On Tour for Europe – Bringing youth step by step to active citizenship and job-creation
Wat is On Tour for Europe?
Het ‘On Tour for Europe’-project is een door de Europese Unie gesteund Europe for Citizens Project.
Dit project focuste op actieve EU-burgerparticipatie leidend tot jobcreatie en het stimuleren van
ondernemerschap end at in een internationaal partnerschap.
In totaal namen er negen steden deel aan dit project: Abegondo (Spanje), Detmold (Duitsland),
Hasselt (België), Kaunas (Litouwen), Saint-Omer (Frankrijk), Sandwich (Engeland), Schiedam
(Nederland), Oraiokastro (Griekenland) en Reggio Emilia (Italië). Binnen ‘On Tour for Europe’
fungeerde Hasselt als lead partner van het project en stond zij in voor de algemene organisatie.
Tijdens het project werden er in totaal vier conferenties georganiseerd. Het thema van iedere
conferentie lag telkens op hoe burgers geïnformeerd kunnen worden, hoe ze de dialoog kunnen
aangaan met Europese instellingen, hoe ze kunnen deelnemen aan het Europese beleid en hoe ze
subsidie kunnen aanvragen voor het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren. Tijdens de
conferentie kregen de deelnemers de kans om hun ervaringen via groepsdiscussies en workshops
met elkaar te delen.
Conferentie 1: Kaunas, Litouwen (23 september 2015 – 26 september 2015)
De eerste conferentie vond plaats in Kaunas, Litouwen van 23 september 2015 tot en met 26
september 2015. De eerste dag focuste op de kick-off van het eerste ‘On Tour for Europe’-event. De
focus van dit event lag op het thema “waar EU-informatie rond werk en ondernemerschap te vinden
en hoe deze te gebruiken”. Hiernaast kwam ook een tweede thema aan bod, namelijk een
historische reflectie op de vrijheid van informatie waarbij de vroegere bezetting van Litouwen door
de Sovjet-Unie in het achterhoofd gehouden diende te worden.
In totaal namen 140 deelnemers uit verschillende landen deel aan deze conferentie (Litouwen: 114 België: 5 - Duitsland: 6 - Estland: 2 - Frankrijk: 3 - Griekenland: 2 - Nederland: 3 - Spanje: 3 - Verenigd
Koninkrijk: 2).
Conferentie 2: Abegondo, Spanje (27 april 2016 – 30 april 2016)
De tweede conferentie vond plaats in Abegondo, Spanje van 27 april 2016 tot en met 30 april 2016.
De focus van dit event lag op het thema “informatie over de sterktes van de burger om een invloed
uit te werken op het beleid van de EU rond werk / ondernemerschap”.

In totaal namen 113 deelnemers uit verschillende landen deel aan deze conferentie: (Spanje: 81 België: 11 - Duitsland: 3 - Frankrijk: 3 - Griekenland: 3 - Italië: 1 - Litouwen: 3 - Nederland: 4 Verenigd Koninkrijk: 2 - Zweden: 2).

Conferentie 3: Hasselt, België (6 september 2016 – 9 september 2016)
De derde conferentie vond plaats in Hasselt, België van 6 september 2016 tot en met 9 september
2016. Dit derde event werd georganiseerd door de lead partner van het ‘On Tour for Europe’-project.
De focus van dit event lag op het thema “de organisatie en werking van EU-instellingen en het
verwerven van inzicht in deelnemende beleidsmogelijkheden”. Tijdens dit event werd een bezoek
gebracht aan het Europees Parlement te Brussel waar de deelnemers enkele leden van het
parlement ontmoetten waarmee ze konden discussiëren over het overkoepelende onderwerp van
het project.
In totaal namen 101 deelnemers uit verschillende landen deel aan deze conferentie (België: 70 Duitsland: 6 - Frankrijk: 1 - Griekenland: 4 - Italië: 2 - Litouwen: 5 - Nederland: 4 - Spanje: 5 - Verenigd
Koninkrijk: 2- Zweden: 2).
Conferentie 4: Detmold, Duitsland (7 november 2016 – 10 november 2016)
De vierde en laatste conferentie vond plaats in Detmold, Duitsland van 7 november 2016 tot en met
10 november 2016. De focus van dit event lag op het thema “het stimuleren van een blijvende
betrokkenheid van burgers / jongeren in EU-participatie”. Daarnaast focuste men ook op hoe men de
input en contacten kon verbeteren. Naast het overkoepelende thema, werd er ook tijd gemaakt voor
een historische reflectie waarbij de Holocaust en de val van de Berlijnse muur werden herdacht.
In totaal namen 110 deelnemers uit verschillende landen deel aan deze conferentie: (Duitsland: 82 België: 8 - Frankrijk: 3 - Griekenland: 4 - Italië: 1 - Litouwen: 4 - Nederland: 3 - Spanje: 4- Verenigd
Koninkrijk: 1).

