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Welcome to the 1st PAL Women Press Release!  
Boosting Female Social Entrepreneurship and Enterprise Creation for Inclusion Groups 2019-1-
CZ01-KA204-061118  
 

 
 
Pal Women is een Europees project van het Erasmus+ programma met partners uit Tsjechië, 
Bulgarije, Spanje, Italië, België, Servië en Griekenland met als doel de integratie van kansarme 
vrouwen te bevorderen, hun basiscompetenties op het gebied van sociaal ondernemerschap en 
marketing te verbeteren en hun toegang tot opleidingen en kwalificaties te verbeteren.  
 
Resultaten van IO1  
In de eerste fase van het Pal Women project hebben alle partners bijgedragen aan een European 
Entrepreneurial Skills Assessment Report, beschikbaar in het Engels en in de taal van elke partner. Dit 
beschrijft kort de huidige situatie van vrouwen uit 4 verschillende groepen van uitsluiting op vlak van 
ondernemerschap. De minderheden waar de focus op ligt zijn vrouwelijke ex-gevangenen, Roma-vrouwen, 
vrouwen die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld en vrouwen met een migratieachtergrond. 
 
Voor dit European Entrepreneurial Skills Assessment Report werd de huidige situatie, de problemen en de 
mogelijkheid onderzocht voor de beoordeling van vaardigheden van vrouwen uit deze uitsluitingsgroepen. 
Als conclusie zijn er enkele aanbevelingen of voorstellen gevormd voor de belangrijkste nationale 
belanghebbenden op basis van dringende behoeften en de noodzakelijke vaardigheden.  
Uiteindelijk werden in totaal 8 focusgroepen georganiseerd met de deelname van 10 tot 12 belanghebbenden 
in het land van elke partner. Daarnaast is door alle partners een enquête uitgevoerd en zijn in totaal 424 
vragenlijsten ingevuld, waarvan 381 uit de landen van de partners en de overige 43 uit andere EU-landen.  
 
Opleidingsactiviteiten  
Om een virtuele omgeving te hosten  is er een online platform ontwikkeld. Hier kunnen deelnemers van het 
toekomstige PAL Women traject elkaar leren kennen en hier zullen tevens ook trainingen plaatsvinden. Op dit 
moment heeft elke partner 3 experts ter beschikking gesteld als trainers, zodat ze kunnen deelnemen aan een 
online Training of Trainers in januari. Ze worden geïntroduceerd  in het eerder voorbereide curriculum, met 
inbegrip van verschillende onderwerpen over basisondernemerschap en marketingstrategieën.  
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Toekomstige stappen... 
 
Na afloop van de opleiding van de trainers zal de eigenlijke training van de trainees/ toekomstige 
ondernemers in februari beginnen. In deze pilotfase krijgen kansarme vrouwen de kans om deel te nemen 
aan de leeractiviteiten die via het Online Platform van het project worden uitgevoerd.  
Bovendien zal in de laatste fase van de uitvoering een innovatieve mentorprocedure worden gecreëerd met 
een duur van 6 maanden, waarin ten minste 40 geïnteresseerde vrouwelijke ondernemers een eerste 
ondersteuning en advies kunnen krijgen van ervaren deskundigen in de sector waar ze aan willen werken of 
zich op willen richten.  
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