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        Hebt u een goed plan, maar ontbreken de 

middelen om uw maatschappelijke project of 

beleidsplan te ontwikkelen? Wilt u een project 

starten met buitenlandse partners en  vraagt u 

zich af  waar te beginnen? De Experts on 

European Grants scannen dagelijks de kansen 

voor Europese subsidies en verbinden deze aan 

projecten in het sociale domein. Denk aan 

vrijwilligerswerk, mantelzorg, arbeidsmarkt, 

ondernemerschap, leefbaarheid en jeugd.

Eind februari fuseerde CMO Groningen tot CMO 

STAMM. De werkzaamheden van de Experts on 

European Grants gaan gewoon door en u kunt 

ons nog altijd vinden in de locatie aan de 

Wegalaan 3 in de stad Groningen. Nieuw is de 

naam van organisatie: CMO STAMM en de extra 

expertise die er vanuit de adviseurs in de 

provincie Drenthe bij is gekomen. ook nieuw is 

ons e-mail adres: 

Met de fusie heeft Sjikke Mulder op 1 mei 

jongstleden afscheid genomen van haar 

netwerk. Maud Diemer, manager bij CMO 

STAMM, neemt de coördinatie van de Experts 

on European Grants van haar over. Zij is al sinds 

de oprichting van de experts groep actief en 

voor velen van u een vertrouwd gezicht.

europa@cmostamm.nl 

Vertrouwd gezicht

       Op 1 februari 2015 startte een groep van 

20 scholieren met hun stage in Duitse 

ziekenhuizen. In september 2015 gaan de 

volgende groepen op stage. Een heel mooi 

resultaat van het onlangs afgeronde project 

grensoverschrijdende zorg, ECOZW.

Binnen dit project is een netwerk 

opgebouwd van 18 partners. Ook het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Landkreis 

msland, Staatskanzlei Niedersachsen zijn bij 

het project betrokken. Doel van het project 

was om grensoverschrijdende zorg tussen 

Nederland en Duitsland te realiseren. Er is in 

beide talen een handleiding gemaakt met de 

titel Bemiddelen stageplaatsen. Ook is er een 

informatieblad voor Duitse werkgevers die 

Nederlandse werknemers in dienst willen 

nemen.

Tijdens de speeddate bij het UWV tussen 22 

Nederlandse werkzoekenden en 6 Duitse 

werkgevers in de zorg bleek dat het 

Taalbeheersing

beheersen van de taal van essentieel belang 

is om daadwerkelijk in een ander land aan de 

slag te kunnen gaan. Gedurende het project 

zijn vijf Nederlanders gaan werken in de 

Duitse zorg. Zij hebben extra Duitse les 

gekregen waarin vaktaal ook een belangrijke 

rol speelt. Op dit moment zijn er twee Duitse 

scholieren die in Groningen stage lopen. Zij 

zijn ondergebracht bij gastgezinnen.

Binnen het project is een knelpunt 

geconstateerd rondom de Verzorgende IG en 

Altenplege. Er is daarom contact opgenomen 

met Tweede Kamerleden en er zijn vragen 

gesteld aan de minister van VWS. Zij erkent 

het knelpunt en inmiddels zijn er contacten 

om te komen tot gezamenlijke acties die 

uitgezet kunnen worden. Het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken heeft gevraagd om een 

projectpresentatie te komen geven op een 

bijeenkomst over grensoverschrijdende 

activiteiten. De projectgroep gaat graag op 

deze vraag in.

Nieuwe acties
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Europese migratie- en veiligheidsfondsen
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Asiel, Migratie en 
Integratiefonds 
(AMIF)

Fonds voor de 
Interne Veiligeheid 
(ISF)

Inclusie in tijden van transitie 
Participatie van derdelanders        Van 12 mei tot en met 12 juni 2015 kunnen 

er aanvragen ingediend worden binnen de 

regeling Europese migratie- en 

veiligheidsfondsen, actie AMIF. Met deze 

regeling startte de nieuwe subsidieperiode 

voor de Europese migratie- en 

veiligheidsfondsen in Nederland. De regeling 

bestaat uit het Asiel, Migratie en 

Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de 

Interne Veiligheid (ISF). De actie AMIF staat nu 

open voor het indienen van aanvragen.

