegenwoordiger hebben in het
ENMG.

Clusters, daar waar de partnerschappen het toestaan kunnen er
overkoepelende LNMB NUTS “clusters” ontstaan (bv. meer provincies en/of
regio’s, alsook op een crossborder niveau). Die LNMBs zullen hoe dan ook de
zelfde hiërarchische niveaus kennen als de andere LNMBs aanwezig in die
regio’s.

Onderstaand schema brengt de algemene structuur van G&L in beeld:
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De mogelijke interventieniveaus van de netwerken zijn: ENMG en LNMB

2.1.1 Kernpartners
Onze kernpartners zijn de partners die reeds aanwezig waren bij de opstart van
het project. Het project omvat voor elk deelnemend land een
vertegenwoordiger van de stakeholders ( of een vertegenwoordiger van een
netwerk
van
stakeholders)
en
een
vertegenwoordiger
van
de
trainingsverstrekkers (of een vertegenwoordiger van een netwerk van
trainingsverstrekkers). De stakeholders kunnen overheidsdiensten, Kamers van
Koophandel, associaties of ondernemers zijn. De trainingsverstrekkers kunnen
beroepsinstellingen, secundair onderwijs, hogescholen of universiteiten zijn.
De samenstelling van de kernpartners is de volgende:
Stakeholders:
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IT Friuli Venezia Giulia Region (projectleider)
BE VOKA
DE BSM
HU CCISSB
IT Azienda Speciale Ricerca e Formazione - Cciaa Udine
IT Azienda Speciale Imprese e territorio I.TER - Cciaa Udine
SK SCCI PRC
PL PZPP
Trainingsverstrekkers:
BE KAHO
DE TRANSLAKE
HU UNIFLEXIS
IT EnAIP FVG (in naam van het Effe.Pi netwerk)
PL TNOIK
SK SCCI PRC

2.1.2 Geassocieerde partners
De geassocieerde partners zijn de partners die geen projectpartner zijn in het
Go&Learn project gefinancierd door de Europese Unie. Er wordt gehoopt dat,
op het einde van het project, die partners bereid zijn actief lid te worden van
het Go&Learn partnerschap.
IT Conferenza della Svizzera italiana formazione adulti (CFC)
IT Consorzio Friuli Formazione network (CFF)
IT Chamber of Commerce of the Province of Udine
Er zal worden gestreefd naar een uitbreiding van het netwerk om het draagvlak
zo breed mogelijk te maken. Het netwerk zal instaan voor een duurzaam, open
en up-to-date trainings –en begeleidingsaanbod.

3 European Net Management Group (ENMG)
3.1 Samenstelling ENMG
De ENMG leden zijn ook lid van een LNMB. Zo zal er een vlotte transitie
bestaan van de internationale richtlijnen naar de lokale partners.
ENMG bestaat uit de volgende leden:
- 1 coördinator; (aangeduid door de leidende partner van het project, ENMG
leden zullen deze achteraf benoemen)
- 2 leden aangeduid door de LNMB leden;
. 1 vertegenwoordiger van de trainigsverstrekkers van het LNMB;
. 1 stakeholders vertegenwoordiger die lid is van het LNMB;
De algemene vergadering van het ENMG zal periodisch samenkomen
(minimaal 1 keer per jaar). Het ENMG kan sub-werkgroepen opzetten die
specifieke taken zullen uitvoeren. Een secretariaat zal de LNMB partners
bijstaan bij het uitvoeren van operatieve taken van het ENMG.
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3.2 Doelstellingen en verplichtingen van het ENMG
Het ENMG zal het internationale netwerk alsook de catalogus onderhouden.
ENMG zal activiteiten plannen, zal de internationale catalogus implementeren,
zal een netwerk van Europese promotoren en gastbedrijven opzetten, zal
indicaties geven over het type bezoeken alsook de gastbedrijven en thema’s
aanduiden.
Het ENMG zal ook de nodige data verzamelen opdat men de activiteiten kan
monitoren. Eveneens zal het ENMG een jaarlijks disseminatieplan opstellen, zal
het de deadlines bepalen en de betrokken partners aanduiden. Dit document
zal een referentiedocument zijn voor alle LNMBs.

