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1 Inleiding 
 

Dit document is het tweede tussentijdse evaluatierapport over de voortgang en de resultaten van 
de uitvoering van het CIP voor de structurele bijstandsverlening van de EU in het kader van 
Equal voor de programmaperiode 2000-2006.  

Het is gebaseerd op de evaluatiewerkzaamheden van de externe evaluator uitgevoerd tussen 
november 2003 – tot oktober 2005.  

We willen de opbouw van het rapport verduidelijken aan de hand van de gehanteerde 
evaluatielogica. Onderstaand schema geeft er een overzicht van:  

 

Objectives
(realisation of the vision)

Inputs
(e.g. human , financial

resources etc.)

Work process 
(e.g. activities, actions etc.)

Outputs
(that which is accomplished

with the inputs)

Input 
Indicators Output

Indicators

Results
(initial impact)

Outcomes
(initial impact)

Result
Indicators

Impact
Indicators

Vision
(future desired 

situation)

Efficiency

Effectiveness

Sustainability

 

Een programma met een visie op wat het wenst te veranderen dient vertaald te worden in 
concrete doelstellingen. In hoofdstukken 3 & 4 worden de visie en doelstellingen van Equal 
algemeen en de hertaling naar Vlaanderen toegelicht. Er dienen middelen voorzien te worden 
om het programma uit te voeren: in hoofdstuk 8 wordt als eerste indicatoren de financiële 
inputindicatoren berekend.  

Het programma moet nationaal - of in het geval van België regionaal - beheerd worden en 
daarvoor zijn een organisatie (beheersautoriteit) en beheersprocessen nodig. Ze zijn beschreven 
in hoofdstukken 5 en 6.  Hoofdstuk 7 geeft bijkomende informatie over de wijze waarop de 
uitvoeders van de projecten het programma percipiëren en invullen. Hoofdstuk 8 bespreekt, 
naast de financiële indicatoren, ook de output en resultaatindicatoren. En geeft eerste 
aanduidingen van de impact van het programma. In bijlage vindt u een analyse van de 
producten van de projecten van Equal ronde 1.  

Het is belangrijk op te merken dat de bijwerking van de evaluatie gebeurde op een 
scharniermoment: de afwerking van de projecten uit de eerste projectronde en de opstart van de 
projecten geselecteerd in de tweede projectronde.  
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2 Stand van zaken van de 
evaluatieopdracht 

 

In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de evaluatiewerkzaamheden uitgevoerd in de 
periode 2003 – 2005.  

• Projectbezoeken 

o In 2004 werden 4 projecten van de EQUAL ronde 1 bezocht en beschreven in 
Cases (Step, Paradox, Social Act, Competence Eurovision, Zie tussentijds 
rapport november 2004; opgenomen in rapport november 2004) 

o In 2005 werden 8 projecten van de EQUAL ronde 2 bezocht verdeeld over de 
verschillende thema’s (AMBISYS, INDICATIE, Co-navigatie, Odile, Social 
Business, Rainbow Economy, Equality Guide, IntroDM). De interviews 
werden afgelegd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Van elk 
bezoek werd een intern verslag opgemaakt.  

• Deskresearch van diverse documenten  

• Aanwezigheid op VMC Equal  

• Deelname aan diverse activiteiten en workshops (o.a. themawerking) 

• Analyse van data uit de Equal databank 

• Enquêtes 

o Enquête bij promotoren en partners ronde 1 

o Enquête bij promotoren ronde 2  

• Strategische interviews:  

o Mevr. Griet de Ceuster, Kabinet minister van Werk, Onderwijs, Vorming 

o Dhr. Benedict Wauters, Europese Commissie.  

o Dhr. Bert Boone, Algemeen directeur ESF Agentschap 

o Dhr. Louis Vervloet, Technisch directeur ESF Agentschap 

 

 



 

6 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de stand van zaken van de evaluatie:  
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3 Situering van het Communautair 
Programma Equal  

In de volgende alinea worden de basisprincipes en de thema’s van EQUAL kort herhaald. 

EQUAL is een Communautair Initiatief dat op basis van cofinanciering tussen de Europese 
Unie en de lidstaten (in casu de Vlaamse regering, de federale of Brusselse overheid) projecten 
subsidieert die bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe ideeën of methodieken voor de 
bestrijding van discriminatie en ongelijkheden op de arbeidsmarkt. EQUAL maakt deel uit van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF structuurfonds), dat een belangrijk onderdeel is van het 
Europese sociaal beleid en het beleid voor economische en sociale cohesie.  

EQUAL is ontwikkeld als opvolger van de voorgaande communautaire initiatieven ADAPT en 
EMPLOYMENT (1994-1999). 

EQUAL wil een bijdrage leveren tot het scheppen van gelijke kansen voor zowel 
werkzoekenden als werknemers. Het programma wil de voordelen van transnationale 
samenwerking gebruiken om de ontwikkeling van nieuwe ideeën en methodieken die 
discriminatie en ongelijkheid tegengaan te stimuleren. EQUAL hoopt hiermee zowel het beleid 
als de praktijk rond werkgelegenheid en opleiding te beïnvloeden.  

Het programma wil de voornaamste spelers (zoals lokale en regionale besturen, openbare 
diensten voor opleiding- en arbeidsvoorziening, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven 
en sociale partners) in een bepaalde regio of in een bepaalde sector bij elkaar brengen in een 
‘ontwikkelingspartnerschap’. Deze partners werken samen rond een specifiek thema, en 
bundelen daarbij hun respectieve expertise en ervaring.  

Een aantal principes zijn essentieel voor EQUAL-projecten: 

• thematische werking  

• ontwikkelingspartnerschap  

• transnationale samenwerking  

• empowerment  

• innovatie 

• disseminatie en mainstreaming  

 

Thematische werking 

De thema’s van EQUAL zijn geclusterd volgens de 4 ‘pijlers’ van de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie, alsook een bijkomend thema rond asielzoekers.  



 

8 

1. Inzetbaarheid 

A Verbeterde toegang tot en herintegratie op de arbeidsmarkt voor diegenen die 
moeilijk (opnieuw) een baan vinden.  

B Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt. 

2. Ondernemerschap 

C Het aanbieden van instrumenten om iedereen in staat te stellen een eigen 
bedrijf op te richten.  

D Versterking van de sociale economie, in het bijzonder van diensten die van 
belang zijn voor de gemeenschap.  

3. Aanpasbaarheid 

E Bevordering van een leven lang leren en integratie van 
arbeidsmarktpraktijken die zowel de aanwerving als het in dienst houden 
bevorderen van diegenen die lijden onder discriminatie of ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt. 

F Versterking van het vermogen van bedrijven en mensen om zich aan te 
passen aan structurele economische veranderingen en om gebruik te maken 
van de informatietechnologie en andere technologieën.  

4. Gelijke kansen voor vrouwen en mannen 

G Combinatie van werk en gezin, herintegratie van vrouwen en mannen die de 
arbeidsmarkt tijdelijk hebben verlaten door flexibele en efficiënte vormen van 
arbeidsorganisatie en ondersteunende diensten te ontwikkelen. 

H Verkleinen van de genderkloof en verlening van steun bij de desegregatie op 
functiegebied.  

5. Asielzoekers 

 

X Bevordering van de integratie op de arbeidsmarkt van asielzoekers. 

 

Ontwikkelingspartnerschap 

Een ontwikkelingspartnerschap is de bundeling van de hoofdrolspelers die over relevante 
kennis en deskundigheid beschikken rond een bepaald thema.  De partners engageren zich ertoe 
de gedetecteerde problematiek gezamenlijk en op een geïntegreerde wijze aan te pakken. Elk 
ontwikkelingspartnerschap beschikt over een vaste kern van partners. De samenstelling van het 
partnerschap levert een duidelijke meerwaarde op ten opzichte van de werking van alle partners 
afzonderlijk. Elk ontwikkelingspartnerschap is gestoeld op een formele overeenkomst en een 
actieplan.  

 

Transnationale samenwerking 

Elk ontwikkelingspartnerschap werkt met minstens één buitenlands geselecteerd 
ontwikkelingspartnerschap samen.  De samenwerking tussen partners uit verschillende lidstaten 
resulteert in de uitwisseling van ideeën en ervaringen.  Deze uitwisseling brengt een 
inhoudelijke verrijking voor de betrokken ontwikkelingspartnerschappen met zich mee.  De 
transnationale samenwerking wordt vastgelegd in een transnationale 
samenwerkingsovereenkomst.  
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Empowerment 

Empowerment betekent in het kader van EQUAL dat alle organisaties die betrokken zijn bij een 
project over gelijke rechten beschikken om volwaardig aan het besluitvormingsproces en de 
tenuitvoerlegging deel te nemen.  Ook de finale doelgroep wordt bij het project betrokken, 
zodat ook de wensen en behoeften van deze mensen ten volle aan bod kunnen  komen.   

 

Innovatie 

EQUAL is een experimenteerruimte waarbinnen nieuwe ideeën kunnen ontstaan rond het 
tegengaan van racisme en ongelijkheid op de arbeidsmarkt.  Zo kunnen binnen EQUAL 
instrumenten en methodieken ontwikkeld worden, die naderhand in de reguliere werking op 
grotere schaal kunnen geïmplementeerd worden. 

 

Disseminatie en mainstreaming 

De resultaten van de vernieuwende EQUAL-projecten worden op een ruime schaal verspreid, 
opdat een maximaal effect zou verkregen worden. De ontwikkelde aanpak wordt tevens in het 
reguliere beleid geïntegreerd. Dit proces heet in de Europese terminologie ‘disseminatie en 
mainstreaming’:   

• Bekendmaking en verspreiding van resultaten. 

• Duurzaamheid garanderen via horizontale beïnvloeding van het actieveld.   

Dit proces van disseminatie en mainstreaming kan enkel slagen indien er een actieve 
betrokkenheid bestaat vanwege alle partners.  

 

In het hoofdstuk 7 wordt een eerste tussentijdse evaluatie gemaakt van de realisatie van deze 
principes.  
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4 Implementatie EQUAL Vlaanderen: 
het Programmaconcept 

 

Voor de bespreking van de omzetting van de Europese richtlijnen in een Vlaams 
programmadocument, “CIP” genaamd, en een operationeel programmacomplement verwijzen 
we naar het eerste tussentijdse evaluatierapport. 

Het CIP dat de inhoudelijke invulling van het programma voor Vlaanderen inhoudt, werd 
tijdens de looptijd van het programma, bij de voorbereiding van ronde 2, niet gewijzigd.  

Het programmacomplement daarentegen werd aangepast en als volgt herzien:   

• De criteria werden aangepast: het prioriteitscriterium “Vlaamse projecten hebben 
minimaal 750.000 � als budget” werd geschrapt omdat het bij de eerste oproep door 
promotoren geïnterpreteerd werd als selectiecriterium.  

• Introductie van de mogelijkheid voor partnerschappen om te opteren voor een systeem 
van ‘uitvoerende partners’ en anderzijds ‘adviserende partners’ gegroepeerd in een 
advies- of begeleidingscomité waaraan verplicht dient gerapporteerd te worden. 
Doelstelling van dit voorstel was, tegemoet te komen aan de vaststelling dat de te 
uitgebreide partnerschappen minder effectief zijn en voor niet actieve partners 
‘virtuele’ activiteiten dienden te worden gecreëerd. 

• Aanpassing van de goedkeuringprocedure: gewijzigde procedure bestaat uit een 
principiële beslissing op basis van een projectaanvraag met voorlopig budget, waarna 
Actie 1 kan opstarten gedurende in principe 6 maanden. De promotor diept het 
nationaal en transnationaal partnerschap uit. Na zes maanden wordt geëvalueerd en 
indien het partnerschap niet ver genoeg ontwikkeld is, is er een uitstel mogelijk voor 
overgang naar Actie 2. Vervolgens volgt de beslissing voor Actie 2. Deze wijziging 
komt tegemoet aan de bekommernis tot administratieve vereenvoudiging enerzijds en 
de noodzaak voor een betere voorbereiding, opvolging en evaluatie van 
partnerschappen anderzijds.  