Acties binnen AMIF

Aanvraagcriteria

Het AMIF fonds biedt subsidie voor 3 acties. 

Actie A: Asiel en opvang. Hier gaat het om 

projecten die zich richten op het behouden en 

verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en 

asielstelsel.

Actie B: Integratie. Deze projecten moeten tot 

doel hebben de participatie van onderdanen 

uit niet-westers derde landen en hun naaste 

verwanten te bevorderen in de samenleving.

En tot slot actie C: Terugkeer. Deze projecten 

moeten tot doel hebben de terugkeer te 

bevorderen van vreemdelingen die geen recht 

op verblijf in Nederland hebben; 

vreemdelingen dien nog in afwachting zijn van 

een beslissing op hun verzoek tot verblijf; 

vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht.

Om een aanvraag voor AMIF in te kunnen 

dienen, moet u zich eerst registreren via het 

subsidieportaal van het Agentschap SZW. U 

registreert zich dan voor Europese Migratie- en 

veiligheidsfondsen 2014-202, Actie AMIF. Als 

uw registratie is geaccordeerd, kunt u van 12 

mei tot en met 12 juni 2015 uw aanvraag 

indienen. Houdt er rekening mee dat het 

Agentschap maximaal vijf werkdagen nodig  

         Inclusief denken en werken is vaak het 
uitgangspunt voor (gemeentelijk) beleid. 
Iedereen doet mee in de samenleving en dat 
geldt voor alle bevolkingsgroepen. Hoe zorg je 
ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod 
komen, ook allochtonen en mensen met een 
beperking bijvoorbeeld? Hoe geef je inclusief 
beleid vorm als gemeente of als burgers in een 
periode van waarin grote verandering 
plaatsvinden rond jeugdzorg, zorg, Wmo en 
Participatiewet?

Dit waren een paar centrale vragen waarmee 
het project Inclusie in tijden van transitie twee 
jaar geleden startte. Spectrum, Partoer, CMO 
STAMM  en Interconnect gingen hierin op zoek 
naar handvatten, concrete voorbeelden en 
kennisuitwisseling om de deelname van de 
groep derdelanders aan onze samenleving 
verder te versterken. Derdelanders zijn 
inwoners in Nederland die niet de 
Nederlandse of EU-nationaliteit hebben en die 
geldig in ons land wonen. De ene persoon om 
hier te werken, de ander om hier te studeren 
en weer een ander om samen te wonen met 
haar/zijn Nederlandse partner. Deze groep is 
zeer divers en kent verschillende culturele 
achtergronden, westers en niet-westers. Denk 
aan Amerikanen, Zuid-Afrikanen, Russen, 
Chinezen etc. Wat ze allemaal gemeen hebben

heeft om de registratie goed te keuren. Uw 

aanvraag dient u in op het elektronisch 

beschikbaar gestelde formulier met in ieder 

geval de volgende aanvraagcriteria:

Ÿ beschrijving voorgenomen activiteiten (o.a. 

de aard, omvang en de doelgroep);

Ÿ beschrijving doelstelling, resultaten en 

producten (inclusief bijbehorende 

indicatoren);

Ÿ beschrijving hoe activiteiten uitgevoerd 

worden;

Ÿ de projectperiode;

Ÿ financiële capaciteit;

Ÿ verspreiding projectresultaten;

Ÿ registratie deelnemers aan het project.

Kijk voor meer informatie op de website van 

het Agentschap:  www.agentschapszw.nl

.

is het in bezit zijn van een geldig 
verblijfsvisum. Zolang er in hun persoonlijke 
situatie niets veranderd (verblijfsdoel), kunnen 
zij volop meedoen aan onze maatschappij. En 
dat doen zij ook! De meeste mensen binnen 
deze doelgroep zijn zeer zelfredzaam. Ze 
ontvangen geen uitkering, betalen de 
verblijfskosten zelf en vooral degenen die 
langer dan een jaar naar Nederland komen, 
die willen ook heel graag integreren. 