3.3 ENMG management
De ENMG coördinator zal:
- De ENMG vergaderingen organiseren, zoals voorzien in de start-up fase en
eenmaal per semester na het eindigen van het project. De coördinator zal
eveneens de (vergader)agenda bijhouden en de zalen voor de meeting
reserveren;
- De relatie met andere netwerken en stakeholders op Europees niveau
garanderen alsook de relatie met het eigen netwerk onderhouden.
De ENMG leden zullen:
- Hun deelname aan ENMG activiteiten en vergaderingen garanderen;
- De nodige monitoringdata doorgeven aan het ENMG;
- Actief bijdragen aan de organisatie van de ENMG vergadering gehouden in het
land die het ENMG lid vertegenwoordigd;
- Voldoen aan de ENMG indicaties en documenten;
- Communiceren met de andere ENMG coördinatoren en de andere ENMG
leden via internet (website, Skype…).

3.4 Modaliteiten betreffende het deelnemen of verlaten van
ENMG
De ENMG leden worden aangeduid door de LNMB partners van het Go&Learn
project. Deze zullen lid blijven van het ENMG totdat de LNMB partners het
nodig achten een nieuw lid aan te duiden. Deze aanvraag door een LNMB kan
op elke moment worden ingediend. Hier is één voorwaarde aan verbonden, het
nieuwe lid dient reeds gekend te zijn door de ENMG coördinator.

4 Onderhouden van de Europese catalogus en
kalender
Het ENMG is verantwoordelijk voor het definiëren van de samenstelling van de
G&L Europese catalogus op basis van de voorstellen van de LNMBs.
Elke partner van het netwerk zal bij het onderhouden van de Europese
catalogus een bijdrage leveren. Dit zodat er een minimum aantal bezoeken per
land zullen doorgaan.
Er zal een Europese Catalogus met trainingscircuits zijn. Deze zal bestaan uit
een cluster van thematische seminaries, gegidste seminaries, industriële
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toeristische bezoeken of een combinatie van deze wat dan een Circuit zal
worden genoemd. De thema’s die worden opgenomen in de catalogus worden
goedgekeurd door het ENMG.
Het ENMG is verplicht de G&L kalender op de website aan te passen aan de
hand van de lokale kalenders opgemaakt door het LNMB. Deze kalenders
bevatten volgende informatie:
- Gastbedrijven in elk land;
- Data afgesproken met de gastbedrijven;
- Beschikbaarheid van begeleiders/docenten;
- Beschikbaarheid van andere relevantie diensten.
Het ENMG is verplicht de link(s) (naar de lokale catalogus) van de andere G&L
websites op de Europese site te plaatsen.

5 Evaluatie van de activiteiten
De ENMG coördinator zal jaarlijks een rapport opstellen. Dit rapport zal
handelen over de netwerkactiviteiten, de indicatoren betreffende de
monitoringdata en zal de volgende zaken bevatten:
- De beschrijving van de catalogus, de kalenders en de uitgevoerde activiteiten;
- Een analyse van de feedback;
- Een voorstel tot wijziging van producten/diensten dit zodat deze constant
worden verbeterd.

6 Expansie van het Europese netwerk
Het ENMG lidmaatschap zal exclusief voor de kernleden van het project zijn.
Wanneer het project is afgelopen zal het ENMG openstaan voor nieuwe
lidmaatschappen. De toegangsvoorwaarden en de commerciële implicaties van
het netwerk, na het aflopen van het project, worden gedefinieerd en ontwikkeld
in een “Go&Learn duurzaamheidsplan”.
n.b. Dit deel zal worden bijgewerkt wanneer het commerciële kader zal worden toegevoegd
aan het duurzaamheidsplan.
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