• Aanpassing van de financiële criteria zodat er geen tussenschotten meer zijn tussen de 
verschillende acties en opheffing van de beperking tot 5000 � voor Actie 1. In Actie 1 
kunnen personeelskosten, directe middelen en transnationale middelen ingebracht 
worden. Deze aanpassing komt tegemoet aan de vaststelling dat de promotoren meer 
middelen nodig hebben om hun project uit te werken. 

• Bij de contactgegevens werden een aantal persoongegevens gewijzigd als gevolg van 
interne personeelsherstructureringen. 

• De hoofdstukken in verband met de controle zijn aangepast conform het protocol en de 
onderliggende procedures tussen de administratie Afdeling Werkgelegenheid en het 
ESF-Agentschap. 

 

Deze aanpassingen werden besproken op het Vlaams Monitoring Comité van 13 januari 2004.  

Conclusies:  

De aanpassingen beantwoorden aan de nieuwe vereisten van de Europese Commissie en 
aan verbetervoorstellen geformuleerd in het eerste tussentijdse evaluatierapport.  
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5 Implementatie EQUAL Vlaanderen: 
de beheersautoriteit 

 

Het organogram van het Agentschap, reeds besproken in het eerste tussentijds rapport, werd 
uitgediept en bevestigd:  

• De operationele aansturing van ESF zwaartepunten 1 & 2, 3 en 4 zullen gebeuren door 
de algemeen directeur. 

• De operationele aansturing van zwaartepunten 5, 6 en Equal door de technisch 
directeur. 

• Er werd een Onderzoek & Ontwikkelingscel gevormd waarin de inhoudelijke 
medewerkers voor Equal, Zwaartepunt 5 - Gelijke Kansen en Zwaartepunt 6 – 
Experimenten & Pilootprojecten werden samen gebracht. Het gaat in totaal om 5,2 
voltijds equivalenten - ondersteunende functies niet meegerekend -  die de 
projectdossiers behandelen vanuit de vier pijlers van het ESF (Inzetbaarheid van 
werkzoekenden, Bevorderen van ondernemerschap, Aanpasbaarheid van werknemers 
en ondernemingen, Gelijke kansen voor vrouwen en mannen). 

De oprichting van de O&O cel die de innovatieprojecten inhoudelijk opvolgt is zeker een 
concrete verbetering die enige vruchten begint af te werpen (meer inhoudelijke competentie en 
specialisatie, meer initiatieven). Hieraan wordt momenteel gewerkt o.a. via het geven van 
deelverantwoordelijkheden over themawerkingen (zie verder).  

De ‘empowerment’ van de medewerkers blijft een aandachtspunt: medewerkers op universitair 
niveau moeten autonoom initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen over deeltaken van 
hun job en daarop geëvalueerd worden.  

De jaarlijkse beleidsprioriteiten van het Agentschapwaren 

• 2003 Klemtoon op interne processen en structuur van het Agentschap. 

• 2004 Klant is koning: werking vanuit klantenperspectief. Opzetten van acties rekening 
houdend met stakeholders. 

• 2005: 

o Kernactiviteit: goed en degelijk communiceren met het werkveld. Hen sturen 
en coachen.  

o Kwaliteitsondersteuning is een groeiende pijler voor de werking. Naast de 
inhoudelijke sturing en uitoefening financiële controle uitgeoefend ook de 
traject- en kwaliteitsauditing in Vlaanderen versterken. 

o Het correct en tijdig afhandelen en daarbij breder gaan dan enkel financiële 
behandeling. 

o Disseminatie, mainstreaming en innovatie.  

o Leren als Agentschap: permanente bijscholing en leren van de medewerkers; 

o De Agentschapwerking blijvend optimaliseren.  

De implementatie van deze prioriteiten zal aan bod komen in het volgende hoofdstuk maar 
algemeen kan gesteld worden dat:  

• Er een meer klantgerichte houding valt waar te nemen. 
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• De externe communicatie geprofessionaliseerd is (dit uit zich ook in een verhoogde 
tevredenheid van de promotoren over dit aspect). 

• Er inspanningen werden gedaan door het Agentschapvoor de sturing van disseminatie, 
mainstreaming en innovatie (productenbeurzen, disseminatienota). 

• Er een probleem blijft op het niveau van een ontoereikende technische ondersteuning 
van de applicatie die zich sterk doet gevoelen in een periode van aanvraag en van 
rapportering van de projecten. De interne medewerkers dienen vaak te antwoorden op 
technische vragen die normaal gezien door de technische helpdesk zouden moeten 
behandeld worden, waardoor ze zich minder op inhoudelijke vragen kunnen 
concentreren. 

• Er momenteel een probleem bestaat voor de tijdige verwerking van financiële 
rapporten van de promotoren.  

 

 

Conclusies:  

Globaal is de organisatie van de beheersautoriteit geprofessionaliseerd maar er blijft 
zeker ruimte voor verdere verbetering. Een externe organisatie evaluatie van het 
Agentschap ligt buiten het bereik van dit onderzoek, maar zou kunnen helpen om tot een 
gepland verder verbetertraject te komen.  

Aanbevelingen:  

• Het verder werken aan de ontwikkeling van de inhoudelijke medewerkers door 
het verstrekken van duidelijke eindverantwoordelijkheden met specifieke 
doelstellingen en het evalueren van de medewerkers op de behaalde resultaten.   

•  Het doorvoeren van een globale organisatie-evaluatie ten einde de optimalisatie 
van het agentschap te continueren.  
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6 Implementatie EQUAL Vlaanderen: 
de beheersprocessen 

De processen die in dit hoofdstuk besproken worden zijn:  

• oproep en ondersteuning. 

• selectie. 

• monitoring, controle, evaluatie en datacollectie. 

• themawerking. 

• disseminatie & mainstreaming.  

Het gaat om deelprocessen van het globale programma beheersproces die dienen gevoerd te 
worden door de beheersautoriteit als organisatie.  

6.1 Oproep en ondersteuning EQUAL 2 
 

Het oproepproces Equal 1 werd besproken in het eerste evaluatierapport. Hier bespreken we de 
nieuwe oproep en de wijzigingen die aangebracht werden. De nieuwe oproep en 
selectieprocedures voor Equal 2 werden verbeterd, rekening houdend met de evaluatie van de 
eerste ronde:  

• De oproep werd gelanceerd en toegelicht op 5 provinciale infomomenten respectievelijk te 
Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt en Leuven tussen 29 maart en 2 april 2004 waaraan 
ongeveer 200 organisaties /personen deel hebben genomen. Daarnaast werden ook  40 
informatiepakketten  opgestuurd.  

• De oproep werd gepubliceerd in de nieuwsbrief van het ESF-Agentschap en 
bekendgemaakt op de website van het Agentschap.  

• Alle projectpromotoren die reeds projecten uitvoeren met medewerking van het 
Agentschap of in het verleden reeds projecten ingediend hebben werden aangeschreven. 
Verder werden naast de koepelorganisaties voor bepaalde potentiële projectpromotoren ook 
het volledige ledenbestand aangeschreven (alle Vlaamse steden en gemeentes, OCMW’s) 

• Via databanken op het internet en algemene zoekfuncties werden binnen bepaalde 
domeinen eveneens lijsten opgemaakt van potentiële organisaties die in het verleden nog 
niet bereikt werden met de ESF -werking in Vlaanderen. 

Opgemerkt moet worden dat het bereiken van organisaties die buiten de klassieke netwerking 
vallen via deze aanpak moeilijk blijft. De mogelijkheden van nog meer doorgedreven 
communicatie via andere kanalen zou moeten onderzocht worden.  

Er werd de mogelijkheid geboden aan de promotoren om projectontwikkelinggesprekken te 
voeren met het agentschap. Uit de enquête blijkt dat de helft van de promotoren daar gebruik 
van heeft gemaakt, wat op het zelfde niveau ligt als bij Equal ronde 1.  

In november 2004 werd een infodag georganiseerd voor nieuwe promotoren (Brussel - “Tulip-
Inn”). 

Er werd een nieuw concept van inhoudelijk en een financieel Equal-handboek uitgewerkt en in 
een eerste versie verspreid tijdens de infodagen. 
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Het handboek geeft concrete tips en richtlijnen voor een beter projectbeheer: bijvoorbeeld 
aanstellen van één projectcoördinator als vast inhoudelijk en financieel aanspreekpunt 
(aanbeveling op basis van ervaring eerste projectronde), invoeren van een kwaliteitssysteem 
voor projectopvolging. 

 

Conclusies:  

Algemeen kan gesteld worden dat de oproep en ondersteuning werd verbreed en 
kwalitatief verbeterd. De eenduidigheid van de communicatie bij het beantwoorden van 
vragen werd verbeterd. Dit uit zich ook in verhoogde tevredenheid hierover bij de 
promotoren ronde 2 t.o.v. ronde 1 

6.2 Selectie EQUAL 2 
 

De selectieprocedure voor Equal 1 werd besproken in het eerste evaluatierapport. Hier 
bespreken we de selectie voor ronde 2 en de aangebrachte wijzigingen.  

De procedure met betrekking tot selectie is gestart vanaf de officiële indieningdatum maandag 5 
juni 2005. Om een goede analyse te maken van de ontvangen projectvoorstellen is gewerkt aan 
de hand van een vooraf vastgelegd analysestramien. In dit stramien is een overzicht gegeven 
van verschillende concepten die afgetoetst moeten worden tijdens het analyseren van de 
voorstellen. Om een zo uniform mogelijke aanpak te waarborgen,  zijn eveneens vragen 
opgesteld die in de analyses beantwoord moeten worden. 

De eerste stap in de analyse was de toetsing van de ontvankelijkheidvoorwaarden. Projecten die 
niet aan de eisen van deze eerste toetsteen voldeden, konden ongeacht hun intrinsieke waarde 
ten opzichte van de andere aspecten niet langer in aanmerking komen. Er zijn slechts een 
relatief klein aantal projecten op grond van een toetsing aan de ontvankelijkheidcriteria 
afgewezen. 

De tweede stap vormde de kern van de analyse en spitste zich toe op de inhoudelijke kwaliteit 
en inbedding van het voorstel in de beleidsmatige prioriteiten van het programma. Uitgangspunt 
van de selectie is immers dat het totaal van de projecten een zo goed mogelijke afspiegeling 
moeten vormen van het operationele programma. 

De analyse diende inzicht te geven in de inhoudelijke context van het project en de wijze 
waarop in het project de relatie tussen probleemstelling, doelstelling en subdoelstellingen werd 
ingevuld. Hoe beter deze basis is uitgewerkt in de zin dat er een duidelijke analyse is gemaakt 
van de verschillende relevante factoren en hun onderlinge samenhang, hoe groter het potentieel 
van het project.    

Uiteindelijk moest het project ook aansluiten bij de beleidsmatige prioriteiten zoals opgenomen 
in het operationele programma. Een maatschappelijk relevant project betekent niet noodzakelijk 
dat het project past binnen de zwaartepunten en maatregelen van het CI Equal. 

De derde en laatste stap in de analyse van de aanvragen was gericht op het onderzoeken in 
hoeverre de promotor reeds in de aanvraag een kwalitatieve basis had gelegd voor het opstellen 
van een projectplan. Het projectplan zelf moest pas in deel II van de aanvraagprocedure in zijn 
definitieve vorm worden ingediend.  