Voor nieuwkomers in ons land is alles nieuw, 
ook de huidige wetgeving. Alle veranderingen 
rondom (jeugd), Wmo en participatie is voor 
een groot deel van deze groep niet 
interessant. Ze gaan uit van de huidige 
wetgeving en regels. Begin juni publiceren de 
projectpartners een handreiking voor 
beleidsmakers waarin ervaringen van 
derdelanders aan bod komen. Daarnaast biedt 
de handreiking praktische tips en handvatten 
waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen.

Er is een kennisportaal ontwikkeld waarop de 
handreiking uiteindelijk te downloaden. Bent 
u geïnteresseerd in het thema inclusief beleid, 
neem dan nu al eens een kijkje op: 

 www.transitie.eu

Mede mogelijk gemaakt door het 
Europees Integratiefonds (EIF)

Van EU naar lokaal -  
ondersteuning van nieuwe 
burgers in Nederland en Europa.

http://www.agentschapszw.nl
http://www.transitie.eu
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North Sea Conference 2015: 
van 16 tot 18 juni in Assen

Website Erasmus+ 
nu ook op de mobiel

Wegalaan 3-5 Groningen

Postbus 2266

9704 CG Groningen

T: 050 - 577 01 01

E: europa@cmostamm.nl

www.cmostamm.nl

         Noord-Nederland krijgt steun van de 
Wereldbank bij het ontwikkelen van plannen 
voor sneller internet op het platteland in de 
regio oost-Groningen. CMO STAMM hielp de 
gemeente Oldambt succesvol mee met het 
schrijven van een Europese aanvraag.

In het project Oldambt verbindt zijn lokale 
initiatieven in de provincies Groningen en 
Drenthe gebundeld en op de shortlist bij de 
Wereldbank beland. Het gaat hierbij om een 
plan om in beide provincies een uitgebreider 
glasvezelnetwerk aan te leggen.

De Wereldbank kijkt in zijn rol als kennis- en 
adviescentrum van de VN of het plan 
financieel goed in elkaar zit. Als dat het geval 
is, kan een definitief projectvoorstel ingediend 
worden voor een gezamenlijk noordelijk 
project bij de Europese investeringsbank. Eind 
juni wordt het project Oldambt verbindt in 
Brussel besproken. De wethouder Laura 
Broekhuizen van de gemeente Oldambt vindt 
het een mooie stap dat de Wereldbank helpt. 
„Op de shortlist kom je niet zomaar.“

Sneller internet op het platteland is hard 
nodig om de technolgische ontwikkelingen in 
het onderwijs, de gezondheidszorg en de 
landbouw mogelijk te maken.

Oldambt Verbindt 
Sneller internet in Oost-Groningen

          Op 16 juni 2015 start het INTERREG-
programma North Sea Region (NSR) in Assen. 
Van 16 tot 18 juni is in deze stad de 
Noordzeeconferentie. Tijdens deze 
interactieve conferentie kunnen 500 
beleidsmakers en projectontwikkelaars uit de 
Noordzeeregio elkaar inspireren en 
motiveren.

INTERREG is een Europese subsidieregeling 
die samenwerking binnen Europa stimuleert 
voor meer innovatiekracht, een beter milieu 
en het verkleinen van economische verschillen 
tussen regio’s en lidstaten onderling. In 
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, werken bij RVO.nl contactpersonen 
die overheden, organisaties en bedrijven 
helpen met projectinitiatieven in alle fasen 
van de subsidieregeling.

Van 27 april tot en met 30 juni 2015 is de 
eerste call open voor de vijfde ronde van NSR. 
Op de website  staat actuele 
informatie over de regeling. 

Subsidieregeling

www.rvo.nl

        Erasmus+ is het Europese 

subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en 

sport. Maandelijks verschijnt er een 

Nederlandstalige nieuwsbrief over 

ontwikkelingen, subsidies, trainingen en 

andere mogelijkheden in Europa.

Vanaf nu is de website  
ook via de telefoon eenvoudig toegankelijk.

www.erasmusplus.nl

De 500 deelnemers in Assen krijgen een zeer 
interactief programma aangeboden, met 
inspirerende sprekers, studiebezoeken en 
workshops over alle onderdelen binnen de 
subsidieregeling. Er is volop ruimte om nieuwe 
partners te vinden en te leren van 
kenniscentra en bedrijven die al binnen de 
regeling actief zijn.  

Programma in Assen

http://www.rvo.nl
http://www.erasmusplus.nl

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3



