WERKPLAN LEARN FOR LIFE 2015
Introductie
Dit werkplan maakt deel uit van het Meerjarenbeleidplan 2015-2018. Hierin staat dat n
2015 het accent zal komen te liggen op de integratie van de Nieuwe BV binnen LEARN FOR LIFE. De
ronde tafelactiviteiten worden uitgebreid en er worden twee nieuwe projectaanvragen ingediend.
Verder wordt er een landelijke conferentie georganiseerd met aandacht voor educatie aan
laagopgeleiden. Bij het Festival van het Leren staat versterking van het draagvlak, verdere
regionalisering en het aanboren van meer co-financiering centraal. LEARN FOR LIFE presenteert
bovendien een nieuwe website en zal de interne situatie aanpassen aan de nieuwe situatie.
Integratie Nieuwe BV binnen LEARN FOR LIFE
LEARN FOR LIFE en de Nieuwe BV gaan hun krachten bundelen en als landelijke organisatie een
nationaal platform en netwerk vormen, waarbij LEARN FOR LIFE de drager wordt van dit nieuwe
platform in ontwikkeling. Hiervoor verwijzen we naar het overdrachtsovereenkomst en de
aangehechte notitie.
Conferentie laag opgeleiden
Steeds vaker worden er door de fondsen eigen aandachts- en speerpunten genoemd, waarbinnen
programma’s ontwikkeld worden waarbinnen dan door organisaties in het veld subsidie kan worden
aangevraagd. Eén van de onderwerpen die steeds vaker genoemd worden is aandacht voor de lager
opgeleiden, omdat zij zoals uit veel onderzoek blijft iedere keer achter blijven lopen en steeds
minder profiteren van allerlei faciliteiten om een stapje verder te komen. LEARN FOR LIFE zal samen
met de Universiteit Maastricht Business School en de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast zal
bekeken worden of het mogelijk is een projectaanvraag in te dien en bij het Ohra Nuts Fonds in het
kader van laagopgeleiden en gezondheidseducatie.
Ronde tafelgesprekken
Er wordt gewerkt aan
 een thematische verkenning, resulterend in een eerste ronde tafelgespek op 25 maart ,
gefaciliteerd dor CINOP
 interviews met sleutelfiguren
 ontwikkeling van een blogsite (ism RUG) en digitaal archief/informatiebank
Meer hierover is te vinden in de notitie ronde tafelgesprekken
Festival van het Leren
 Versterking en verbreding van de plaatselijke en regionale activiteiten
 Verbreding samenwerking met partners en sectoren
 Handhaven/verbeteren landelijke opening met studie/netwerkgedeelte en huldigingen
 Grotere financiële participatie van partners
Te realiseren door:
 Realisatie van het K1 project gericht op het Festival en mogelijk een vervolgaanvraag na 2015
 Versterking van de contacten met Cinop, UWV leerwerkloketten, KB, UNESCO, GGD,
Seniorweb, koepel patiëntenorganisaties
 Medefinanciering door partners
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 Verbinding met de Nieuwe BV
Projecten
 Uitvoering en afronding Grundtvigprojecten: SEA en Tackling Poverty
 Afronding EUNET project: Mehrwert Europa, Mehrwert Frieden
 Onderzoek en zo mogelijk deelname aan Erasmus + project K2. Opties: Rural
Academy, vervolg SEA.,
 Onderzoek en zo mogelijk deelname aan een citizins project.
 Inschakelen van nieuwe oud-deelnemers aan het Noorwegen programma
 Disseminatie van afgesloten projecten, met name SMART en I-CARE
Rural Academy
 Onderzoek en voorbereiding van Erasmus + aanvraag gericht op plattelandsontwikkeling en
educatie (KA1 in 2015 en KA2 in 2016?)
 uitbreiding actietafels naar meerdere regio’s in het land
 Brainstormsessie over ontwikkeling en nieuwe initiatieven
 Samenwerking met nieuwe partners, o.m. Kring Andragologie en Kring Geografie
Communicatie
 Website, sociale media (met name Facebook, Twitter en LinkedIn), e-newsletter, publicaties
 Nieuwe website op 1 januari 2015
 Doorlichten van folders en brochures
 Engelstalige PR
Inhoudelijke ontwikkeling, samenwerking en netwerkvorming
Stilstand in dit werk kan niet. Een organisatie als LEAR FOR LIFE heeft alleen bestaansrecht als ze
bereid is voortdurend te ontwikkelen en te vernieuwen. Daarbij is ook de verbinding met
hogescholen en universiteiten zeker van belang. LEARN FOR LIFE kiest uitdrukkelijk voor
samenwerking met andere partners om de volwasseneneducatie te bevorderen. Het werkterrein is
te veelomvattend en te complex dit geïsoleerd te doen. Daar, waar we naar dezelfde doelen streven
zullen we graag samenwerken om het werk te versterken. Dit houdt o.m. het volgende in:
 Samenwerken met de internationale koepels
 Samenwerken met zusterorganisaties in Nederland
 Gezamenlijk organiseren van studiedagen en seminars
Interne organisatie
De werkzaamheden die aan de activiteiten verbonden zijn worden uitgevoerd door vrijwilligers en
(beperkte) ondersteuning. Ook al worden de activiteiten aangepast en verbreed, we blijven uitgaan
van een organisatie met korte lijnen en die snel kan acteren.
Om de activiteiten te realiseren zullen naast de reguliere werkzaamheden de volgende zaken worden
opgepakt:
 Verder onderzoek naar (financiële) ondersteuning voor de activiteiten
 Verdere ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid
 Aanpassing ondersteuning door staf en secretariaat
 Aanpassing werkorganisatie
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