Een kwalitatieve basis voor een realiseerbaar projectplan bestaat uit een aantal componenten:  

• een inzichtelijke opdeling van de globale hoofddoelstelling in operationele doelstellingen 

• een uitgewerkte inhoudelijke relatie tussen de probleemstelling, innovatie en 
transnationaliteit 
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• een realistische budgetindicatie 

Na ontvangst van alle projectanalyses werd (per thema) een vergadering georganiseerd met de 
beheersautoriteit van het Vlaamse Equal-programma en beide lezers. Doelstelling was om in 
consensus te komen tot een eenduidig voorstel van beslissing. Consensus werd bereikt voor alle 
voorstellen met uitzondering van één projectvoorstel. Beide lezers van de projectaanvragen 
waren personeelsleden van het agentschap. Dit is een suboptimale situatie. Het ia aangewezen 
om als tweede lezer een externe te betrekken.   

Op 5 oktober 2004 werden de beslissingsvoorstellen gebruikt bij consultaties met de sociale 
partners. Enkel het ACV was vertegenwoordigd op de vergadering. Het ABVV, Unizo en Voka 
waren verontschuldigd. Na de bijeenkomst werd nogmaals telefonisch overleg gepleegd met 
Unizo en Voka. Zowel Unizo als het ACV hebben per mail opmerkingen geformuleerd.  

Op 18 oktober 2004 vond de consultatie van de participerende overheden plaats.  

Op basis van de projectaanvragen, beide analyses, vergadering met de projectanalisten en de 
consultatie met sociale partners en participerende overheden heeft de beheersautoriteit op 18 
oktober 2004 de definitieve beslissingsvoorstellen genomen. De individuele projectfiches 
werden ter informatie overgemaakt aan alle VMC-leden.  

Op 22 oktober 2004 besliste het VMC om 31 van de 52 ingediende projecten goed te keuren 
Actie 1. Twee projecten, negatief geadviseerd door het beheer, werden na consultatie 
goedgekeurd.  

Na het VMC werden alle projectaanvragers op de hoogte gebracht (telefonisch en nadien per 
brief) of ze al dan niet  in aanmerking kwamen voor ESF-subsidie. Op 1 november 2004 
konden alle geselecteerde projecten van start gaan met de voorbereidingsfase (Actie 1) van hun 
Equal-project. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht de goedgekeurde projecten (Actie 1).  
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NR ZWPT Project Coordinator Advies Beheer Beslissing VMC
1 5 Right to learn DE OVERMOLEN vzw Pos Positief
2 1A AMBYSIS VDAB Voorw pos Positief
3 1A ODILE Ehsal Voorw pos Positief
4 1A co-navigate VDAB Voorw pos Positief
5 1A United Colours of Nursing KATH. HOGESCHOOL LEUVEN Voorw pos Positief
6 1A Plug-in gaps CEBOB DE LINK Voorw pos Positief
7 1A JANUS DBO dept. Onderwijs Voorw pos Positief
8 1A INDICATE VDAB Voorw pos Positief
9 1A Analfabeten en inburgering KAREL DE GROTE HOGESCHOOL Voorw pos Positief

10 1A Labour for neighbour STAD ANTWERPEN Pos Positief
11 1B Arbeidsbemiddeling taal FOSOVET Voorw pos Positief

12 2C
Competence Based 
Entrepreneurial Trajectory VIZO Neg Positief

13 2C Rainboweconomy DE OVERMOLEN vzw Pos Positief
14 2D Local Mobility Works STAD GENK Voorw pos Positief
15 2D Social Business KANAAL 127 Voorw pos Positief
16 2D WERK.WAARDIG WELZIJNSCONSORTIUM ZW-VL Voorw pos Positief
17 2D (e)merging economy cvba DE PUNT Voorw pos Positief
18 3E K+50 SYNTRA WEST Pos Positief
19 3E Napoleon revised vzw STC KEMPEN Voorw pos Positief

20 3E
Go-SME education in 
networking KAMER v. KOOPHANDEL O-VL. Voorw pos Positief

21 3E INTRO_DM PREVENT vzw Voorw pos Positief

22 3E

CEM-
competentieontwikkeling bij 
eerstelijnsmanagers KATH. HOGESCHOOL ST.LIEVEN Voorw pos Positief

23 3E Learning Gateway CBO DE PLOEG vzw Voorw pos Positief
24 3E training quality JOB & CO CBO Voorw pos Positief
25 3E City Practise STADS Pos Positief
26 3E KEEP nv VSO WERKHOLDING T-GROEP Neg Positief
27 3E ELEC BE-ODL Voorw pos Positief
28 4G Home Managers MARKANT vzw Voorw pos Positief

29 4G
ECCE_AMA childcare in 
learning networks VBJK Pos Positief

30 4H Dicht de gender loonkloof ACV Voorw pos Positief
31 4H Equality guide VLIR WERKGRP GELIJKE KANSEN Voorw pos Positief  

Het VMC-Equal heeft ten aanzien van een tweetal thema’s een gerichte oproep voor nieuwe 
projecten gelanceerd in het kader van het startprogramma (luchthavenregio, kansengroepen, 
allochtonen). Deze thema’s waren inzetbaarheid en ondernemerschap. Vier promotoren 
reageerden op de beperkte oproep.  

De kwaliteit van de laatste projectvoorstellen was matig, slechts één project werd goedgekeurd 
(“Empowering female entrepreneurs”, promotor Markant).  

Op het VMC van 21 juni 2005 werd de overgang van de projecten naar Actie 2 besproken. 
Globaal waren er ondertussen 32 projecten toegelaten tot actie 1. Een formele beslissing van het 
VMC is in tegenstelling met eerste EQUAL ronde, niet voorzien. De analyses van de projecten 
werden elektronisch overgemaakt aan de leden van het VMC.  

Er was discussie over de goedkeuring van één project, een project van Job & Co i.v.m. het 
dossier Training Equality. De adviezen van beide lezers waren negatief, de beslissing werd 
uitgesteld omdat de leden van het VMC niet over de nodige analyses beschikten. Later werden 
deze elektronisch overgemaakt en werd de positieve beslissing bevestigd.  

Eén project “Analfabeten en inburgering” plande een terugtrekking wegens een probleem m.b.t. 
co-financiering. Na besprekingen met het kabinet besliste de promotor het project toch verder te 
zetten. 

 

Conclusie 

De oproep, ondersteuning en selectie zijn geprofessionaliseerd.   

Aanbeveling   

Het betrekken van externe experts als tweede lezer bij het beoordelen van de projecten..  



 

17 

6.3 Monitoring, controle, evaluatie en datacollectie 
 

Sinds maart 2004 was een procedure voor het organiseren van monitoringbezoeken bij de 
projecten operationeel. Het effectief uitvoeren van de bezoeken beperkte zich tot een tweetal. 
Dit blijft een aandachtspunt voor de tweede Equal ronde.  

De technische beperkingen van het rapporteringsysteem, inherent aan het ICT-systeem,  bleven 
bestaan en veroorzaken vertraging bij het opleren van gegevens voor de kwantitatieve evaluatie. 

 Financiële controles worden uitgevoerd op drie niveaus:  

• Controles financiële cel ESF-Agentschap 

• AIW-controle 

• Controle van DG Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de E.C. 

 

6.4 Kwaliteitswerking 
 

In opdracht van het ESF-Agentschap en onder begeleiding van Capgemini, werd een 
kwaliteitssysteem voor projectpromotoren ontwikkeld. Ook de kwaliteitscel van het ESF-
Agentschapwerd betrokken bij het project. Het model is ontwikkeld en uitgetest met en voor 
promotoren van (EQUAL)-ontwikkelingsprojecten. Mits beperkte aanpassingen zal het kunnen 
aangewend worden voor andere types van projecten. 

Er werden cursussen Project Cycle Management georganiseerd voor medewerkers van het 
Agentschapen promotoren.  

Er werd door het Agentschap een forum onder de titel “Kwaliteit in de Praktijk” georganiseerd 
(20 oktober 2005).  

6.5 Themawerking 
 

De themawerking Equal werd laattijdig opgestart. In de tweede helft van 2003 werd een 
procedure opgestart om externe begeleiding voor de themawerking te selecteren. Op 12 
december 2003 werd een netwerkingdag georganiseerd voor Equal & zwaartepunt 6, waar 
projecten ervaringen konden uitwisselen gegroepeerd rond 2 thema’s: 

• Inzetbaarheid 

• Ondernemerschap 

Er werden peer review bijeenkomsten, telkens op lokatie bij een van de projectpromotoren,  

• peer review City workspace Antwerpen 11 mei 2004 ‘opleiding en vorming van 
werkzoekenden (portfolio model) 

• peer review E-quality career time 8 juni 2004 ‘opleiding en vorming van werkzoekenden’ 

• peer review VIVES 18 juni 2004 ‘samenwerking en partnerschappen tussen actoren’ 

Themawerkgroep ‘jobcoaching’: op vraag van het ESF-Agentschapheeft de VDAB een groep 
partners samengebracht die de afgelopen jaren in het kader van ESF-projecten know-how over 
jobcoaching hebben verworven. De betrokken partners zijn Vokans, VDAB Hasselt,VDAB 
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centrale dienst, het lokaal werkgelegenheidsbureau van de stad Gent, CBC, STC Leuven, STC 
Mechelen. Op basis de ervaring van deze promotoren en hun deelname in de werkgroep werd 
naar aanleiding van het productenforum een beleidsnota opgemaakt met een duidelijke definitie 
en afbakening van de jobcoachingsmethodiek. 

Binnen het thema Ondernemerschap werden twee bijeenkomsten georganiseerd in 2004. Rond 
de maatregel ‘Starters’ werd een groep gevormd die zich ontfermde over de problemen die 
starters mogelijks ondervinden bij het oprichten van een eigen zaak. Rond de maatregel 
‘Sociale Economie’ werd vervolgens een tweede groep gevormd die zich bezig hield met een 
soort SWOT-analyse van de Sociale Economie in Vlaanderen. 

Thema aanpasbaarheid: Idea Consult (coördinator van het project RE-IN 45+) heeft in 
november 2004 zijn projectresultaten voorgesteld aan het themagroep ‘leeftijdsbewust 
personeelsbeleid’ waar drie zwaartepunt 6-promotoren deel van uitmaakten.  

Thema gelijke kansen: aangezien het enige gelijke kansen project binnen EQUAL gericht was 
naar ondernemerschap werd besloten om dit project mee op te nemen bij de themawerking van 
ondernemerschap.  

Thema asielzoekers: gezien slechts 1 project binnen dit thema ingediend is, werd besloten geen 
specifieke themawerking hierrond op te zetten. 

Er werd een actieve bijdrage geleverd aan de Europese transnationale themawerkingen. Het 
ESF-Agentschap Vlaanderen nam de leiding van de transnationale themawerking 
ondernemerschap.  

Om te voorkomen dat de themawerking in de nieuwe EQUAL ronde opnieuw laattijdig op gang 
zou komen,  werd naar aanleiding van de opstart van de nieuwe projecten EQUAL zowel als 
binnen ESF zwaartepunten 5 en 6 op 16 september 2005 centraal een themawerking opgestart.   

Na een methodologische inleiding werden de themagroepen concreet opgestart:  

• Inzetbaarheid: competentiedenken 

• Gelijke kansen: gendermainstreaming/vooroordelen 

• Aanpasbaarheid: leeftijdsbewust management 

• Ondernemerschap: sociale economie 

• Inzetbaarheid: werkplekleren/leerwerkbedrijven 

Elk van deze groepen wordt gecoördineerd door een lid van het agentschappersoneel. 

Conclusies 

De themawerking kwam bij EQUAL 1 laattijdig op gang en bleef eerder zwak. 

Bepaalde themawerkgroepen hebben bijgedragen tot beleidsbeïnvloeding 
(mainstreaming).   

