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1 De uitdagingen van de Sport- en
Beweeg sector
De Sport en beweeg sector is een jonge
en dynamische sector die een positief
effect kan hebben op individuen en
gemeenschappen in heel Europa.
Sport is ingebed in alle bevolkingslagen
en beïnvloed een groot gedeelte van de
bevolking, waardoor het gebruikt kan
worden om de bredere agenda’s van
Europese en nationale regeringen op het
gebied van onder andere gezondheid,
sociale integratie, vernieuwing en onderwijs
te beïnvloeden.
Als de sector de uitdaging wil aangaan en
deze agenda’s positief wil beïnvloeden,
dan is het noodzakelijk dat werknemers
en vrijwilligers in de sport zijn uitgerust
met de nodige kennis en vaardigheden
door middel van zogeheten ‘fit for purpose
qualifications’.

2

Het Haalbaarheidsonderzoek:
een concrete kans voor de sector

Het concept van Europese Sectorraden arbeidsmarkt en kwalificaties
(European Sector Skills Councils, ESSC”) wordt gestimuleerd door de Europese
Commissie met als bedoeling meer inzicht te krijgen in de vaardigheidsbehoefte
op sectoraal niveau.
Via een samenwerkingsverband met de deelnemers aan de Europese sociale
dialoog (EASE en UNI-Europa Sport) en de steun van SkillsActive (Engeland),
is EOSE samen met de gehele sport en beweegsector gestart met een
haalbaarheidsonderzoek.
Doel hiervan is te onderzoeken of er BEHOEFTE is aan een ESSC en of er
voldoende KENNIS en CAPACITEIT aanwezig is om een ESSC op te richten.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

De Europese Commissie verwacht het volgende van een ESSC:
Een
centraal
punt
voor
arbeidsmarktinformatie en onderzoek,
het identificeren en aanpakken van
vraagstukken
over
kwalificaties
en arbeidsmarkt vraagstukken op
nationaal en Europees niveau;
Kunnen verzamelen, ontwikkelen
en uitwisselen van gegevens en
hulpmiddelen;
Aandacht voor beleidsmatige
discussie op Europees en nationaal
niveau om gezamenlijk beleid te
ontwikkelen en acties in de sector te
bevorderen;

In staat om onderwijs en
werkgelegenheid te koppelen op
een georganiseerde en strategische
manier;
Focus op kwesties met betrekking
tot zowel de toegang tot de
arbeidsmarkt
als
verdergaande
professionele ontwikkeling;
Kunnen ondersteunen en adviseren
over het beleid - bijv. mobiliteit, de
erkenning van vaardigheden en
kwalificaties, het aanpakken van de
werkloosheid, de sociale samenhang,
het sportbeleid.

3 Verwachte voordelen
Het samenwerkingsverband gelooft dat een Europese Sectorraad arbeidsmarkt
en kwalificaties voor de sport- en beweegsector in algemene zin ernaar kan
streven een centraal punt te zijn voor:
INZICHT in de arbeidsmarkt (feitelijke situatie, tendensen
en hiaten) op basis van betrouwbare onderzoeken en
analyses;
UITWISSELING van ‘best practice’, instrumenten en
informatie tussen landen;
Het STIMULEREN van uitwisseling en debat met het
doel een eind te maken aan de versnippering van de
sector;
PROBLEEMOPLOSSEND WERKEN door middel
van gezamenlijke en grensoverschrijdende uitwisseling;
OPTREDEN namens de sector richting de Europese
Commissie over onderwijs- en werkgelegenheidskwesties;
BELANGENBEHARTIGER zijn van werkgevers en
werknemerspartijen in de ontwikkeling van onderwijs en
opleidingen.
En het bevorderen van:
EEN DIALOOG tussen de arbeidsmarkt en het
onderwijs;
RELEVANT(E) EN TOEGANKELIJK(E) onderwijs en
opleidingen ten behoeve van toegang tot de arbeidsmarkt
en loopbaanontwikkeling;
DE IDENTITEIT EN HET POTENTIEEL van de
branche als een sector van economisch belang;
DE ROL van de sociale partners;
WERKGELEGENHEID IN DE SECTOR door het
verstrekken van duidelijke informatie over vacatures en
loopbaan mogelijkheden in een groeiende sector.

4 Uw stem wordt gehoord

Deze haalbaarheidsstudie moet
onderzoeken of de sport- en beweeg
sector bereid en in staat is zich te
verbinden aan de mogelijkheid van
het opzetten van een Europese
Sectorraad
arbeidsmarkt
en
kwalificaties.
Met deze studie wordt de sport- en
beweeg sector in de gelegenheid
gesteld om samen met andere
belangrijke sectoren haar plaats in
te nemen als een belanghebbende
sector in dit initiatief (als Textiel &
leer, Handel en Bouw).
Een eerste belangrijke stap in het
onderzoek is om na te gaan of er
voldoende vraag en noodzaak is
om het proces voort te zetten en te
bepalen wat er moet gebeuren om
de succesvolle oprichting van een
dergelijk sectorraad te waarborgen.

Het samenwerkingsverband voor dit
onderzoek wil u daarom uitnodigen
om de online-vragenlijst in te
vullen en wil u bij voorbaat hartelijk
danken voor uw bijdrage.
Mocht u vragen hebben, neem
dan gerust contact op met het
managementteam
via
email
(eosesec@eose.org). Ook als u
commentaar wil geven of ervaringen
wil delen, of als u bereid bent om
samen te werken aan het project,
dan kunt u dit via de mail aangeven.
Meer online informatie vindt u via :
www.eose.org
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