Winnaar Internationale Prijs 2018
LEARN FOR LIFE kent jaarlijks een Internationale Prijs toe aan een Nederlandse organisatie
of instelling, die haar eigen expertise inzet ten behoeve van vernieuwende projecten op het
gebied van volwasseneneducatie op internationaal gebied.

De Internationale Prijs 2018
werd op 6 september uitgereikt aan
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Grenzen Bewegen wil langdurig werkzoekenden in de Euregio Rijn – Waal meer perspectief
bieden op passende arbeid. Oudere werknemers krijgen een intensief opleidingsprogramma
dat niet alleen ingaat op solliciteren, maar ook taal- en cultuurlessen omvat en een stageprogramma, waarin de deelnemers werkervaring opdoen. Het gehele programma is
aangepast aan de mogelijkheden en behoeftes van de deelnemers.
Grenzen Bewegen leidt tot vergroting van het zoekgebied en tot actieve benadering van de
werkmogelijkheden in het buurland (Duitsland dan wel Nederland). Dit verbetert de
uitgangspositie van langdurig werklozen aanmerkelijk. Door vergroting van de geografische
en innerlijke mobiliteit neemt de bereidheid toe om actief op zoek te gaan naar een baan aan
de andere kant van de grens. De opgedane kennis over taal en cultuur in het buurland en het
gezamenlijk optrekken met werkzoekenden uit het buurland leidt tot meer zelfvertrouwen.
De jury is verheugd met dit project omdat het goed past in de ontwikkelingen van de laatste
jaren waarin er meer en blijvende samenwerkingen zijn over de grens tussen onderwijsinstellingen en organisaties voor werk en inkomen in arbeidsmarktregio’s. Leren is in dit
project het middel, en niet het doel. De jury vindt de keuze voor de doelgroep langdurig
werkzoekenden bemoedigend, omdat veel activiteiten om werkzoekenden aan het werk te
helpen zich de laatste jaren vooral richten op jongeren en of mensen die pas sinds korte tijd
werkloos zijn. De groep van oudere werknemers dreigt daarbij soms vergeten te worden.
Via www.lflplatform.net en op www.festivalvanhetleren.nl vindt u beschrijvingen van de vier
andere genomineerde projecten.
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