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VROUWEN POWER CODE: vrouwen helpen hun digitale vaardigheden te ontwikkelen
Een nieuw Europees project gericht op het bevorderen van sociaal leren door middel van een
open en innovatief op spel gebaseerd trainingsprogramma en profile

Brussel, Europa: de Europese Commissie heeft een nieuw en uitdagend project toegekend:
WOMEN POWER CODE (WPC). Het consortium bestaat uit organisaties uit heel Europa die zich
bezighouden met de ontwikkeling van vrouwen, digitale vaardigheden en trainingen op het gebied
van ondernemerschap. Het project is gestart in september 2017 en heeft een duur van drie jaar.
Het project wordt gesubsidieerd vanuit het Erasmus+ programma.

Studies laten zien dat een groter aantal vrouwen in de ICT-sector een positief effect zal hebben op
de digitale sector, de vrouwen zelf en de Europese economie. Er is echter maar een beperkt aantal
vrouwen werkzaam in de ICT-sector.

Om de genderkloof in de ICT-sector aan te pakken ontwikkelt WPC tools en trainingsmateriaal over
de belangrijkste INTERNET OF THINGS (IoT) concepten.

De belangrijkste doelen zijn:

•
•

Volwassen vrouwen te helpen hun digitale vaardigheden te verbeteren om ze zo een
sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven door de ontwikkeling van belangrijke
vaardigheden en kwalificaties;
De nieuwe generatie van jonge meiden met sterke digitale vaardigheden aan te moedigen
om voor de STEM*-sector te kiezen. Op deze manier kan de genderkloof in de ICT sector
worden aangepakt.

Het consortium: bestaat uit zeven organisaties uit zeven verschillende Europese landen. Samen
zijn zij dit project gestart en ondersteunen zij de EU bij het verbeteren van digitale vaardigheden
voor diegenen die hier baat bij hebben en niet altijd makkelijk
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De partners zijn:
•

CIVIC Computing (Engeland)

•

ADR Nord-Est (Roemenië)

•

Business Development Friesland (Nederland)

•

Bioanim (Slovenië)

•

Daniel SG (Bulgarije)

•

Digital Leadership Institute (België)

•

Eurocrea Merchant (Italië)
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