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Europese competitie in 
SKILLS+ project 
De Europese SKILLS+ wedstrijd verliep anders dan 
oorspronkelijk gepland door het consortium. 

De normale ontwikkeling van het SKILLS+-project zou 
voorzien zijn in het houden van de Europese SKILLS+-
competities in Nederland tussen juni 2021 en augustus 
2021. De winnaars van de nationale competities in elke 
categorie zouden naar Burgh-Haamstede zijn gereisd en 
hebben deelgenomen aan een belangrijk evenement voor 
persoonlijke groei, het delen van ervaringen, het tonen van 
hun sterke punten en het vergroten van het bewustzijn van 
bedrijven.  

Maar vanwege de COVID-19 en verschillende regelgeving 
in partnerlanden, werd de EU-competitie online gehouden. 
In het begin was dit een uitdaging en wat brainstormen hoe 
de concurrentie uit te voeren en toch het doel van het project 
te bereiken. 

Dankzij een goede samenwerking en de ervaren 
coördinator, verliep de EU-competitie erg goed, ook al 
vergde het wat aanpassingen en extra vaardigheden van 
alle betrokken deelnemers. 
 
 
 
 

 
Coordinators Tessa and Teo from Pro Work at  

Online awarding ceremony of SKILLS+ 
 

 
 
 

De Europese competitie werd in alle 
partnerlanden online gehouden vanwege 

de pandemische beperkingen. 

Skills Plus zijn de vaardigheidswedstrijden 
voor mensen met een (arbeids)beperking. 
Niemand wordt beoordeeld op zijn of haar 

handicap – alleen talent telt! 

D-day voor SKILLS+ 
project of let the games 
begin! 
Het organiseren van de landelijke competitie vergde 
veel tijd, ervaring en telefoontjes. Maar het lokaal 
organiseren en uitvoeren van Europese competities 
was een nog grotere uitdaging.  

Hoe het allemaal begon? Hoe werd EC uitgevoerd? Laten 
we teruggaan en kijken wat een goede samenwerking en 
samenwerking betekent. 

Zoals gezegd, het organiseren van elk soort evenement is 
een uitdaging - nou ja, sommigen zouden zeggen kansen. 
Je kunt niet alleen beginnen met bellen, materialen kopen, 
etc. Je hebt van het begin tot het einde een goed plan nodig 
(zodat je gefocust en op schema blijft). 

De Europese Competitie was verdeeld over 5 dagen, van 28 
juni 2021 tot 2 juli 2021. Oorspronkelijk was elke dag gewijd 
aan een ander type baan - 's ochtends van 10-12 uur CET. 
Helaas bleek het in de praktijk te moeilijk om dit te plannen, 
daarom hebben we later besloten dat als het niet op de 
aangegeven dag(en) kon plaatsvinden, de uitvoering van 
het EC van individuele taaksoort eerder moest gebeuren 
week. Op die manier hebben we mogelijke vertraging in de 
uitvoering van de EC in het partnerland voorkomen. 

Om de Nederlandse rechters in staat te stellen de taken van 
de deelnemers op afstand te beoordelen, werden de 
deelnemers opgenomen. De registratie van de 
baantypecompetitie werd door elke partner op zijn eigen 
manier gedaan - met de nadruk op het tonen van de 
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elementen die in de beoordelingsformulieren worden 
genoemd, om te zien of ze bepaalde prestaties kunnen 
leveren activiteiten die volgens het beoordelingsformulier 
van belang zijn. Elke partner stelde vervolgens een video 
samen van 5 tot 20 minuten. De privacy van de deelnemers 
werd altijd gerespecteerd. 

Wanneer we iets nieuws proberen dat nog niemand eerder 
heeft gedaan, komen we vaak verschillende uitdagingen 
tegen. Helaas verscheen dit uitdagingselement bij het filmen 
van de competitie. Hoewel alle partners hun best deden om 
alles goed te filmen, waren er verschillen in de manier 
waarop de wedstrijden werden gefilmd, dus de beoordeling 
was een beetje een uitdaging.  

Als het op keuren aankomt, heeft elke partner ook een 
nationale keurmeester gekozen, zodat de NL-keurmeester 
deze eventueel kan raadplegen. De plaatselijke rechter 
verstrekte ook een ingevuld beoordelingsformulier dat 
specifiek is voor elk type functie. Dit was nodig voor het 
beoordelen van de gebieden die niet online beoordeeld 
konden worden (samenwerking, smaak, geur, hygiëne etc.) 