Aanbeveling  

Het initiatief om bij EQUAL 2 snel te starten met themagroepen is een concrete 
verbetering. De sturing door het Agentschap is op zich een goede zaak maar de uitvoering 
van deze sturing, bestaande uit het stimuleren en coördineren van de groepen, het leiden 
naar concrete beleidsaanbevelingen en het doen doorstromen van deze aanbevelingen 
naar het beleid, dient de nodige aandacht te krijgen. De medewerkers die 
verantwoordelijk kregen over deze themawerking dienen ondersteund en opgevolgd te 
worden door de directie.  
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6.6 Disseminatie & mainstreaming  
 

Het Agentschapheeft een ondersteunende taak bij de disseminatie en mainstreaming, die in de 
eerste lats moet gebeuren door de promotoren zelf.  

Op 2&3 december 2004 werd een productenforum georganiseerd voor projectpromotoren, 
leden strategische werkgroepen tot beleidsmakers, met de verschillende producten die met de 
steun van het ESF (en EQUAL) ontwikkeld werden. 

Dit tweedaags evenement voorzag in workshops, trainingen en een beurs met stands die de 
instrumenten, methodieken, producten, etc die in deze programmaperiode (2000-2006) tot stand 
gekomen zijn presenteerden. 

Ter gelegenheid van dit forum werden ook ESF-ambassadeurs benoemd. Zij zullen worden 
ondersteund bij de verdere disseminatie van hun product(en). Bij deze ambassadeurs bevinden 
zich geen EQUAL projecten.  

Op het forum werden debatten georganiseerd over de vier pijlers van de 
werkgelegenheidsstrategie. Dit forum heeft bijgedragen tot een beter inzicht bij betrokken 
politieke verantwoordelijken van het belang en de resultaten innovatieve producten.  

Het Agentschap nam deel aan een internationale productenbeurs, waar de producten van 
Vlaamse producten werden voorgesteld.  

Er werd in samenwerking met het kabinet een nota over mainstreaming opgesteld die besproken 
en geamendeerd werd op het VMC.  

Aanbeveling:  

Het Agentschap zou zich nog meer kunnen profileren als het kanaal voor de 
mainstreaming, d.w.z. de stimulator en facilitator van de doorstroming van bevindingen 
op projectniveau naar het politieke niveau . En omgekeerd de hertalen van de 
beleidsprioriteiten naar operationele voorstellen voor onderzoek en ontwikkeling. De 
themagroepen dienen als communicatie en transmissie middel tussen de individuele 
projecten en actoren en het Agentschap (zie hierboven).  
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7 Resultaten enquêtes 2005  
Dit hoofdstuk bevat twee onderdelen: 

• De resultaten van enquête ronde 1: product-evaluatie 

• De resultaten van enquête ronde 2: project-evaluatie 

Het is gebaseerd op enquêtes gerealiseerd in juli en augustus 2005 bij:  

• Promotoren Equal ronde 1 

• Promotoren en partners Equal ronde 2 

7.1 Enquête Equal : evaluatie implementatie van het programma 
 

Net als in 2003 bij de promotoren van EQUAL 1 werd in 2005 een enquête gevoerd bij 
promotoren van EQUAL 2. De enquête peilt naar de perceptie van de promotoren over 
programma en de manier waarop het uitgerold wordt. De enquête werd bijna integraal 
overgenomen van de vorige opdat resultaten vergelijkbaar zouden zijn. 

Dit maal werden de partners ook bevraagd (beperkte vragenset met relevante vragen). Hun 
antwoorden wijken niet bijzonder af van deze van de coördinatoren. 

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de enquête gevoerd is in een iets vroeger 
stadium van het projectverloop.  

Globaal kan gesteld worden dat de antwoorden in de zelfde lijn liggen. Opmerkelijk is dat de 
perceptie van de kwaliteit van het programmamanagement is verbeterd.  

De responsgraad bij de coördinatoren (= de trekkers van de partnerschappen) is 67%:  20 van de 
30 coördinatoren die de enquête kregen (via e-mail), hebben de vragen beantwoord. De 
coördinatoren werden gevraagd hun organisatie te categoriseren. De volgende grafiek geeft een 
overzicht van de resultaten:  

Type coördinatoren

NGO - 
opleiding/begeleiding; 

15%
Onderwijsinstelling / 

onderzoek ; 15%

Andere ; 35%

Arbeidsbemiddelingsdi
enst; 5% Overheid - 

federaal/regionaal/ 
lokaal bestuur; 15%

NGO - sociale 
economie; 5%

Sociale partner 
werkgevers-

organisatie; 5%

Onderneming; 5%

 
1. Grafiek 
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Vervolgens werd hen gevraagd met welk soort organisaties ze partnerschappen hadden 
afgesloten.  

Type deelnemende partners

NGO - 
opleiding/begeleiding; 

13%

NGO - sociale 
economie; 10%

Onderneming; 10%

Onderwijsinstelling / 
onderzoek ; 15%

Andere ; 18%

Arbeidsbemiddelings-
dienst; 5%

Overheid - 
federaal/regionaal/ 
lokaal bestuur; 14%

Sociale partner 
werknemers-

organisatie; 6%

Sociale partner 
werkgevers-

organisatie; 9%

 

2. Grafiek  

 

Hieruit kan besloten worden dat  net als bij de Equal ronde 1 ook bij ronde 2 er een goede 
spreiding over de verschillende types deelnemers verzekerd is. 

Bij de partners die bevraagd werden lag de responsgraad minder hoog: 18 van de 50 partners 
die de enquête kregen (via e-mail), hebben de vragen beantwoord.  

Uit de vraag naar het type van hun organisatie blijkt dat overheidsdiensten en onderwijs vnl. 
een bijdrage hebben geleverd door te antwoorden:  

Type organisaties

NGO - 
opleiding/begeleiding

6%

Onderneming
17%

Onderwijsinstelling / 
onderzoek 

22%

Andere 
17% Overheid - 

federaal/regionaal/ 
lokaal bestuur

38%

 
3. Grafiek  

 

De bevraging was gebaseerd op een systeem van meerkeuzevragen. De responsgraad per vraag 
lag tussen 71% en 100% 
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De deelnemers hadden de mogelijkheid om voor elke stelling aan te duiden of ze helemaal niet 
akkoord eerder niet akkoord, eerder akkoord of helemaal akkoord waren. Deze 4 niveau-schaal 
werd omgerekend naar percentages terwijl het gemiddelde (average) opnieuw op 4 is berekend. 
In een laatste kolom wordt het gemiddelde vergeleken met het gemiddelde van de enquête 2003 
op de zelfde vraag.  

De kleurencodes die gebruikt worden bij de weergave van de antwoorden zijn: 

> 50% = tussen 3 en 4

> 50% = tussen 2 en 3

= 50% = tussen 1 en 2
 

De eerste reeks vragen behendeld de perceptie van de promotoren van de basisprinciepes van 
Equal en de motivering om deel te nemen.  

 

Basisprincipes

Helemaal 
niet 

akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord Akkoord Average

2005
Average

2003

Wij slagen erin om alle partners volwaardig aan de besluitvorming 
te laten deelnemen 0,0% 10,0% 10,0% 35,0% 55,0% 90,0% 3,5 3,5

Ook de finale doelgroep wordt bij het project betrokken, zodat ook 
de wensen en behoeften van deze mensen ten volle aan bod 
kunnen  komen

0,0% 10,0% 10,0% 45,0% 45,0% 90,0% 3,4 2,9

De instrumenten en methodieken die binnen ons project ontwikkeld 
worden, zouden niet kunnen gerealiseerd worden zonder EQUAL-
middelen

0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0% 100,0% 3,7 3,6

Wij verwachten dat de door ons ontwikkelde aanpak in het reguliere 
beleid zal worden geïntegreerd 0,0% 5,0% 5,0% 30,0% 65,0% 95,0% 3,6 3,4

Wij verwachten dat de door ons ontwikkelde aanpak door andere 
actoren zal kunnen worden over genomen 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 3,6 3,5

De mogelijkheid om aan productontwikkeling te doen 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 3,8 3,6
De mogelijkheid om een Vlaams netwerk uit te bouwen of te 
versterken 0,0% 11,8% 11,8% 58,8% 29,4% 88,2% 3,2 3,3

De mogelijkheid om transnationaal samen te werken en ideeën en 
ervaringen uit te wisselen 5,3% 21,1% 26,3% 31,6% 42,1% 73,7% 3,1 2,9

De mogelijkheid om via de verspreiding van onze resultaten de 
zichtbaarheid van onze organisatie te versterken 5,0% 15,0% 20,0% 55,0% 30,0% 85,0% 3,0 2,9

De mogelijkheid om, dankzij de bijkomende middelen, de 
personeelsbezetting van onze organisatie uit te bouwen 15,8% 42,1% 57,9% 26,3% 15,8% 42,1% 2,4 1,7

De mogelijkheid om in onze organisatie een afdeling "onderzoek en 
ontwikkeling" uit te bouwen 15,8% 31,6% 47,4% 36,8% 15,8% 52,6% 2,5 2,3

Motivering projectindiening

 
 

De basisprincipes van EQUAL worden iets hoger ingeschat dan in ronde 1. Er is de intentie om 
de betrokkenheid van de finale doelgroep in deze ronde te versterken. (We willen herhalen dat 
deze enquête iets vroeger in het proces werd afgenomen, wat een iets groter enthousiasme zou 
kunnen verklaren.)  

De verwachtingen zijn vergelijkbaar met die van 2003: 

• Nood aan EQUAL middelen voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en 
methodieken 

• Gebruik van deze instrumenten en methodieken door andere actoren 

• Integratie van de ontwikkelde aanpak in het reguliere beleid. 

Bij elk domein van vragen was er ook de mogelijkheid om vrij bemerkingen in te geven. Er 
waren positieve opmerkingen m.b.t. de betere financiering van actie 1 tijdens ronde 2. Een 
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aandachtspunt dat aangehaald werd, blijft het probleem van kleine organisaties om 
cofinanciering te organiseren. 

Een volgende reeks vragen behandelde het principe van de partnerschappen binnen Equal.  

Ontwikkelingspartnerschap

Helemaal 
niet 

akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord

Akkoord Average
2005

Average
2003

Bij de totstandkoming van het OP’s is er zorgvuldig over 
gewaakt dat alle relevante hoofdrolspelers betrokken 
werden.

0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 85,0% 100,0% 3,9 3,4

Het betrekken van kleine organisaties versterkt het 
innovatieve karakter van het project

5,0% 10,0% 15,0% 45,0% 40,0% 85,0% 3,2 3,3

Het betrekken van kleinere organisaties stelt heel wat 
problemen voor de projectopvolging, de culturen zijn erg 
verschillend. 

20,0% 25,0% 45,0% 45,0% 10,0% 55,0% 2,5 2,1

De coördinatie van een EQUAL-project vraagt een dermate 
grote projectmanagementinspanning dat enkel grotere 
institutionele organisaties dit aankunnen. 

15,0% 20,0% 35,0% 45,0% 20,0% 65,0% 2,7 2,8

Onze partners zijn voor het over grote deel organisaties 
waarmee we reeds samenwerkten in vroegere projecten 
en/of bestaande samenwerkingsverbanden

0,0% 20,0% 20,0% 55,0% 25,0% 80,0% 3,1 2,5

 
 

Het tot stand komen van de partnerschappen blijkt globaal positief geëvalueerd te worden. De 
hoofdrolspelers werden nauw betrokken bij het totstandkoming van OP’s.  

De score op de laatste vraag, die betrekking heeft op het feit of men met de meeste partners al 
vroeger in een netwerk zat, is verhoogd. Dit zal te wijten zijn aan het feit dat verschillende 
projecten bestaan uit ongeveer dezelfde partnerschappen als in Equal ronde 1. 

