
 

 

Korte beschrijving van ‘The Missing Link 2: Verspre iden 
van de inclusiemethodiek van Ervaringsdeskundigen i n 
Europa’ (DIMEE). 

 
Inleiding    
 
Eind januari 2013 dienden we dit project in bij het Europees Fonds, Levenslang Leren, 
Grundtvig, Multilaterale Projecten. Het is de opvolger van het project ‘The Missing Link 1, het 
verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van ervaringsdeskundigen’ dat 
ressorteerde onder Levenslang Leren, Leonardo da Vinci, Transfer van Innovatie.  
 
Dit nieuwe project kadert in onze daaropvolgende doelstelling in de strijd tegen sociale 
uitsluiting: het oprichten van een Europees Centrum voor Ervaringsdeskundigheid.  
 
The Missing Link 2 loopt van oktober 2013 tot december 2015. De beslissing over de 
goedkeuring van dit nieuwe project door de EACEA (Opvoedkundig, Audiovisueel en 
Cultureel Executief Agentschap van de Europese Unie) is gepland voor juni 2013. 
 
Het project zal uitgevoerd worden door vier partners van The Missing Link 1: FOKUS 
Bremen, IGPB Amsterdam, GIP Sofia en De Link Vlaanderen. In dit project betrekken we 
prof. dr. Marianne Farkas van Het Centrum voor Psychiatrische Rehabilitatie van de Boston 
Universiteit als partner buiten Europa. Dit centrum is in de Verenigde Staten leidinggevend 
op vlak van onderzoek en programma ontwikkeling van ‘peer support’ en herstel in de sector 
van Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg.  
 
De Link zal zoals opnieuw de coördinatie van het project op zich nemen.  
 
Het project bestaat uit 4 grote delen. 

1. De ontwikkeling van 4 didactische training modules: 
a. een opleiding voor ervaringsdeskundigen 
b. groeitrajecten voor uitgesloten mensen 
c. strategieën om de methodologie in de organisatie te implementeren 
d. strategieën om de methodologie in de samenleving te implementeren op 

verschillende niveaus 
2. Na een zoek- en informatieronde, willen we de geïnteresseerde personen uit 

organisaties van verschillende Europese landen bijeen brengen om deze 
trainingsmodules uit te proberen in een test en piloot fase.  
Tegelijk ontwikkelen we een evaluatie instrument die de deelnemers aan de 
trainingsmodules in staat stelt om het efficiëntie van deze modules te evalueren. 

3.  We willen onze kennis verbreden door samen te werken met het Centrum voor 
Psychiatrische Rehabilitatie van de Universiteit van Boston. Zij brengen specifieke 
expertise binnen rond de implementatie en insluitingstrategieën, toepasbare 
onderzoeksmethoden en de resultaten van insluitingactiviteiten in de Verenigde 
Staten. 

4. In het kader van de creatie van een Europees Centrum, verspreiden wij gedurende 
de hele projecttijd het concept en de producten op alle niveaus in Europa. Dit doen 
we door het organiseren van conferenties en publieke workshops in de verschillende 
partnerlanden, het verspreiden van een Europees Charter en beheren van een 
interactieve website gedurende de looptijd van het project.  

 



 

 

De werkpakketten in een notendop  

Werkpakket 1 (WP1): Gegevensverzameling en analyse van de toekomstige 
participerende  
 
Elke partner zoekt geïnteresseerde organisaties in verschillende Europese landen en 
binnen de verschillende domeinen van sociale uitsluiting. Het doel van deze contacten is 
drieledig.  
- De partners zullen deze organisaties uitgebreid informeren over het concept en de 
methodologie van ervaringsdeskundigen, de tandemwerking en het project.  
- Deze informatieronde zal deze geïnteresseerde organisaties uitgebreid bevragen over 
de stand van zaken m.b.t. deze methodologie in hun eigen organisatie en in hun eigen 
land.  
- Daarnaast willen wij hen vragen om  de specifieke noden op vlak van de 4 didactische 
trainingsmodules te expliciteren. De verzamelde informatie analyseren wij met als doel 
de startcondities in kaart te brengen voor de implementaties van WP 2 en WP 3. De 
analyse dient tevens als achtergrond voor de evaluaties en de beginmetingen (zie WP 4 
en 5). Op de kick off meeting in Brussel wordt dit alles besproken met de partners.  

