HET PROJECT IN EEN NOTENDOP
Het project bevat vier grote delen: een start en basisdocument, een opleidingsluik, een
tewerkstellingsluik en een onderzoek naar de effecten van de verschillende producten en
naar de theoretische en wetenschappelijke fundering van de waarde van ervaringskennis.
Deze doelstellingen zijn gegroeid vanuit de noden en de expertise van alle partners
In de eerste fase starten we met een samenvatting van wat al bestaat in de verschillende
projecten. In alle landen hebben we een omschrijving van wat sociale inclusie is en wat
een ervaringsdeskundige(ED) is. We hebben trainingsprogramma voor de ED’s. We
hebben een omschrijving van de jobs van de ED’s. In alle landen hebben zijn er
organisaties waar zij tewerkgesteld zijn alsook kennis van de statuten waarin ze
tewerkgesteld zijn.
Elk land maakt een inventaris van al deze topics. Vanuit deze inventarissen wordt een
samenvatting gemaakt van de gemeenschappelijke essentie van de definitie van ED en
sociale inclusie, de opleidingsprogramma’s, het jobprofiel, de tewerkstellingsplaatsen, het
niveau en de positie in deze organisaties. Dit is ons startdocument.
In het opleidingsluik hebben we 4 objectieven.
In de voorbereidende meetings ontdekten we dat er verschillende problemen zijn door het
tekort aan voortraining van de beide opleiders: ervaringsdeskundigen en opgeleide
deskundigen die samen in tandem werken. We willen dit probleem aanpakken door ‘train
de trainer programma’s’ te ontwikkelen voor de EDs, de opgeleide deskundigen en de
tandem.
We ontwikkelen een evaluatie instrument voor de tandem. Dit instrument heeft twee
doelstellingen. Enerzijds wil deze handleiding een instrument zijn voor de tandem om hun
reflectie te stimuleren ten aanzien van de effecten van hun interventies in kader van de
groei van uitgesloten mensen. Daarnaast wil dit instrument een middel zijn om de reflectie
ten aanzien van de complementariteit van de functie van een ervaringsdeskundige en een
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opgeleide deskundige, te stimuleren. Dit zal ons meer kennis geven over de aanvullende
rol van beide functies.
Het werken met levensverhalen en het onderzoek naar eigen uitsluitingervaring is een
cruciaal element in het leerproces van de cursisten in hun de opleiding. Hier willen we een
persoonlijk evaluatie instrument ontwikkelen zodat ze in de mogelijkheid gesteld worden
hun eigen groeiproces en empowerment, zelf beter te kunnen volgen en vasthouden.
In een laatste deel komt er een uitwisselingsprogramma tussen cursisten en tussen de
opleiders bij een aantal partners. Deze resultaten kunnen leiden tot een verbetering van
het opleidingsprogramma en de tewerkstelling voor alle partners.
Alle ontworpen instrumenten worden uitgeprobeerd en geëvalueerd door de verschillende
partners. Vanuit de besluiten van de gezamenlijke evaluatie worden deze instrumenten
bijgewerkt.

In het tewerkstellingsluik hebben we 3 objectieven.
Het concept en de methodologie van ervaringsdeskundigen is nog nieuw. Daarnaast is de
tewerkstelling van ervaringsdeskundigen ook nieuw voor de organisaties. Om de
tewerkstellingsmogelijkheden voor ervaringsdeskundigen te verhogen en om de
organisaties daarin te ondersteunen hebben we nood aan een aantal specifieke
instrumenten. We ontwikkelen een methodiek om ervaringsdeskundigen binnen te
brengen in organisaties.
Daarnaast formuleren we de organisatie voorwaarden en de noodzakelijke organisatie
veranderingen die moeten gebeuren voor een succesvolle tewerkstelling van de
ervaringsdeskundigen in de organisatie.
Tot slot werken we coachingsprogramma’s uit van de ED op de werkvloer, de collega’s en
de organisatie.
Alle ontworpen instrumenten worden uitgeprobeerd en geëvalueerd door de verschillende
partners. Vanuit de besluiten van de gezamenlijke evaluatie worden deze instrumenten
bijgewerkt.

Het onderzoek en theoretische funderingsdeel bestaat uit drie objectieven.
Vooreerst evalueren we alle producten vanuit de impact van de EE in de praktijk van
sociale inclusie.
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Daarnaast beschrijven we de theoretische fundering van de onontgonnen ervaringskennis
wat betreft uitsluiting en insluitingprocessen.
Op het einde onderzoeken we de mogelijkheid van een verder perspectief van dit project,
namelijk het creëren van een Europees Kenniscentrum over en voor
Ervaringsdeskundigheid in Europa.

PRODUCTVORMEN
Naast een speciaal ontworpen website komt er ook een film van het project. Daarnaast
zullen belangrijke resultaten gepubliceerd worden in verschillende tijdschriften. Het totale
project wordt beschreven in een eindrapport.

Lutgarde Goossens
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