Transnationale samenwerking

Helemaal 
niet 

akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord

Akkoord Average
2005

Average
2003

Het EQUAL concept van transnationale partnerschappen, waarbij de keuze van 
partners beperkt wordt tot andere erkende OP's binnen een zelfde thema, bemoeilijkt 
een spontaan tot stand komen van relevante transnationale partnerschappen

0,0% 55,0% 55,0% 10,0% 35,0% 45,0% 2,8 2,8

Het door ons gerealiseerde transnationaal partnerschap brengt een aanzienlijke 
inhoudelijke verrijking van het ontwikkelingspartnerschap met zich mee

0,0% 15,0% 15,0% 50,0% 35,0% 85,0% 3,2 2,8

Elke transnationale partner heeft een duidelijke  toegevoegde waarde met betrekking 
tot het ontwikkelen van beleidsvernieuwende methodes en producten

5,0% 10,0% 15,0% 55,0% 30,0% 85,0% 3,1 2,5

Het transnationaal partnerschap is voornamelijk ontstaan op basis van toevallige en 
persoonlijke contacten

20,0% 60,0% 80,0% 10,0% 10,0% 20,0% 2,1 1,9

De Europese databank werd actief gebruikt bij het zoeken van transnationale 
partners

10,0% 5,0% 15,0% 30,0% 55,0% 85,0% 3,3 3,3

Er blijken andere interessante projecten te bestaan die bij de indiening niet gevonden 
werden

12,5% 56,3% 68,8% 25,0% 6,3% 31,3% 2,3 2,4

Het opstellen van de transnationale samenwerkingsovereenkomst via het ETCIM-
systeem verliep vlot

5,0% 2,5% 7,5% 45,0% 35,0% 80,0% 3,1 2,5

Een groot deel van onze oorspronkelijk voorziene partners is weggevallen en diende 
vervangen te worden 

26,3% 36,8% 63,2% 21,1% 15,8% 36,8% 2,3 2,1

De verschillen in goedkeuringsprocedure en timing in de verschillende landen heeft 
de opstart van ons transnationaal partnerschap vertraagd

0,0% 20,0% 20,0% 25,0% 55,0% 80,0% 3,4 3,3

De transnationale werking van ons OP loopt niet volgens plan 35,0% 55,0% 90,0% 5,0% 5,0% 10,0% 1,8 2,3
De verschillende timing van het programma in de verschillende landen brengt mee 
dat de einddatum van het transnationaal partnerschap niet samen valt met de 
einddatum van ons OP

0,0% 5,0% 5,0% 25,0% 70,0% 95,0% 3,7 3,4

 
 

De perceptie over de toegevoegde waarde van de transnationale partnerschappen blijkt 
toegenomen te zijn ten opzichte van Equal 1. Dit is een positieve evolutie. De problemen in 
verband met de niet gelijktijdige goedkeuring in de verschillende lidstaten en het ETCIM 
systeem (Europese trananionale databank) blijven bestaan.  

De volgende vragenreeksen hadden betrekking op de perceptie van het programmabeheer en de 
beheersprocessen.  
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Programmabeheer

Helemaal 
niet 

akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord

Akkoord
Average

2005
Average

2003

De informatieverstrekking door het 
programmabeheer bij de lancering van EQUAL was 
effectief en duidelijk

0,0% 25,0% 25,0% 55,0% 20,0% 75,0% 3,0 2,6

Wij maakten gebruik van het aanbod tot 
ondersteuning bij het ontwikkelen van het 
projectidee en het samenstellen van het 
partnerschap

5,0% 45,0% 50,0% 40,0% 10,0% 50,0% 2,6 2,6

Die ondersteuning was efficiënt en effectief 0,0% 31,3% 31,3% 56,3% 12,5% 68,8% 2,8 2,4
De problemen met het online applicatie  bij het 
indienen van het dossier waren zeer groot 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 60,0% 80,0% 3,3 3,5

De argumentatie van de beslissing en de adviezen 
waren duidelijk 5,3% 36,8% 42,1% 47,4% 10,5% 57,9% 2,6 2,7

A. INDIENING EN SELECTIE

  

Programmabeheer

Helemaal 
niet 

akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord Akkoord

Average
2005

Average
2003

B. ONDERSTEUNING BIJ PROJECTUITVOERING
Het aanbod aan ondersteuning van het 
programmabeheer bij de projectuitvoering is 
duidelijk

0,0% 55,0% 55,0% 30,0% 15,0% 45,0% 2,6 2,4

Wij deden al beroep op het programmanagement 
om ons te helpen bij concrete problemen m.b.t. de 
projectuitvoering

31,6% 15,8% 47,4% 47,4% 5,3% 52,6% 2,3 3,3

De door ons gestelde vragen en voorgelegde 
problemen worden  op tijd en volgens verwachting 
beantwoord

0,0% 36,8% 36,8% 47,4% 15,8% 63,2% 2,8 2,4

De communicatie over de te volgen regels en 
procedures is eenduidig 15,0% 10,0% 25,0% 65,0% 10,0% 75,0% 2,7 1,9

Afspraken met betrekking tot de interpretatie van 
regels worden goed gedocumenteerd 15,8% 15,8% 31,6% 63,2% 5,3% 68,4% 2,6 1,9

Methodogische ondersteuning en uitwisseling 
gekoppeld aan het thema 0,0% 15,0% 15,0% 65,0% 20,0% 85,0% 3,1 2,9

Ondersteuning m.b.t. het managen van 
partnerschappen 0,0% 20,0% 20,0% 65,0% 15,0% 80,0% 3,0 2,6

Ondersteuning m.b.t. het managen van 
transnationale samenwerking 0,0% 20,0% 20,0% 55,0% 25,0% 80,0% 3,1 2,8

Algemene projectmanagement technieken 0,0% 45,0% 45,0% 45,0% 10,0% 55,0% 2,7 2,9
Ondersteuning m.b.t. het financieel management 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 40,0% 80,0% 3,2 3,1
Ondersteuning m.b.t. andere technische aspecten 
van de administratie 0,0% 30,0% 30,0% 40,0% 30,0% 70,0% 3,0 3,0  

Programmabeheer

Helemaal 
niet 

akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord

Akkoord
Average

2005
Average

2003

C. OPVOLGING 
De online applicatie functioneerde zonder 
noemenswaardige problemen 60,0% 25,0% 85,0% 0,0% 15,0% 15,0% 1,7 2,3

De informatieverstrekking over de rapportering was 
duidelijk en er werd de nodige ondersteuning 
geboden bij het invullen van de formulieren 

10,0% 25,0% 35,0% 55,0% 10,0% 65,0% 2,7 2,4

De personeelsleden van het agentschap dienen de 
mogelijkheid te hebben om op het terrein aanwezig 
te zijn om de opvolging te verzekeren en 
ondersteuning te geven

0,0% 10,0% 10,0% 55,0% 35,0% 90,0% 3,3 3,1

 

 

Globaal is de perceptie over de kwaliteit van het projectmanagement erop vooruit gegaan. Er is 
een duidelijke verbetering in de informatieverstrekking van het programmabeheer bij het 
opstarten van EQUAL. De communicatie over de te volgen procedures en regels is 
verduidelijkt. Afspraken met betrekking tot de interpretatie van regels worden beter 
gedocumenteerd dan in EQUAL 1. 

Men is nog minder tevreden over de online applicatie dan in 2003.  

De laatste reeks vragen betrof het eigen projectbeheer:  
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Projectbeheer
Helemaal 

niet 
akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord

Akkoord
Average 

2005
Average 

2003

Wij beschikken over voldoende kennis van 
projectmanagement om dit project optimaal te 
sturen 

0,0% 10,0% 10,0% 60,0% 30,0% 90,0% 3,2 3,2

Wij beschikken over een 
projectmanagementsysteem dat ons toelaat het 
project nauwgezet op te volgen

0,0% 15,0% 15,0% 65,0% 20,0% 85,0% 3,1 2,9

Wij beschikken over een zelfevaluatiesysteem dat 
ons toelaat om ons projectbeheer en onze 
projectuitvoering te evalueren

0,0% 5,0% 5,0% 75,0% 20,0% 95,0% 3,1 3,1

Wij zijn van plan ons projectbeheer en 
projectoutcome extern te laten evalueren 20,0% 55,0% 75,0% 15,0% 10,0% 25,0% 2,2 2,0  

 

De perceptie van hun eigen projectbeheer is van hetzelfde niveau als in EQUAL 1. 95% van het 
promotoren beweren dat ze een effectief zelfevaluatiesysteem hebben.  

Aanbeveling  

Bij de controlebezoeken zou dienen gecheckt te worden of een zelfevaluatiesysteem 
inderdaad gebruikt wordt. 

De enquête bij de partners gaf, voor die vragen die relevant waren om aan hen te stellen, geen 
significant afwijkende antwoorden.  

Wanneer ze gevraagd werden naar de rol die ze voor zichzelf zagen, blijkt elke partners een 
mix van rollen voor zichzelf te zien. De expertrol scoort het hoogst.    

 

Motivering als partner

Helemaal 
niet 

akkoord

Eerder 
niet 

akkoord

Niet 
akkoord

Eerder 
akkoord

Helemaal 
akkoord

Akkoord Average
partners

Uw rol als productontwikkelaar 0,0% 23,5% 23,5% 64,7% 11,8% 76,5% 2,9
Uw rol als consulent/expert 0,0% 5,6% 5,6% 22,2% 72,2% 94,4% 3,7
Uw rol als tester van het product 0,0% 11,8% 11,8% 70,6% 17,6% 88,2% 3,1  

7.2 Enquête Equal ronde 1: evaluatie resultaten en impact 
 

In dit punt geven we een overzicht van de resultaten van een enquête bij de promotoren van 
EQUAL 1 waarin gepolst werd naar hun perceptie over de resultaten van hun project. Dit deel 
sluit aan bij de volgende hoofdstukken over resultaten en impact van het programma.  

De resultaten worden hier globaal weergegeven. Elementen uit de antwoorden van de 
individuele promotoren worden overgenomen in het document met de gedetailleerde 
productevaluatie  

In annex 1 wordt een kopie van de vragenlijst opgenomen  

In totaal namen 17 van de 19 EQUAL projecten ronde 1 deel aan de enquête.  

Het eerste bevraagde domein was het veld waarop het project impact zou hebben.  

De meerkeuzevraag luidde: uw producten zijn gericht op het wegwerken van discriminaties op 
basis van:   
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Discriminaties
Geslacht 35,3%
Leeftijd 47,1%
Etniciteit 47,1%
Handicap 35,3%
Familiale status 23,5%
Sexuele geaardheid 17,6%

Toegang opleiding & training 41,2%
Toegang arbeidsmarkt 88,2%
Verhoging vaardigheden en kwalificaties 70,6%
Verbetering arbeidsomstandigheden 29,4%
Bewustmaking rechten 5,9%

Impact

Domeinen

   
Nota: de percentages geven het aantal positieve antwoorden/totaal aantal antwoorden van alle projecten. 

De producten zijn voornamelijk gericht op het wegwerken van discriminaties op basis van 
etniciteit en leeftijd. 

Men tracht vooral de toegang tot de arbeidsmarkt en de verhoging van de vaardigheden en 
kwalificaties te bevorderen.  

 

Het tweede domein dat bevraagd werd was “innovatie”.  

Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen drie types innovatie:   

• Procesinnovatie, dwz dat de producten geen nieuwe doelstellingen trachten te 
realiseren maar bestaande op nieuwe of verbeterde wijze te gebruiken.  

• Doelstellinginnovatie, dwz dat de producten nieuwe doelstellingen trachten te bereiken. 