 
WP2: Ontwikkelen en bijsturen van de didactische tr aining modules 
 
Alle didactische training modules (TM) worden bilateraal ontwikkeld door twee 
partnerorganisaties. Bij de constructie van deze TM’s wordt er ook uitgegaan van de 
specifieke noden die de geïnteresseerde organisaties formuleerden in WP 1.  
Deze modules stellen hen in staat om volgende zaken te ontwikkelen/of te 
implementeren 
- een opleiding voor ervaringsdeskundigen  
- groeitrajecten voor uitgesloten mensen  
- strategieën om de methodologie in de organisatie te implementeren  
- strategieën om de methodologie in de samenleving op de verschillende niveaus.  
 
De Training Modules worden tweemaal bijgestuurd.  
Een eerste bijsturing wordt aangebracht na de testfase, op basis van de evaluatie van de 
participanten en van de partners in de meeting van Sofia.  
Een tweede bijsturing gebeurt na de evaluatie door de participanten van de pilootfase en 
door de partners in de meeting van Bremen. Op basis van deze bijsturingen maken we 
de finale versies van deze modules. Op dat moment ontwikkelen we ook een instrument 
dat de geïnteresseerde organisaties in staat stelt om de Training Modules in hun eigen 
land te evalueren.  
 
WP3: Uitvoering van deze training modules in een te st en piloot fase 
 
Deze vier TM’s proberen we uit met organisaties vanuit verschillende Europese landen 
die te maken hebben met verschillende vormen van sociale uitsluiting. Dit gebeurt eerst 
in een testfase en daarna in een piloot fase. Alle modules worden gegeven door drie 
personen: één opgeleide ervaringsdeskundige en twee anders opgeleiden.   
Elke partnerorganisatie is verantwoordelijk voor het op poten zetten van één Training 
Module in zijn eigen land in de test- en pilootfase. Daarvoor organiseren ze alle 
noodzakelijke activiteiten.  
 
WP4: Evaluatie 
 
De evaluatie van de Training Modules en hun implementatie gebeurt in drie fasen:  
1. Een meting aan het begin 
2. Een tussentijdse meting na de proefimplementatie (WP2) 



 

 

3. Een eindmeting, nadat de gecorrigeerde Training Modules in de deelnemende landen 
zijn uitgevoerd (WP3) 
 
Vóór de metingen worden vragenlijsten en analyseschema’s ontwikkeld waarmee het 
mogelijk is om op een concrete manier de situatie te schetsen van organisaties wanneer 
ze starten met de inclusiemethodologie, welke vervolgstappen zij van daaruit hebben 
gezet en op welke wijze die stappen bijdragen aan het te behalen eindresultaat.  
De meting aan het eind laat zien welke de uiteindelijke resultaten zijn in relatie tot de 
startsituatie in het land en de gestelde concrete doelen van het project. 

 
WP5: Onderzoek 

 
Om de empirische en theoretische basis van het werken met ervaringsdeskundigheid en 
van de inclusiemethodologie van dit project te versterken worden gegevens verzameld 
en analyses gemaakt (WP 1 en 4) die in verschillende wetenschappelijke artikelen 
worden gepubliceerd. Daarnaast wordt een wetenschappelijk publicatie gemaakt over het 
bewijs van de effectiviteit van peersupport in de Verenigde Staten en de 
vergelijkbaarheid met Europa (zie ook onder: Participatie Boston University).  
Daarnaast zullen we op een actieve manier universiteiten en onderzoekscentra 
aanspreken om  
- armoede,  zelfhulp na uitsluiting en ervaringsdeskundigheid op hun onderzoekagenda’s 
te zetten,  
- studenten te stimuleren scripties over deze onderwerpen te schrijven 
- actief bij te dragen aan een Europees Centrum (WP 6). 
 
WP6: Plan voor de verspreiding en het gebruik van d e resultaten 

 
De website die ontwikkeld werd in The Missing Link 1 gebruiken we verder voor dit 
project.  
Tijdens het project gebruiken we ook interactieve webtoepasssingen in het kader van 
een Europees Netwerk. Dit Netwerk moet organisaties, onderzoekscentra en 
universiteiten met elkaar laten interageren ter ondersteuning van de methodologie en 
het concept van Ervaringsdeskundigheid. Dit is een belangrijke stap in kader van ons 
verder het perspectief: een Europees Centrum rond Ervaringsdeskundigheid. 
 
