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Digital Opportunity Traineeships 

Promotiekit voor belanghebbenden 
 

INLEIDING  

Achtergrondinformatie 

Terwijl we leven in een tijd van digitale transformatie blijkt het voor veel bedrijven steeds moeilijker om 

medewerkers met goede digitale vaardigheden te vinden. Er is niet alleen behoefte aan ICT-specialisten, 

maar ook voor de meer traditionele banen zijn mensen met digitale deskundigheid nodig. Voor circa 

90 % van alle banen zijn digitale vaardigheden nodig. Voor steeds meer banen zijn geavanceerde digitale 

vaardigheden nodig terwijl maar 36 % van de beroepsbevolking daarover beschikt. 40 % van de wervers 

heeft moeite om gekwalificeerde kandidaten te vinden. Het midden- en kleinbedrijf heeft hier het 

meeste last van.1  

Ondanks een hoge jeugdwerkloosheid zijn er minstens 350 000 vacatures die niet worden vervuld 

omdat de vaardigheden van de kandidaten niet overeenkomen met de vaardigheden die werkgevers 

werkelijk nodig hebben. Naar verwachting wordt in vele lidstaten de kloof tussen vraag en aanbod 

steeds groter in alle sectoren van de economie.2 

Zolang de meeste onderwijsinstellingen nog bezig zijn om digitale educatie en ontwikkeling in hun 

onderwijsprogramma’s op te nemen, is het verwerven van digitale vaardigheden „in de praktijk” van 

wezenlijk belang om de inzetbaarheid te verbeteren. De private sector kan sneller zorgen voor het 

verwerven van digitale vaardigheden dan het reguliere onderwijs door stages aan te bieden voor meer 

opleiding „on the job”.  

Meer informatie over Digital Opportunity Traineeships: 

De Europese Commissie is onlangs het initiatief Digital Opportunity Traineeships gestart, een 

proefproject waarin studenten uit alle studierichtingen stage kunnen lopen bij de deelnemende 

bedrijven om „on the job” hun digitale vaardigheden te vergroten. Het initiatief wordt gefinancierd uit 

Horizon 2020 en uitgevoerd via Erasmus+ en biedt grensoverschrijdende stages voor zo’n 6 000 

studenten en pas afgestudeerden voor de periode 2018-2020. Het initiatief Digital Opportunity 

Traineeships  bouwt voort op de beleidsinspanningen van de Europese Commissie om het gebrek aan 

digitale vaardigheden in Europa aan te pakken, met name in het kader van het kerninitiatief Coalitie 

voor digitale vaardigheden en banen in de Agenda voor nieuwe vaardigheden ten behoeve van de 

ontwikkeling van digitale vaardigheden.  

De stages richten zich op verbetering van digitale vaardigheden op gebieden als analyse van big data, 

bescherming van gegevens, cyberveiligheid, programmering, kunstmatige intelligentie, IT-systemen en -

netwerken, app- en softwareontwikkeling en digitale marketing.  

Deelname aan het project staat open voor alle Erasmus+-programma landen en met Horizon 2020 

geassocieerde landen. 

Hoe kunnen bedrijven meedoen? 

Bedrijven bieden hun stages aan op de platforms Drop'pin en ErasmusIntern of rechtstreeks via contact 

met de bureaus voor loopbaanbegeleiding of internationale relaties van de universiteiten.  

                                                           
1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition 
2 Victory Project (diensten van de Europese Commissie) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=nl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_nl
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://ec.europa.eu/eures/public/nl/opportunities
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition


       

3 
 

Hoe melden studenten zich aan?  

Studenten kunnen zich via hun universiteit aanmelden, volgens de daar geldende termijnen en 

procedures voor stages in het kader van Erasmus+. 

 

De Coalitie voor digitale vaardigheden en banen 

De Coalitie voor digitale vaardigheden en banen brengt lidstaten, bedrijven, sociale partners, non-
profitorganisaties en onderwijsinstellingen, die actie ondernemen om het gebrek aan digitale 
vaardigheden in Europa aan te pakken, samen. Het is een netwerk van betrokken belanghebbenden die 
het niveau van digitale vaardigheden onder Europeanen omhoog willen brengen en goede 
praktijkvoorbeelden willen uitwisselen.  