• Contextinnovatie, dwz dat de producten trachten de politieke en institutionele context 
van de behandelde problemen te wijzigen. 

De vraag luidde: welke types van innovatie zijn van toepassing op uw producten? Vervolgens 
werd gevraagd een score op 4 te geven voor de graad van innovatie. Daarna werd gevraagd op 
basis van een score op 4 een inschatting te geven i.v.m. factoren die de innovatie in het project 
beïnvloed hadden.  

. 

Proces 64,7%
Doelstelling 58,8%
Context 35,3%

Score innovatie 3,1

Interne kennis 2,8
Partners nationaal 3,3
Internationaal partnerschap 1,7
Goed projectbeheer/opvolging 2,6

Innovatie
Type innovatie

Innovatie producten

Beïnvloedende factoren innovatie

Proces 64,7%
Doelstelling 58,8%
Context 35,3%

Score innovatie 3,1

Interne kennis 2,8
Partners nationaal 3,3
Internationaal partnerschap 1,7
Goed projectbeheer/opvolging 2,6

Innovatie
Type innovatie

Innovatie producten

Beïnvloedende factoren innovatie
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Procesinnovatie scoort het hoogst: in de meeste projecten worden bestaande methodes 
verbeterd en aangepast aan nieuwe omgevingen, bijvoorbeeld trajectbegeleidingmethodieken 
aangepast voor specifieke doelgroepen.     

De score met betrekking tot “context innovatie” wijst uit dat een derde van de projecten de 
perceptie heeft beleidsinstitutionele impact gehad te hebben. (De stelling was geformuleerd als 
‘de producten trachten de politieke en constitutionele impact van het probleem te wijzigen’.) 
Het percentage komt overeen met onze externe bevindingen gebaseerd op de productevaluatie 
en de interviews en is een positief resultaat.  

Gemiddeld scoren de projectleiders de graad van innovatie van hun producten op 3 (op een 
schaal van 1 tot 4), dit betekent dat ze hun producten als behoorlijk innovatief beschouwen.  

De nationale partners beïnvloeden het meest het type en niveau van innovatie van de producten 
(3,3 op een schaal van 1 tot 4), de internationale partners het minst.  

Het derde domein dat bevraagd werd was de Mainstreaming: 

• Zullen de producten door eigen/andere organisaties regelmatig gebruikt worden? 

• Zullen de producten het regionale/nationale beleid beïnvloeden? 

 

Eigen organisatie 64,7%
Andere organisaties 88,2%
Lokaal 41,2%
Regionaal 70,6%
Nationaal 35,3%
Internationaal 17,6%
Impact beleid 58,8%

Gebruik producten in de toekomst
Mainstreaming

Eigen organisatie 64,7%
Andere organisaties 88,2%
Lokaal 41,2%
Regionaal 70,6%
Nationaal 35,3%
Internationaal 17,6%
Impact beleid 58,8%

Gebruik producten in de toekomst
Mainstreaming

 

De promotoren stellen dat de producten meestal door eigen organisatie en door anderen 
gebruikt zullen worden. De anderen zijn meestal regionale organisaties. 

Het is weinig de bedoeling de producten internationaal te promoten (17,6%). 

Een grote helft van de projecten heeft de perceptie een impact te hebben op het beleid. Dit ligt 
hoger dan de inschatting over contextinnovatie, maar dit kan verklaard worden door een 
conceptverschil: ‘invloed op het beleid’ gaat over het uitoefenen van enige invloed op het 
‘beleid’, nationaal regionaal of lokaal. Invloed op het beleid betekent daarom niet noodzakelijk 
“institutionele impact” wat meer precies slaat op het veranderen van structuren via het initiëren 
van nieuwe regelgeving. 

Het vierde domein peilde naar de Transnationaliteit.  

• Hoe zou het transnationale aspect beschreven worden? 

• Heeft de transnationale samenwerking bijgedragen tot de nationale producten? 
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Uitwisseling informatie 88,2%
Parallelle ontwikkeling 
methodologieën 35,3%
Import/export methodologieën 35,3%
Gezamenlijk ontwikkelen van 
gemeenschappelijk doel 17,6%

Bijdrage nationale producten 52,9%

Resultaat transnationale samenwerking

Bijdrage transnationale samenwerking 

Transnationaliteit

 

De internationale samenwerking dient voornamelijk voor de uitwisseling van informatie en 
ervaring (88,2%). Slechts een grote helft van de promotoren acht dat de transnationale werking 
een bijdrage heeft geleverd aan de nationale producten. Echte internationale ontwikkeling 
projecten komen zelden voor (17,6%). 

Globaal kan gesteld worden dat, net als bij een vorige bevraging in 2003, de perceptie over de 
invloed en het belang van de transnationale werking minder hoog is. Promotoren hadden 
moeilijkheden met het correct invullen van de transnationale werking. We herhalen enkele van 
de redenen die opgelijst werden in het vorige rapport  

• Het concept waarbij een partnerschap enkel kan afgesloten worden  met erkende 
buitenlandse projecten (Ontwikkelingspartnerschappen of OP’s) beperkt de flexibiliteit 
om relevante partners te vinden in het buitenland. Vaak worden achteraf organisaties 
ontdekt die op gelijkaardige terreinen actief zijn en een weerwaarde zouden kunnen 
bieden aan de projecten (bijvoorbeeld op Europese themawerking). 

 

• De opstart van de transnationale partnerschappen verliep voor vele projecten 
moeizaam:  

o Voorziene transnationale partnerschappen konden niet gerealiseerd worden 
omdat buitenlandse OP’s niet werden goedgekeurd door lokale overheden. 

o De informatiedoorstroming over de status van een buitenlands OP is vaak 
gebrekkig. De Europese databank ECB is niet geactualiseerd.  

o De EQUAL-concepten worden verschillend ingevuld in de verschillende 
staten. 

o De timing van de programmering is verschillend in de verschillende lidstaten.  

o Echt transnationale producten komen zelden voor.  
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8 Impact Equal Vlaanderen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van Equal Vlaanderen besproken op basis van 
kwantitatieve indicatoren en op basis van een kwalitatieve impact evaluatie.  

Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het programma nog lopende is tot 
2006 en dat het hier dus gaat om voorlopige gegevens. Bij een ex-ante evaluatie zullen 
geaggregeerde volledige gegevens behandeld worden.  

8.1 Indicatoren 

8.1.1 Inputindicatoren  
 

In het oorspronkelijke Equal budget was 33.096.813 � voorzien voor Vlaanderen.  

In de eerste programmaperiode werden door het beperkte aantal ingediende projecten slechts 
voor 8.153.660 � aan projecten goedgekeurd. Dit betekende al een onderbenutting van 7,6 
miljoen t.o.v. het voor de periode 2001 tot 2003 voorziene budget voor projecten (15.716.236 
�). Onderstaande tabel geeft een overzicht voor de eerste programmaperiode en de verdeling 
per zwaartepunt en technische bijstand (TB).  
 

ZWPT ESF krediet 2001-2003 ESF goedgekeurd onderbenut
1.A+1.B 5.210.276 4.374.806 835.470
2.C+2.D 2.480.431 1.813.224 667.207
3.E 4.964.281 1.230.595 3.733.686
4.G+4.H 2.480.431 359.409 2.121.022
5.X 580.817 375.626 205.191
6 TB 1.366.629 1.366.629 0
Totaal 17.082.865 9.520.289 7.562.576  

 

Bovendien is het zo dat de promotoren de neiging hebben om over te budgetteren met een 
onderbenutting van het goedgekeurde budget per project voor gevolg.  

De onderstaande grafiek geeft, op basis van cijfers van de betaalautoriteit van september 2005,  
een overzicht van de benutting van de 8,1 miljoen � die in ronde één werden goedgekeurd per 
zwaartepunt. Er is 5,5 miljoen besteed door de projecten, wat dus een extra onderbenutting 
betekent van 2,5 miljoen �. 
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4. Grafiek  

 

 

Eind 2004 werd door de EC wegens de N+2 regel een korting doorgevoerd op de ESF kredieten 
(Equal) voor Vlaanderen ( 2.952.420 �) voor het tranchejaar 2002. Het herziene budget voor 
Equal 2000 tot 2003 zag er dan als volg uit:  

 

NA HERZIENING
ZWPT ESF krediet 2001-2003 ESF goedgekeurd onderbenut
1.A+1.B 4.889.002 4.374.806 514.196
2.C+2.D 2.480.431 1.813.224 667.207
3.E 3.209.781 1.230.595 1.979.186
4.G+4.H 1.603.785 359.409 1.244.376
5.X 580.817 375.626 205.191
6 TB 1.366.629 1.366.629 0
Totaal 14.130.445 9.520.289 4.610.156
verschil -2.952.420  
 

Het ziet er naar uit dat een nieuwe korting van om en bij de 2,5 miljoen � zal doorgevoerd 
worden in 2006  

De oproep voor de Equal ronde 2 was meer succesvol: van het voor deze periode voorziene 
krediet van 16 miljoen � werd 14,5 miljoen � goedgekeurd.  

De tabel hieronder geeft een overzicht van het budget voor de tweede programmaperiode.  
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ZWPT ESF krediet 2004-2006 ESF goedgekeurd onderbenut
1.A+1.B 5.237.465 5.119.868 117.597
2.C+2.D 2.241.833 2.102.394 139.439
3.E 4.486.755 3.971.223 515.532
4.G+4.H 2.241.833 1.668.705 573.128
5.X 524.947 403.760 121.187
6 TB 1.281.115 1.281.115 0
Totaal 16.013.948 14.547.065 1.466.883  
 

Maar:  

a. De mogelijkheid die bestond om een deel van de onderbenutting van ronde 1 
te benutten in ronde 2 werd niet gerealiseerd.  

b. Er is bovendien opnieuw een onderbenutting van 1,5 miljoen �.  

c. Een zelfde fenomeen van overbudgettering van projecten valt te verwachten.  

 

8.1.2 Outputindicatoren 
 

Partnerschappen Equal ronde 1 

Op basis van de meest recente gegevens gebaseerd op de rapportering van de projecten waren 
er  142 organisaties organisaties betrokken in projecten in Equal ronde 1. De organsatie waren 
verdeeld over 19 partnerschappen (OP’s).    

Het aantal organisaties per partnerschap varieerde  van 4 tot 16 partners. 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de grootte van de partnerschappen in ronde 1. De 
gegevens zijn gebaseerd op laatste beschikbare rapportering van projecten in de databank in 
oktober 2005.  
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5. Grafiek: groote van de parterschappen (Bron: Equal database) 

 

Deelnemende organisaties  

De volgende analyses geven een overzicht van de het type deelnemende organisaties (grootte en 
aard).  
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Bron: Equal database. 

6. Grafiek: grootte van de deelnemende organisaties (Bron: Equal database) 
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De deelnemende organisaties zijn gelijkmatig verdeeld over de verschillende groottecategorieën. 
Een meerderheid van de deelnemende organisaties heeft minder dan 50 werknemers. 34% 
waren kleine organisaties met minder dan 10 werknemers.  

De volgende analyses beschrijven het type deelnemende organisaties.  

 
7. Grafiek: aard van de deelnemende organisaties (Bron: Equal database) 
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8. Grafiek: breakdown van non-profit organisaties (Bron: Equal database) 
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De helft van de deelnemende organisaties zijn non-profit organisaties. Deze groep non-profit 
bestaat uit een bonte verzameling van deelcategorieën.  

Een kwart van de deelnemende organisaties zijn publiekrechterlijke overheidsorganisaties. 

Er is ook een goede mix naar soorten deelnemende organisaties.  

 

Transnationale partnerschappen 

Er zijn 60 transnationale partners van Vlaamse partnerschappen in het Equal programma 
geregistreerd. De Vlaamse OP’s hebben minimum 2 maximaal 6 transnationale partners.  