Hoewel de Europese competitie voor SKILLS+ niet 
persoonlijk plaatsvond, was het evenement zelf een succes. 
In onzekere omstandigheden waarmee alle partners tijdens 
de pandemie te maken hebben gehad, is het erg belangrijk 
dat je omringd bent met de juiste mensen die niet opgeven 
en in plaats daarvan met oplossingen komen. 

Awarding ceremonie van 
de Europese competitie 
Elke wedstrijd heeft een winnaar voor de beste 
prestatie. Hoewel winnen niet de focus was, maar 
deelname en het tonen van talent en vaardigheden van 
individuen, kreeg iemand toch de hoogste punten in de 
competitie. 

Het is leuk als je wordt beloond omdat je de beste bent in de 
competitie - wat het ook is. Dit geeft de winnaar de 
bevestiging dat hij of zij iets geweldigs heeft bereikt. Het is 
ook een beloning voor de tijd en moeite die hij (of zij) heeft 
opgeofferd voor het resultaat. Voor een deel van de 
deelnemers was het winnen van de nationale competitie iets 
bijzonders en unieks. Niet veel mensen kunnen zeggen dat 
ze zich hebben gekwalificeerd voor de Europese competitie. 

Als we de wedstrijd en de winnaar hebben, hebben we een 
prijsuitreiking nodig. Dit was ook het geval na de EU-
competitie voor SKILLS+. Partners in project wijdden zich 
een dag aan het live online bekendmaken van de winnaars. 
De ceremonie vond plaats in de week na de 

wedstrijdgebeurtenissen. Ten eerste, wij dacht dat het in 
dezelfde week zou kunnen gebeuren, maar de 
jureringsprocedure duurde langer dan verwacht. 

Op deze dag waren alle landen en deelnemers online 
aanwezig om de ceremonie bij te wonen, waar de 
geselecteerde winnaar per functietype werd gehuldigd. De 
prijsuitreiking werd live gestreamd, zodat geïnteresseerde 
belanghebbenden de kans kregen om deel te nemen. 

De ceremonie werd gehost door hoofdpartner PRO WORK 
(NL) en zij bereidden een presentatie voor, waarin allereerst 
kort de structuur van het project werd gepresenteerd (ook 
voor de genodigden, die nog niet bekend waren met het 
project). Er zijn ook twee partners gevraagd (een nieuwe en 
ervaren partner) om hun ervaring met dit aangepaste EC-
evenement te presenteren. Daarnaast werd kort ingegaan 
op de wijze van jureren en tot slot werden per functiesoort 
de gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. Voor 
de winnaars werd kort aangegeven wat de jury van hun werk 
vond en waarom ze wonnen. De ceremonie vond plaats in 
het Engels. 

Hier kunt u de lijst met winnaars in de verschillende 
individuele taaktypes zien: 
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Het team van Tsjechië – Winnaar van ICT 

 

 

Het team van Kroatië - winnaar van Social Health & Care 

 

 

 

Het team van Slovenië – Winnaar van Hospitality & Catering 
 

 

 
Het team van Bulgarije - Winnaar van Green Jobs 

Voor het baantype Elektricien deed alleen een team uit 
België mee, dus daarom wonnen ze. 

Wat te zeggen aan het einde?  

Niet veel eigenlijk, de resultaten spreken voor zich. Dit 
partnerschap kan echt trots zijn op wat we hebben bereikt - 
als we rekening houden met alle uitdagingen die we zijn 
tegengekomen. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder het 
harde werk van alle partners en hun organisaties. Speciale 
dank gaat uit naar de deelnemers die hun interesse in het 
project hebben getoond, hun vrije tijd hebben gegeven en 
een hoge mate van professionaliteit hebben getoond.  
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Skills Plus-wedstrijden zijn speciaal 
ontworpen voor de doelgroep, variërend 

van mensen met een lichamelijke 
beperking tot mensen met een 

verstandelijke beperking. Er wordt een 
echt inclusieve competitie georganiseerd, 

wat betekent dat talenten van verschillende 
niveaus, die omgaan met allerlei soorten 

handicaps, in teams strijden.  

 

 Meer info?: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 
Disclaimer: The European Commission's support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.  