We heten u ook graag welkom bij de Coalitie met uw bijdrage en aanbod van stages. Via dit netwerk kan 
uw organisatie zichtbaarder worden en in de schijnwerpers komen te staan in bijvoorbeeld een van onze 
succesverhalen. 

In dit document vindt u een overzicht van beschikbaar campagnemateriaal en aanwijzingen hoe u kunt 

meedoen en samen met ons bekendheid aan dit initiatief kunt geven. 

 

Promotiefilms en -materiaal voor de campagne 

 
Hier vindt u een overzicht van de filmpjes en het materiaal waarmee u de campagne kunt promoten. 
 
U kunt hier al het materiaal downloaden. 
 

Grafische elementen en beeldmateriaal voor de campagne 

Grafisch materiaal 

 Poster van de campagne die voor online en papieren publicaties kan worden gebruikt.  
 

 Roll-up die kan worden gebruikt bij evenementen. 
 

 Brochure met basisinformatie over het initiatief Digital Opportunity Traineeships, zoals 
contactgegevens. De brochure kan bij evenementen worden verspreid. 
 

 Banner buitengewoon geschikt voor websites en sociale media.  
 

 Wegwijzer voor studenten gaat in op de praktische zaken rond deelname van studenten aan 
het project. 

 

 Wegwijzer voor bedrijven richt zich op praktische zaken rond deelname van bedrijven aan het 
project. 

 

Al het hierboven genoemde materiaal is beschikbaar in de volgende talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, 

Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, IJslands, Lets, Litouws, Kroatisch, Macedonisch, Maltees, 

Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds.  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://erasmusintern.org/digital-opportunities/materials
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 Videoclips3: 6 videoclips (elk 30 seconden) ter promotie van het project bij bedrijven 
(3 videoclips) en bij studenten (3 videoclips). 

 

    
Poster      Roll-up 
 

  
Brochure 
 

                                                           
3 Beschikbaar in het Engels. 
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Banner 

  

Wegwijzer voor studenten    Wegwijzer voor bedrijven 

 

Informatie-/tekstmateriaal 

Aanvullend materiaal, zoals: 

 Achtergrondinformatie 

 Folder met algemene informatie 

 Vragen en antwoorden voor bedrijven 

 Vragen en antwoorden voor studenten 

 Waarom meedoen? is gericht op de voordelen voor studenten en bedrijven. 

 Succesverhalen met een aantal inspirerende verhalen 
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Al het materiaal is beschikbaar in de volgende talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, 

Grieks, Hongaars, Italiaans, IJslands, Lets, Litouws, Kroatisch, Macedonisch, Maltees, Nederlands, Noors, 

Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks en Zweeds.  

 

Perspakket 

Er is ook een speciaal pakket met materiaal voor mediacontactpersonen en journalisten. Het bestaat uit: 

 Achtergrondinformatie 

 Model voor een persbericht 

 Succesverhalen 

 Vragen en antwoorden 
 

Het perspakket is beschikbaar in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. 

 

TIPS VOOR PROMOTIE VAN DE CAMPAGNE 

 
Hieronder staat een aantal handige tips voor de promotie van het initiatief Digital Opportunity 
Traineeships via uw communicatiekanalen en voor de verspreiding van de informatie binnen uw 
netwerk. 
 

Gebruik van online communicatiekanalen 

In het draaiboek Sociale media vindt u nadere informatie over de promotie van de campagne via sociale 
media. U kunt het materiaal hier downloaden.  
 

 De informatie op uw website publiceren 

Publiceer de informatie over Digital Opportunity Traineeships op uw website. Maak gebruik van het 

gevarieerde aanbod van communicatie- en promotiemateriaal en plaats een link naar de relevante 

websites (Drop'pin@EURES en ErasmusIntern). 

 De informatie in een nieuwsbrief opnemen 

Neem informatie en nieuws over het initiatief op in de nieuwsbrieven die u onder uw netwerken 

verspreidt. Tegelijkertijd kunt u uw netwerken uitnodigen hetzelfde te doen zodat de informatie nog 

verder wordt verspreid en een zo groot mogelijk publiek bereikt. 