De volgende grafiek geeft een overzicht van de preferentiële partnerlanden voor de Vlaamse 
OP’s.  

0 2 4 6 8 10 12

D enem arken

G rieken land

Luxem burg

P ortuga l

V K

F in land

O os ten rijk

S pan je

S w eden

F rank rijk

D uits land

Ita lië

N ederland

 

9. Grafiek: # partnerschappen per land (Bron: Equal database) 

 

De onmiddellijke buurlanden en Italië blijken de preferentiële partners te zijn voor de 
transnationale partnerschappen. Italië heeft een specifiek netwerk van innovatieve 
coöperatieven, opleidings- en toeleidingsorganisaties.  
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8.1.3 Resultaatindicatoren 
 

Doelgroepbereik  

Volgens de in de databank beschikbare gegevens zijn er in totaal ongeveer 1.600 personen die 
deelgenomen hebben in de projecten van Equal ronde 1.  

De onduidelijke categorisering en rapporteringmodaliteiten nopen tot voorzichtigheid. Zo is er 
de categorie allochtonen op een zelfde hoogte als werkenden en werklozen. Deze cijfers dienen 
met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  

Het is dan ook meer aangewezen de procentuele verdeling van het bereikte doelpubliek over de 
verschillende doelgroepcategorieën te analyseren. Op deze wijze kan men zich een benaderend 
beeld vormen tot wie het programma zich voornamelijk heeft gewend.   

Volgende grafiek geeft een overzicht van de in Equal 1 door de projecten bereikte doelgroepen, 
gebaseerd op de meest recente gegevens van de databank. .  

 

10. Grafiek: bereikte doelgroepen (Bron: Equal database) 

 

De groep die binnen het primaire doelpubliek het meest bereikt werd blijken werkenden te zijn. 
Dit betekent dat de projecten zich in grote mate zouden gericht hebben op de aanpassing van 
werkenden aan nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt (Aanpasbaarheid) 

Bij de eindevaluatie zullen, op basis van de volledige cijfers en een mogelijke uitzuivering, 
meer preciese analyses gebeuren van de bereikte doelgrepoepen in het geheel van het 
programma.  
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Genderdimensie  

Wanneer we nagaan hoe de verdeling man/vrouw is bij de deelnemers aan de projecten dan valt 
op dat 56% van de deelnemers vrouwen zijn;  

Mannen
44%

Vrouwen
56%

 

11. Genderverdeling doelgroep  

 

 

 

12. Grafiek: genderverdeling per categorie  
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Grafiek 12 geeft een analyse van de genderverdeling per doelgroepcategorie.  

 

Publiciteitinspanningen  

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de publiciteitsinspanningen van de OP’s in Equal 
ronde 1.  

8.2  

Aantal bezoekers aan website(s) (indien mogelijk) 77083
Aantal deelnemers aan evenementen 7685
Aantal Equal-affiches aangebracht op de locaties 725
Aantal Equal-affiches gebruikt naar aanleiding van evenementen 381
Aantal evenementen waar het Equal-logo gebruikt werd 7685
Aantal evenementen waar het Europese embleem gebruikt werd 263
Aantal evenementen waarbij ESF-presentatiemappen gebruikt werden 341
Aantal krantenartikels 50
Aantal pagina's op de websites 1291
Aantal publicaties met het Equal-logo 12779
Aantal publicaties met het Europese embleem 12952
Aantal radio-programma's 57
Aantal tijdschriftenartikels 122
Aantal TV-programma's 34
Aantal uitnodigingen voor evenementen 76036
Aantal websites met het Equal-logo 111
Aantal websites met het Europese embleem 12952
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8.3 Evaluatie van impact 
 

Eerst en vooral dient rekening gehouden te worden met het feit dat het programma nog lopende 
is en dat zelfs de impact van de projecten uit ronde 1 nog niet volledig kan ingeschat worden, 
gezien de resultaten van de projecten nog verder gedissemineerd en gemainstreamd worden. 
Een definitieve beoordeling van de impact van het programma kan pas gemaakt worden bij de 
ex-post evaluatie.  

Om de evaluatie te leiden en de samenhang tussen de verschillende de verschillende thema’s te 
rationaliseren werd door ons onderstaand model uitgewerkt.  

 

� Ontwikkelings-
partnershappen

� Transnationale -
partnershappen

� Innovatie� Empowerment � Disseminatie

� Mainstreaming

� Impact

� Structuren en systemen

� Wegwerken van 
ongelijkheden en 

discriminaties

Toegevoegde
waarde

Duurzaamheid

Meetmodel
� Ontwikkelings-

partnershappen

� Transnationale -
partnershappen

� Innovatie� Empowerment � Disseminatie

� Mainstreaming

� Impact

� Structuren en systemen

� Wegwerken van 
ongelijkheden en 

discriminaties

Toegevoegde
waarde

Duurzaamheid

Meetmodel

 

 
Voor de invulling van de verschillende thema’s verwijzen we naar hoofdstuk 2.  

De logica achter het model is dat de bouwstenen “Partnerschappen”, “Empowerment” en 
“Transnationale partnerschappen” moeten leiden tot innovatieve resultaten die verspreid 
(gedissemineerd) en gemainstreamd moeten worden, horizontaal naar andere organisaties en 
vertikaal naar het beleid wat dan dient te leiden tot de finale impact: het wegwerken van 
ongelijkheden en discriminaties op de arbeidsmarkt.  

De huidige analyse kan gaan tot het niveau van de mainstreaming en eerste vormen van 
beleidsbeïnvloeding. Voor een evaluatie van de structurele blijvende impact van dat beleid is 
het nog te vroeg.  

De hieronder geformuleerde bevindingen zijn gebaseerd op projectbezoeken en interviews, een 
analyse van de werkings- en productverslagen van de promotoren en een analyse van de 
enquêtes.  

 

Ontwikkelingspartnerschappen:  

Het aanscherpen van de capaciteit om te  netwerken is een belangrijke verworvenheid van het 
programma. In het kader van een zich verder uitbouwende netwerk-georganiseerde publieke 
dienstenorganisatie zal dit enkel aan belang winnen  
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Partnerschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van innovatie (zie ook 
enquête).  

De integratie van de verschillende werkstromen tot een geaggregeerd geheel blijft een 
aandachtspunt. Uit de projectbezoeken en analyses van de producten blijkt dat organisaties 
soms nog te los van elkaar bepaalde stromen uitwerken.  

 

 Empowerment 

Empowerment wordt voornamelijk gerealiseerd via het versterken van 
samenwerkingsverbanden, het professionaliseren van projectmanagementstructuren bij de 
promotoren. 

In bepaalde projecten werd ook effectief gewerkt aan de empowerment van de definitieve 
doelgroep 

 

Transnationale partnerschappen 

Transnationaliteit is een essentieel maar iets zwakker uitgewerkt punt binnen de projecten.  

Het transnationale aspect heeft voornamelijk betrekking op het uitwisselen van informatie en 
ervaringen. De transnationale werking beïnvloedt de innovatie van het programma 
onrechtstreeks: de projecten verklaren dat de transnationale werking vaak rechtsreeks minder 
heeft bijgedragen tot de realisatie van hun precieze producten, maar dat het wel heeft 
bijgedragen tot het verruimen van de ideeën en visies.  

De noodzaak blijft bestaan om promotoren te stimuleren een Europees perspectief in hun 
werking te ontwikkelen ten einde vernieuwende ideeën uit het buitenland te betrekken. 

 

Innovatie 

Innovatie wordt vaak gerealiseerd door het transfereren van bestaande methodes naar een 
nieuwe omgeving. Productontwikkeling blijft een belangrijke drijfveer om aan dergelijk 
programma mee te werken. 

Globaal kan gesteld worden dat EQUAL 1 een reeks kwalitatief hoogstaande producten heeft 
opgeleverd:  

• 18 van de 19 projecten uit Equal 1 hebben minsten 1 product opgeleverd  

• Het resultaat van 2 projecten is zwakker beoordeeld - zie productanalyse in de bijlage  

De tabel hieronder is een overzicht van de projecten van ronde 1 met een kleurwaarde voor de 
producten (groen = kwalitatief ok, geel = zwak, rood = niet gerealiseerd).  

Bij de projecten die een extra * kregen werd geoordeeld dat:  

• de kwaliteit van de producten uitzonderlijk is,  

• ze aantoonbaar innoverend zijn, 

• nu al duidelijke mainstreaming aanwezig is. 

Dergelijke quotering is niet gebaseerd op “harde” indicatoren en blijft steeds voor discussie 
vatbaar. Er dient herhaald te worden dat ze gebaseerd is op een externe evaluatie van het 
aanwezige materiaal: de enquête, de bij het agentschap ingeleverde producten en de 
rapporteringen. Bij de eindevaluatie zal nagegaan worden in welke mate er nog duurzame 
sporen te vinden zijn van deze projecten op l langere termijn.  
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Projectnaam Coördinator Waarde
Adventure@Work VDAB *
RE-IN+45 IDEA
Triple E Networks Vokans
VIVES Dienst beroepsopleiding dpt onderwijs
Dienst inzake rechtstreekse tussenkomst op de tewerkstelling BGDA-SIDE
COMPASS WEB vzw
City Workspace Stad Antwerpen
Jobsustaining network Stad Gent - Lokaal werkgelegenheidsbureau
E-quality Career Time CeBOB De Link
Colourful workshop VZW Welkom
Step VIZO *
Regie Buurt-en Nabijheidsdiensten vzw welzijnsconsortium ZW Vlaanderen *
Innovative Care. Zorgend ondernemen. BLM vzw *
Social Act Voka Oost-Vl
E-adaptation for business and learning Syntra campus Mechelen
Competence Euro-vision Syntra West
Resteco Confederatie Bouw Noord West-Vlaanderen
Diane Markant vzw * 
Samira De overmolen vzw

*

Projectnaam Coördinator Waarde
Adventure@Work VDAB *
RE-IN+45 IDEA
Triple E Networks Vokans
VIVES Dienst beroepsopleiding dpt onderwijs
Dienst inzake rechtstreekse tussenkomst op de tewerkstelling BGDA-SIDE
COMPASS WEB vzw
City Workspace Stad Antwerpen
Jobsustaining network Stad Gent - Lokaal werkgelegenheidsbureau
E-quality Career Time CeBOB De Link
Colourful workshop VZW Welkom
Step VIZO *
Regie Buurt-en Nabijheidsdiensten vzw welzijnsconsortium ZW Vlaanderen *
Innovative Care. Zorgend ondernemen. BLM vzw *
Social Act Voka Oost-Vl
E-adaptation for business and learning Syntra campus Mechelen
Competence Euro-vision Syntra West
Resteco Confederatie Bouw Noord West-Vlaanderen
Diane Markant vzw * 
Samira De overmolen vzw

*

 
 

Mainstreaming (& disseminatie) 

 

Globaal kan gesteld worden dat de promotoren belangrijke inspanningen hebben geleverd om 
hun producten te verspreiden en bekend te maken. In het werkveld werden verschillende 
positieve initiatieven waargenomen. Maar het gaat hier enkel om een aanduiding van de 
inspanningen, de effectiviteit van deze activiteiten is momenteel moeilijk meetbaar. Bij de 
eindevaluatie zal gepoogd worden dit te evalueren.   

Het tijdig opstarten van het mainstreaming proces blijft een aandachtspunt 

De ondersteuning van de mainstreaming  door het Agentschapkwam relatief laat op gang, maar 
de uitraling die gegeven werd aan de producten op Europees vlak was positief.  

