
Migratie en asielzoekers vormen vandaag de dag een grote uitdaging voor Europa. De integratie van migranten en de
vluchtelingenstromen zijn in heel Europa onderwerp van levendige debatten geworden. Het project "MIGRANTECH : de
digitale incubator als springplank voor leren en tewerkstelling van migranten en vluchtelingen" draagt bij tot de bestrijding
van discriminatie van migranten en/of vluchtelingen; het bevorderen van het samenleven tussen de samenleving en
migranten- en/of vluchtelingengemeenschappen; en het ondernemen van onderwijs en opleiding als sleutelelement in het
bevorderen van sociale cohesie en integratieprocessen; het verstrekken van op maat gemaakte e-leerinstrumenten en -
methodes voor professionals die met migranten en vluchtelingen werken, teneinde hun sociaal-professionele integratie te
vergemakkelijken; het begrijpen en identificeren van de behoeften aan de meest relevante kennis, attitudes en
sleutelcompetenties die door ondernemingen en werkgevers/bedrijven worden gezocht. Bovendien zal MIGRANTECH
opleiders en professionals in staat stellen hun kennis te verbreden en aan te passen en vaardigheden te ontwikkelen om
hun doelgroepen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Deze doelstellingen zullen worden bereikt door de ontwikkeling
van een kit in de vorm van een opleidingstraject (40 e-modules) volgens de sleutelcompetenties die als belangrijk voor de
arbeidsmarkt zijn geïdentificeerd.
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Doelgroepen
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Voor deze gegevensanalyse werd een enquête gehouden en verspreid onder drie
belangrijke doelgroepen in alle partnerlanden. Dit waren:

Methodologie

Alvorens conclusies te trekken uit deze studie is het van belang te onderstrepen dat deze gegevens
het primaire doel van dit verslag dienen, namelijk het onder de aandacht brengen van mogelijke
tendensen, en niet het weergeven van de huidige situatie van deze doelgroepen. Alle conclusies uit
deze gegevens dienen als speculaties en mogelijke tendensen.
Volgens de resultaten van onze enquête vond een groot percentage van de migranten en
vluchtelingen dat "niet genoeg arbeidskansen" een groot probleem was bij het zoeken naar een baan
(fig. 4). Een zwak netwerk, de taalbarrière en een gebrek aan informatie werden ook als obstakels
genoemd, hoewel ze niet de grootste gemelde belemmering vormden. Anderzijds lijken ze zichzelf niet
als ongemotiveerd te beschouwen, aangezien dit het minst genoemde obstakel was van deze
doelgroep.

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat er een zekere mate van overeenstemming is tussen de
doelgroepen wat betreft de belangrijkste competenties voor de integratie van migranten en
vluchtelingen. Alle gepresenteerde competenties werden erkend als belangrijk op de arbeidsmarkt,
aangezien ze allemaal als bovengemiddeld belangrijk werden beoordeeld. De volgende grafiek toont
de gewaardeerde competenties, van meest naar minst belangrijk.
Dit is een belangrijke bevinding omdat deze competenties centraal zullen staan bij de ontwikkeling van de
volgende IO's, met name bij het creëren van de e-modules voor vaardigheidstraining. Vermeldenswaard is
ook dat, aangezien al deze competenties zachte vaardigheden zijn, ze kunnen worden geoefend door
opleiding en ervaring. Daarom is hun opname in een opleidingsplatform voor volwassenen relevant voor
het doel van het project om de arbeidsintegratie van de migranten- en vluchtelingenpopulatie te
bevorderen. Als u meer wilt weten over de bevindingen van MIGRANTECH, lees dan het transnationale
rapport dat beschikbaar is in de verschillende partnertalen, en in het Engels.
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