Werkgelegenheid en opleiding

Distance Zéro
Beschrijving van het project
In de grensoverschrijdende regio zijn er een aantal vakgebieden die heel wat tewerkstellingsmogelijkheden
bieden: bouw, horeca, procesindustrieën, opleiding, telecommunicatie, podiumkunsten, milieu en duurzame ontwikkeling en dienstverlening aan personen. Om het tekort aan arbeidskrachten in die sectoren in
te vullen, ontwikkelen de partners een grensoverschrijdend aanbod van diensten en opleidingen.
Via opleidingstrajecten die aangepast zijn aan de specifieke situatie binnen de grensstreek willen de partners
werkzoekenden een grotere kans op werk bieden. Daarbij gaat veel aandacht naar grensoverschrijdende
mobiliteit, een individueel begeleidingstraject en afstandsonderwijs.

Acties
Ondernemingen zoeken regelmatig personeel voor specifieke vakgebieden zoals medisch secretariaat, horeca, enz. Om zicht te krijgen op de effectieve behoefte aan arbeidskrachten in Wallonië en Champagne-Ardenne, voeren de partners een grensoverschrijdende studie uit. Op basis daarvan ontwikkelen ze opleidingen
zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar worden afgestemd.
De grensoverschrijdende opleidingstrajecten worden georganiseerd in de vorm van een virtueel opleidingscentrum. De deelnemers worden tijdens het volledige traject individueel begeleid.
Op het einde van hun opleiding krijgen de stagiair(e)s een “Europass Mobiliteit”. Dit getuigschrift bevestigt
de mobiliteit en de vaardigheden die ze tijdens hun opleiding verworven hebben en is ook geldig in het
buitenland. Handig als ze op zoek gaan naar werk!
De communicatie gebeurt via acties naar het grote publiek, seminars en ontmoetingen met de actoren van
het project en via de promotie van de aangeboden opleidingen en diensten.

Gegevens
E-mail: sandrine.puppini@ac-reims.fr
Websites: http://www.ac-reims.fr / www.leforem.be

Projectpartners
• Projectleider

Groupement d’Intérêt Public Education et Formation Tout au Long de la Vie
17, Boulevard de la Paix
F - 51062 Reims cedex
Tel.: +33-(0)3.26.61.20.54
E-mail: eric.roger@ac-reims.fr

• Partners / geassocieerde partners
Office Wallon de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
B - 6000 Charleroi
Tel.: +32-(0)71.20.64.54
E-mail: fonds.structurels@forem.be
Direction régionale AFPA
F - 51723 Reims Cedex
Tel.: +33-(0)3.26.87.79.96
E-mail: michele.dutac@afpa.fr

Maison de l’emploi du bassin d’emploi de Charleville-Mézières
F - 08000 Charleville-Mézières
Tel.: +33-(0)3.24.57.83.43
E-mail: jean-françois.goutte@coeurdardenne.fr
Maison de l’emploi et de la formation de Sedan
F - 08200 Sedan
Tel.: +33-(0)3.24.29.94.33
E-mail: maison.emploi.sedan@wanadoo.fr
Maison de l’emploi et des métiers du bassin rémois
F - 51100 Reims
Tel.: +33-(0)3.26.07.87.14
E-mail: jacques.rioublanc@mairie-reims.fr
Maison de l’emploi et des métiers du Pays
d’épernay
F - 51200 épernay
Tel.: +33-(0)3.26.54.85.85
E-mail: mdem.epernay@orange.fr
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Financiële gegevens
Totaal budget: 2.074.477,09 EUR
Aandeel EFRO: 683.345,70 EUR
Looptijd: 1 september 2008 – 31 augustus 2012

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/76.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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