Op nationaal niveau produceren we allerlei artikels in verschillende partnerlanden. Dit 
leidt in de eindfase tot een boek.  
Daarnaast wordt er een Netwerk gecreëerd van alle geïnteresseerde en participerende 
organisaties aan de TM’s  uit verschillende Europese landen. Gedurende elke 
partnermeeting organiseren we publieke werksessies voor lokale, regionale, nationale 
en sectorale organisaties over het concept, het project en de verdere ontwikkeling.  
Op de publieke conferenties in de verschillende partnerlanden nodigen we zo veel 
mogelijke stakeholders uit: beleidsverantwoordelijken en hun administraties, 
vertegenwoordigers van sociale welzijns- en gezondheidsorganisaties, 
vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en gebruikers, opleiding- en 
onderzoeksinstituten. Elke partner moet actief deelnemen en bijdragen in verschillende 
bijeenkomsten van Europese Netwerken.  
 
Op Europees niveau verspreiden we niet enkel het concept en de methodologie maar 
ook onze resultaten en bevindingen. Dit gebeurt op de verschillende niveaus: de 
Europese Commissie, het Europees Parlement en de andere belangrijke fora zoals  het 
Europees platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, Comité voor Sociale 
Bescherming en anderen. 
 



 

 

Op niveau van de onderzoeksinstituten creëren we een Europees Netwerk rond de 
theorie en praktijk van onze methodologie.  
Om dit alles mee te realiseren stellen we een Europees charter op dat we uitgebreid 
verspreiden ter ondertekening. Dit charter stellen we voor op de Conferentie in Brussel. 
 
 
Partner buiten Europa: participatie van de Universi teit van 
Boston 
 
De toegevoegde waarde van prof. dr. Marianne Farkas van het Centrum voor 
Psychiatrische Rehabilitatie van de Boston Universiteit, is meervoudig.  
 
In oktober 2013 brengen Jörg Utschakowski van FOKUS (Bremen)  en Harrie van 
Haaster van IGPB (Amsterdam) een tweedaags werkbezoek aan dit Centrum. Naast de 
informatie-uitwisseling over het concept en de methodologie zullen zij het project 
uitgebreid toelichten. Bedoeling is om vanuit de uitgebreide expertise van dit Centrum in 
de VS  adviezen te krijgen omtrent de producten en instrumenten die wij willen 
ontwikkelen. Er zullen ook afspraken gemaakt worden over de bijdragen en de 
verwachtingen van prof. dr. Marianne Farkas haar tussenkomsten in de partnermeeting 
in Bremen en de publieke conferentie in Amsterdam.  
 
Vanuit de uitgebreide kennis van het universitair centrum op vlak van onderzoek naar de 
effecten van programma’s en trainingsmodules, ondersteunen zij ons op vlak van de 
ontwikkeling van evaluatie-instrumenten die wij willen ontwerpen. Tevens is het 
belangrijk om met hen in de loop van het project onze resultaten te vergelijken met die in 
de VS. 
 
Het Centrum zal beschrijvend onderzoek verrichten over de stand van zaken van ‘peer 
support’ in de VS. Het artikel dat hier uit voortvloeit zal ons inspireren om nog meer 
implementatiemogelijkheden te ontdekken van onze methodologie. Het zal ook de 
voorwaarden en kansen beschrijven om onze methodologie te gebruiken. Ook mogelijke 
problemen en belemmeringen zullen we sneller kunnen detecteren.  
 
Het advies van prof. dr M. Farkas over onze producten zal bijdragen tot een verbetering 
hiervan.  Vanuit hun expertise kunnen zij ons helpen in de verschillende TM’s: de 
groeitrajecten, opleiding tot ervaringsdeskundigen en het realiseren van een betere 
inclusie cultuur in organisaties en de samenleving. 
 
De speech van prof. dr Marianne Farkas in februari 2014 in Bremen betekent een 
ernstige stimulans voor onze methodologie. Haar bijdrage op de eindconferentie in 
Amsterdam op oktober 2015, zal illustreren dat onze methodologie een sterke connectie 
heeft met wereldwijde ontwikkelingen in sociale innovatie. Dit zal een inspiratiebron zijn 
voor andere landen om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de strijd tegen sociale 
uitsluiting. 


