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SUCCES IN BRUSSEL
Slotconferentie EGDMS-project
Op 20 september 2012 werd in het NH Hotel du Grand Sablon in Brussel de
slotconferentie van het EGDMS-project gehouden. De conferentie werd
georganiseerd door de European Association of Service Providers for Persons
with Disabilities (EASPD).
Evaluatie van projectactiviteiten
De bijeenkomst werd bijgewoond door deelnemers van 60 belangrijke
stakeholders uit 16 Europese landen: scholen voor geleidehonden, organisaties
van hulphonden, een vertegenwoordiger van de Roemeense regering, van de
Europese Commissie, een diplomerende instantie en projectpartners. De
conferentie werd voorgezeten door Luk Zelderloo, secretaris-generaal van
EASPD.
Jenny Crawford, projectmanager van de projectleider Guide Dogs for the Blind
UK, introduceerde het project met een presentatie van de activiteiten en
resultaten. In de presentatie werd aandacht besteed aan het opbouwen van
relaties met Europese scholen voor geleidehonden, het opstarten van een proces
waarvan blinden en slechtzienden in heel Europa zullen profiteren en een CEN
Workshop Agreement waarmee geleidehondentrainers een standaard krijgen
aangereikt.
Alan Brooks, expert op het gebied van technische kwaliteitswaarborging, besprak
de impact van de projectresultaten op de vijf Europese partnerscholen voor
geleidehonden. Enkele positieve effecten van het project waren het verbeteren
van netwerken, bevestiging van bestaande vaardigheden en kennis, uitwisseling
van trainingsdocumentatie en toekomstige uitwisselingsprogramma’s voor honden
en staf. Aanbevelingen voor een toekomstig project waren het plannen van een
reeks fases, elk met realistische doelstellingen, omdat de doelen van het huidige
project soms iets te ambitieus waren. Alan Brooks adviseerde ook bestaande
trainingshulpmiddelen van alle partners te gebruiken, en alle partners aan te
moedigen zelf trainingscursussen te geven.
James Churchill, externe projectevaluator, legde uit dat het project zichzelf zeer
ambitieuze doelstellingen had opgelegd en dat het te maken kreeg met enkele
onvoorziene omstandigheden, maar dat het een goede fundering heeft gelegd
onder Europese training voor instructeurs van geleidehonden.
Anca Vasile, aspirant-instructeur geleidehonden van Light into Europe,
Roemenië, gaf een overzicht van het project vanuit het standpunt van de
partners. Anca zei dat er veel netwerkactiviteit en uitwisseling van informatie en
trainingsmethodes heeft plaatsgevonden, evenals bewustzijnsvorming over wat er
in andere landen speelt.
CEN Workshop Agreement
Elena Mocchio van UNI in Milaan presenteerde de CEN Workshop Agreement.
CEN/WS 65 European guide dog mobility instructor training. CEN, het Europees
Comité voor normalisatie, is de grootste en oudste van de drie Europese
normalisatie-instellingen en is verantwoordelijk voor het formuleren van panEuropese normen om belemmeringen voor grensoverschrijdende handel en
diensten in de EU weg te nemen. De rol van CEN is aantonen dat de door het
EGDMS-project ontwikkelde normen niet alleen voldoen aan de eisen van de
sector,
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maar ook voldoen aan de huidige Europese richtlijnen en het beleid. Dit zal worden gerealiseerd
door de ontwikkeling van een Workshop Agreement die voor portabiliteit in heel Europa zal zorgen
en betere bescherming zal bieden aan geleidehondenscholen en hun klanten.
Workshopbijeenkomsten stonden open voor alle betrokken partijen en werden gecoördineerd door
de Italiaanse normeringsorganisatie UNI, gevestigd in Milaan.
De CEN Workshop Agreement 65 - "Guide dog mobility instructor - Competences" is afgesproken
op de laatste vergadering, gehouden op woensdag 19 september 2012 in het kantoor van CEN in
Brussel. De resultaten worden door CEN gepubliceerd in oktober 2012 op www.cencenelec.eu en
herzien in de herfst van 2015. Alle deelnemers aan de ontwikkeling van de uiteindelijke norm
worden uitgenodigd tot deelname aan de herziening.
Het werken met geleidehondenscholen
De vergadering was verheugd George Paun welkom te heten. Hij is adviseur van het Ministerie
van werkgelegenheid, familie en sociale bescherming in Roemenië en sprak de
vertegenwoordigers toe over het belang van samenwerking tussen geleidehondenscholen.
UNCRPD en de strategie ten behoeve van personen met een handicap
De middagsessie begon met een interessante voordracht over het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap van de Verenigde Naties en de Europese strategie ten behoeve van
personen met een handicap 2010-2020, gegeven door Erik Somelar van de “Unit for Integration of
People with Disabilities” (Eenheid voor integratie van personen met een handicap) van de
Europese Commissie.
Paneldiscussie
Het laatste onderdeel op de conferentieagenda was een “paneldiscussie over
toekomstperspectieven: discussie over de opbouw van een Europese norm ten bate van
geleidehondenscholen en –gebruikers”. De discussie werd geleid door Luk Zelderloo en de leden
van het panel waren Professor Daniel Mills, Lincoln University en projectpartner, Erik Somelar,
Europese Commissie, Jacky Elliott, manager Externe Relaties bij AIM awards en Hans Damm van
de International Guide Dog Federation. In het debat werd de Europese norm besproken en hoe de
resultaten van het EGDMS-project een vervolg kunnen krijgen. Er was overeenstemming over het
feit dat er nog veel werk te verzetten is en dat een aanbesteding voorbereid moet worden voor
Europese financiering, om het werk dat het EGDMS-project gestart heeft voort te zetten.
EGDMS – Achtergrond bij het project
Het project European Guide Dog Mobility Standards (EGDMS) wordt gefinancierd via het Leonardo
da Vinci-programma, onderdeel van het Programma voor levenslang leren van de Europese Unie.
De voornaamste doelstellingen van het project zijn de ontwikkeling, overdracht en het
contextualiseren van een opleidingsprogramma voor geleide- en hulphondeninstructeurs op basis
van beste praktijkervaringen. De Guide Dogs for the Blind Association in het Verenigd Koninkrijk
werkt samen met vijf partnerscholen voor geleidehonden in heel Europa:
- België – Belgisch Centrum voor geleidenhonden vzw
- Bulgarije - Stichting “Eyes on Four Paws”
- Polen - Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
- Roemenië - Light Into Europe
- Slovenië – SLO CANIS – Sloveense instructeurvereniging – Centrum voor geleidehonden en
hulphonden
De werkstroom training en curriculumontwikkeling werden geleid door de University of Lincoln.
De andere partners in het project waren:
• EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
• Europees comité voor normalisatie - CEN-partner – UNI (gevestigd in Milaan)

EGDF (European Guide Dog Federation) ondersteunde het project op vrijwillige basis.
Exemplaren van de presentaties van de eindconferentie zijn verkrijgbaar op de website van het
project – www.EGDMS.eu. Neem voor meer informatie over het project contact op met Jenny
Crawford: EGDMS@guidedogs.org.uk of Katrijn Dekoninck: Katrijn.Dekoninck@easpd.eu.

