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GROEIENDE EUROPESE MICRO-BEDRIJVEN (GEM’s) 
EERSTE BIJEENKOMST 

Dit project is medegefinancierd door het 
programma Erasmus+ van de Europese 

Unie.  

De eerste bijeenkomst van het project werd georganiseerd in Zaragoz te 
Spanje op 27 en 28 november 2019, mede georganiseerd door @CESTE 
Foundation en StpEuropa. Deze eerste bijeenkomst gaf projectpartners 
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om de organisaties te leren 
kennen (Momentum Educate Innovate, Exponential Training & 
Assesment, Europees Keramisch Werkcentrum: Sundaymorning@ekwc, 
VAEV: Vienna Association of Education Volunteers). En om de algemene 
doelstellingen en de doelstellingen van het project te bespreken. We 
hebben deze bijeenkomst ook gebruikt om het werk en onze 
samenwerking voor de aankomende projectperiode te plannen. Er was 
een goede werksfeer tijdens de vergadering; alle partners waren zeer 
geïnteresseerd in het onderwerp en de ervaring van de andere partners, 
en we kijken uit naar onze toekomstige samenwerking in het project.  
 
Partners uit vijf landen waren aanwezig; Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Nederland en Spanje. 

Over het project 

Groeiende Europese Micro-ondernemingen (GEM) gaat over het 
opbouwen van bekwaamheid en capaciteit voor Sterke Groei Bedrijf-
coaching in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en 
Oostenrijk en in heel Europa.  

GEM wil bijdragen aan de ontwikkeling van een toename van het aantal 
snelgroeiende ondernemingen in heel Europa. Groeiende Europese 
Mirco-bedrijven (GEM) zal een nieuw digitaal leermiddel creëren dat 
leraren/opleiders in het beroepsonderwijs toegang geeft tot een nieuw 
open onderwijsplatform genaamd het 'GEM Transformatie Portaal'.  

De portal biedt ervaren beroepsopleidingsleraren, -trainers en -coaches 
voortdurende professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Het zal 
bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie Sterke Groei Bedrijfs-Coaches. 

GEM streeft ook naar:  

- Het ontwikkelen van een Sterke Groei Bedrijfs-Coaching kader waarin de competenties en vaardigheden worden 
vastgelegd die nodig zijn voor Sterke Groei Bedrijfs-coaches, rekening houdend met het specialistische karakter van de rol.  

- Een specialistisch beroepsopleidingscurriculum en trainingscursus te creëren om Sterke Groei Bedrijfs-coaches te 
ontwikkelen. 

- Het promoten van Sterke Groei Bedrijfs-coaching met sterke groei als een specialistische vorm van bedrijfscoaching. 

 
 
 

Mede gefinancierd door het 
programma Erasmus+ 
van de Europese Unie 



 
Project Partners 

Het project omvat zes partners, uit vijf landen: 
 

• EXPONENTIAL TRAINING & ASSESSMENT LIMITED (ENGELAND) 
• MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED  (IERLAND) 
• STICHTING EUROPEES KERAMISCH WERKCENTRUM/SUNDAYMORNING@EKWC (NEDERLAND) 
• VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS (OOSTENRIJK) 
• SOLUCIONES TECNO-PROFESIONALES CONSULTING (SPANJE) 
• FUNDACIÓN CESTE, EDUCACIÓN Y EMPRESA (SPANJE) 

 

Foto’s van de bijeenkomst	
   

   

    

De data voor de volgende partner-bijeenkomst zijn 
vastgesteld op 2 en 3 april 2020 in Wenen, Oostenrijk. 

We zullen deze bijeenkomst gebruiken om de 
resultaten van onze eerste taak te presenteren: het 

ontwikkelen van een trainingshandboek over het 
gebruik van digitale hulpmiddelen om bedrijven te 

helpen groeien. 
 

 

   
 

Voor meer informatie:bezoek onze Facebook, LinkedIn. 
Schrijf u in voor de nieuwsbrief en updates over het project.   
De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie 
houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van 
de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie. 
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