 Aandacht vragen via sociale media 

Help ons de informatie over het initiatief te verspreiden via uw sociale media en praat mee via 

#DigitalTraineeEU en #DigitalSkills. En tag @DigitalSkillsEU op Facebook en Twitter. 

Volg de officiële Facebook- en Twitter-pagina’s waarop campagne-updates worden gepubliceerd. U 

vindt er wellicht inspiratie voor uw eigen posts en u kunt de posts „liken” en tweets delen of retweeten. 

U kunt zich ook mengen in interessante discussies met een groter publiek en andere belanghebbenden.  

Advies: Houd posts kort en neem er vragen, foto’s, infographics of video’s in op. Daardoor raakt het 

publiek meer betrokken. 

 

Organiseer evenementen om het initiatief te promoten 

Organiseer een informatiebijeenkomst over Digital Opportunity Traineeships voor uw leden en 

netwerken en help ons de boodschap te verspreiden. 

https://dot.erasmusintern.org/digital-opportunities/materials
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
https://erasmusintern.org/
https://www.facebook.com/DigitalSkillsEU/
https://twitter.com/DigitalSkillsEU
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U kunt ook samen met partnerorganisaties een evenement organiseren. Mocht u dat willen doen, neem 

dan contact met ons op. 

Gebruik het beschikbare campagnemateriaal (banners, posters, roll-ups, enzovoort) voor al uw 

evenementen en deel relevant materiaal met deelnemers (de wegwijzers en vragen en antwoorden 

voor studenten en bedrijven, enzovoort) en vertoon bij evenementen de promotievideo’s.  

Als tegenprestatie kunt u profiteren van de mogelijkheden die de Coalitie voor digitale vaardigredenen 

banen biedt (deelname aan een banenbeurs of andere evenementen). En misschien krijgt uw 

organisatie aandacht in een van de succesverhalen die online worden gepubliceerd en via sociale media 

gepromoot. Of misschien prijkt uw logo als officiële campagnepartner op campagneposters. 

 

DE HELPDESK VAN DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS 

De helpdesk is het secretariaat van de campagne en het belangrijkste contactpunt voor al uw 
communicatie- en promotie-activiteiten. De helpdesk verstrekt informatie over (nieuwe) ontwikkelingen 
rond de campagne en zorgt voor campagnemateriaal. 

 

Neem gerust contact met ons op voor advies rond communicatie en/of promotie en voor technische 

hulp via: digital.traineeships@iservice-europa.eu. 

 

Mocht u belangstelling hebben om u als partner aan het initiatief te verbinden, neem dan contact op 

het bureau in uw land: 

Frankrijk: digital.traineeships.fr@iservice-europa.eu 

Duitsland: digital.traineeships.de@iservice-europa.eu 

Ierland: digital.traineeships.ie@iservice-europa.eu  

Italië: digital.traineeships.it@iservice-europa.eu 

Nederland: digital.traineeships.nl@iservice-europa.eu  

Spanje: digital.traineeships.es@iservice-europa.eu  

 

MEER INFORMATIE 

 

Website ErasmusIntern: hier vindt u nadere informatie en kunt u het communicatie- en 

promotiemateriaal downloaden.  

Digital Opportunity Traineeships 

De Coalitie voor banen en digitale vaardigheden 

Drop’pin@EURES en ErasmusIntern 

Kwaliteitskader voor stages 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
mailto:digital.traineeships@iservice-europa.eu
mailto:digital.traineeships.fr@iservice-europa.eu
mailto:digital.traineeships.de@iservice-europa.eu
mailto:digital.traineeships.ie@iservice-europa.eu
mailto:digital.traineeships.it@iservice-europa.eu
mailto:digital.traineeships.nl@iservice-europa.eu
mailto:digital.traineeships.es@iservice-europa.eu
https://erasmusintern.org/digital-opportunities/materials
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/eures/public/nl/opportunities
https://erasmusintern.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0327(01)&from=EN

