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Producten 

 Een onderzoek naar twee bestaande methoden in ieder 

deelnemend land. Dit onderzoek richt zich op methoden die 

mensen helpen om hun missie in het leven te vinden. Ook 

gaat het hierover hoe zij deze missie kunnen benutten om te 

re-integreren in het werkzame leven, of dit nou als 

werknemer of als onafhankelijk optredende ondernemer is. 

De binnen het project ontwikkelde richtlijnen zijn gebaseerd 

op dit onderzoek. 

 

 Een handleiding met richtlijnen voor trainers, counselors 

en coaches waarin beschreven staat hoe zij hun cliënten 

kunnen ondersteunen in de zoektocht naar hun missie in het 

leven, waarbij de motivatie van cliënten om de arbeids- of 

vrijwilligersmarkt te betreden wordt vergroot. 

 

 

 Een website met e-book over de richtlijnen, het project en de 

deelnemende partners. 

 

 Een Facebookpagina waarin allerlei lopende interessante 

zaken en activiteiten staan beschreven. 

Bekijk voor meer informatie de Missiongate website! 

www.missiongate.info 

http://www.facebook.com/missiongate.info 
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Algemeen Projectdoel 
 

  De huidige economische crisis tezamen met een veranderende 

arbeidsmarkt en de continue evolutie van de maatschappij zorgen ervoor 

dat sommige mensen het moeilijk vinden om zich aan deze 

veranderingen aan te passen als ze werk zoeken.  

Mensen die lange tijd zonder werk zijn kunnen de weg kwijt raken als ze 

werk zoeken.. Degenen die jarenlang professioneel gewerkt hebben 

ervaren dat een plotselinge of onverwachte werkloosheid hun 

persoonlijke motivatie  en zelfvertrouwen ondermijnd.  

 

Het project heeft tot doel (werkloze) mensen te ondersteunen in hun 

zoeken naar een nieuwe levensmissie die niet alleen gebaseerd is op 

hun studie, opvoeding en verworven vaardigheden tot nu toe, maar ook 

gebruik maakt van hun interesses, ideeën en visies. Op deze wijze 

kunnen ze (weer) gemotiveerd worden om aan een nieuwe carrière te 

beginnen of hen sterker te maken om een nieuwe richting in hun leven in 

te slaan. 

 

Projectdoelstellingen 
          De doelstellingen van het Missiongate project zijn als volgt: 

 

 Het ondersteunen van mensen die met werkloosheid bedreigt worden, 

werkloos zijn of een nieuwe missie in het leven zoeken. Dit betekent dat 

het voor deze mensen gemakkelijker wordt om hun levensmissie te 

vinden, welke gebaseerd is op hun interesses, ideeën en visies.  

 

 Het motiveren van deze mensen om weer aan de arbeidsmarkt, het 

zakenleven of vrijwilligerswerk deel te nemen. 

 

 Het ondersteunen van trainers, coaches en carrièrecounselors door het 

ontwikkelen van een handleiding met richtlijnen met als onderwerp hoe 

je de (werkloze) mens kan helpen zijn missie in het leven te vinden.   

 

 Het op gang brengen van een interculturele dialoog tussen de 

partnerorganisaties door gezamenlijk projectwerk, projectbijeenkomsten 

en het uitwisselen van kennis en verworvenheden. 

 

 Het faciliteren van de partnerorganisaties om het verzamelen en 
vergelijken van bestaande methodes in de researchfase mogelijk te 
maken 
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