 

Impact  

Voor EQUAL 1 kan gesteld worden dat kan verwacht worden dat ongeveer een derde van de 
projecten een duurzame impact zal hebben op de wijze waarop in Vlaanderen gewerkt wordt 
aan verbetering van tewerkstelling en wegwerken van discriminaties. Voorbeelden van 
terreinen waarop EQUAL-projecten een zekere beleidsimpact inhoudelijke impact hebben 
gehad zijn o.a.:  

• het beleidswerk rond buurt- en nabijheiddiensten en alternerend leren 

• het stagehandboek uitgewerkt in het Vives project werd opgenomen in de sector 
convenant als te gebruiken tool 

• de “find, bind, mind” werd als methode opgenomen in het werkgelegenheidsakkoord, 
specifiek bij het jongerenbanenplan.  

Elementen van procesmatige impact:  

• Het leren inbouwen van partnerschappen  

• Professionalisering in het kwaliteitsdenken bij de pormotoren 
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9  Besluit 
 

Samenvattend kan gesteld worden dat wat de organisatie en de programmaprocessen betreft, het 
beheer zich verder heeft geprofessionaliseerd en dat de beheersprocessen kwalitatief zijn 
verbeterd.  

In een transformerende overheid waarbij netwerkorganisaties een toenemende rol zullen spelen, 
heeft een ESF Agentschapzeker toegevoegde waarde, voor zover het zijn taak als stimulator van 
innovatie en tussenschakel tussen beleid en actoren kan versterken. 

Anderzijds is de toegevoegde waarde van het EQUAL programma Vlaanderen onmiskenbaar:  

• In de meerderheid van de projecten worden hoogwaardige producten en beleidsimpact 
gerealiseerd 

• Equal speelt zeker een belangrijke rol in het stimuleren van het innovatieve tendensen 
binnen het werkveld 

• Stimulering van de reflectie over nieuwe concepten inzake opleiding en loopbaan  

• Stimulering van een kennisnetwerkmodel binnen de sector 

• Stimulering van Europese reflex  

Dit betekent niet dat alle projecten even effectief zijn en dat de impact van het programma 
eenduidig en van een gelijk niveau is, maar globaal kan vastgesteld worden dat het programma 
een bijdrage levert aan de beleidsvernieuwing.  

Een finale evaluatie van de impact van het programma zal gemaakt worden in het eindrapport.  
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Appendix 1 Enquêteformulier  
EQUAL Survey Round 1 
 
Naam van uw project: … 
 
Met deze korte enquête willen we als externe evaluator peilen naar uw perceptie van 
uw resultaten/producten die u tijdens uw project realiseerde in het kader van het 
EQUAL programma -  ronde 1.  

 
Impact 
 
Uw producten zijn gericht op het wegwerken van discriminaties op basis van: 

   Geslacht 
   Leeftijd 
   Etniciteit 
   Handicap 
   Familiale status (bv. éénoudergezin, …) 
   Sexuele geaardheid 

 
Uw producten zijn op volgende domeinen gericht: 

   Toegang tot opleiding en training 
   Toegang tot de arbeidsmarkt 
   Verhoging vaardigheden en kwalificaties 
   Verbetering arbeidsomstandigheden 
   Bewustmaking en materialisatie van rechten 

 
 
Innovatie 
 
Welke van de volgende types innovatie zijn van toepassing op uw producten? 

   Innovatie qua proces, i.e. de producten trachten geen nieuwe doelstellingen te realiseren 
maar trachten bestaande doelstellingen te realiseren op nieuwe of verbeterde wijze 

   Innovatie qua doelstelling, i.e. de producten proberen nieuwe doelstellingen te bereiken 
(bv. nieuw onderwerp, nieuwe doelgroep, …) 

   Innovatie qua context, i.e. de producten trachten de politieke en institutionele context van 
de behandelde problemen te wijzigen  

 
Indien 1 laag is en 4 zeer hoog, hoe hoog scoort de innovatie van uw producten tussen 1 en 4?  

  1     2     3    4 
 
Welke factoren hebben het type en niveau van innovatie van uw producten beïnvloed? 
Geef telkens een score (1= weinig, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = zeer hoog) 
…    Interne kennis 
…    Partners nationaal 
…    Internationaal partnerschap 
…    Goed projectbeheer/opvolging 
…    Andere                   ... 
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Mainstreaming 
 
Horizontal Mainstreaming 
  
Zullen uw producten door eigen/andere organisaties regelmatig gebruikt worden? 

   Ja  
   Neen 

Indien ja,  
   Eigen organisatie  

Andere organisaties, 
  Lokaal -    Regionaal -    Nationaal -    Internationaal   

 
Indien ja, hoe wordt dit ondersteund (politiek, heldpesk, info op website, …)? 
… 
Indien neen, waarom? 
… 
 
Vertical mainstreaming 
 
Zullen uw producten  het regionale/nationale beleid beïnvloeden? 

   Ja  
   Neen 

 
Indien ja, is deze strategie beschreven?  Wat houdt deze in? (max. 2 lijnen) 
… 
…   
 

 
Transnationaliteit 
 
Hoe zou u het resultaat van uw transnationale samenwerking beschrijven?: 

    Uitwisseling van informatie en ervaring (netwerking, enz.)  
  Parallelle ontwikkeling van nieuwe methodologieën (hetzelfde doen in verschillende 

landen en de ideeën/vooruitgangen vergelijken) 
   Import/export van nieuwe methodologieën (een methode ontwikkeld in België wordt aan 

een partner verzorgd of een methode wordt getest die elders ontwikkeld werd) 
    Gezamenlijk ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel (één “internationaal” project)  

 
Heeft de transnationale samenwerking bijgedragen tot de nationale producten? 

   Ja 
   Neen 
   Geen antwoord 

 
Indien ja, leg uit (max. 2 lijnen)  
… 
…             
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Appendix 2 Productevaluatie 

9.1 Inleiding: 
 

In de volgende paragrafen worden de producten die in het kader van de 19 projecten van 
EQUAL ronde 1 gerealiseerd werden, in detail weergegeven. 

Verschillende bronnen werden gebuikt voor het verzamelen van de gegevens: 

 

- De analyse van de producten zoals ze overgemaakt werden aan het 
ESF-Agentschap 

- De analyse van de gegevens die tijdens de laatste rapportering door de 
promotoren werden gegeven (meestal 5de rapportering) 

- Een korte enquête ingevuld door de promotoren van de eerste ronde. 
 

In elk hoofdstuk worden eerst algemene projectgegevens weergegeven: 

 

- naam promotor, 
- partners, 
- maatregel, 
- initiële doelstelling, 
- output, 
- algemene doelgroep. 

Vervolgens geven we een overzicht van de producten van het project, met voor elk product: 

 

- naam van het product, 
- een omschrijving van het product,  
- de doelgroep (finaal/intermediair) naar wie het product gericht is, 
- het nationaal/transnationaal karakter van het product. 
 

Tenslotte krijgen de producten een algemene beoordeling over het navolgen van de 
basisprincipes (innovatie, disseminatie, mainstreaming) het algemeen transnationaal karakter.  
 

Nota: het is mogelijk dat bepaalde transnationale producten in een andere taal bestaan 
maar dat deze niet aan het ESF Agentschapzijn overgemaakt.  

Activiteiten die niet vermeld werden tijdens de laatste rapportering of in de 
productverslagen kunnen onmogelijk opgenomen zijn in dit overzicht.  
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9.2 Adventure@work     
 

Promotor: VDAB 

Partners:  

STEBO VZW 

Stadsbestuur Genk 

FTML 

Stad Hasselt 

Centrum voor Sociale Pedagogiek, K.U.Leuven 

vzw Agora/VCVL 

Confederatie Bouw Limburg 

Bestuur stad Mechelen 

STC-Limburg 

STC Mechelen 

Gemeentebestuur Willebroek 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

Adventure@work wil oplossingen bieden voor de problematische toeleiding van de 
doelgroep. 

Het project richt zich dus op de cruciale punten: het toeleiden van de werkzoekende = 
find-fase en het activeren/motiveren = bind-fase (first start) de integratie en begeleiding 
van de doelgroep op de werkvloer (mind-fase second start) 

Adventure@work vertrekt vanuit de leefwereld van de doelgroep. Om deze reden 
worden verschillende experimentele ruimten gecreëerd die bij deze leefwereld 
aanleunen. De bedoeling is uiteindelijk een link te leggen tussen de leefwereld en het 
traject (inclusief training en tewerkstelling). 

De ontwikkelde methodiek zal met de goede praktijken als voorbeeld onder de vorm van 
een toolbox gepresenteerd worden. 

Output: uitwerking van een methodologie 
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Algemene doelgroep: Laaggeschoolde jongeren (<30 j) die moeilijk een 
langdurige job vinden 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Adventure@work - 
engelstalige 
publiciteitsfolder

Folders Beschrijving van doelstelling project en doelgroep Begeleiders en 
werkgevers 

Interm X

2 Adventure@work 
(engels)

Map + 
handleidingen papier+ 
CD ROM

* Methodology
* Description of profile of the pathway guide
* Detection instrument

Begeleiders en 
werkgevers 

Interm X

3 Ontwerp-tekst 
FIND/BIND

Handleiding papier De FIND methodiek helpt om moeilijk 
bemiddelbare jongeren te vinden en aan te 
spreken.
De BIND methodiek om het vertrouwen bij 
jongeren te doen groeien, met de begeleiding een 
band op te bouwen en samen met hen op stap 
gaan naar tewerkstelling
De MIND methodiek geeft een wijze aan de 
werkgevers en opleiders om die jongeren 
passende kansen en steun te bieden. 

Begeleiders en 
werkgevers 
(vooral MIND 
aspect)

Interm X

4 Handeiding voor 
de begeleider

Los document Portfolio methodiek: 
* fungeert als communicatiemiddel tussen de 
versch. begeleiders tijdens het gehele traject van 
de jongere
* reflectie-instrument voor de jongere om oa zijn 
levensloopbaanplanning op te stellen en te 
noteren

Begeleiders en 
jongeren

Interm/Fin X

5 Website Internet www.adventureatwork.be
Informatieve site + "werkhuis" met code
Enkel nederlandstalig

Begeleiders en 
jongeren

Interm/Fin X

6 Werk met 
jongeren
Find - bind - mind 
methodiek

Ringfarde Zeer mooie uitgewerkte methodologieën met 
doelgroep met technieken, experimenten, …

Begeleiders en 
werkgevers 
(vooral MIND 
aspect)

Interm X

 
 

Innovatie: 

De FIND-BIND-MIND is een aan moeilijk bemiddelbare jongeren aangepaste versie van de 
bestaande trajectwerking in Vlaanderen. 

Hulp aan probleemjongeren bestaat al lang, maar dit is qua proces wel innovatief. 

 

Feedback enquête: De producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en dit op 
vlak van proces. 

 

Disseminatie:   

Website is ontwikkeld (http://www.adventureatwork.be/).  

Seminaries, ESF-productenbeurs, conferenties, gebruik in universiteiten (binnen en buitenland), 
… 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

VDAB heeft de coördinatie van de themawerking "Jobcoaching" op zich genomen en andere 
projectpromotoren gevraagd om mee te werken aan een consensustekst die zou dienen als 
beleidsadvies. 

Volgende projecten en promotoren werden bij de themawerking betrokken vanwege hun 
expertise: 

* Triple E Networks van de vzw Vokans 
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* Jobcoach network van Lokaal werkgelegenheidsbureau van Stad Gent 

* Jobcoach Setting van het STC-Mechelen 

* Jobcoaching diversiteit van VDAB (VESOC – middelen) 

Door middel van input van de verschillende projecten en regelmatig onderling overleg kwam de 
werkgroep tot een consensustekst. Deze werd echter niet door het VDAB directiecomité 
goedgekeurd als beleidsadvies. De consensustekst werd wel voorgesteld op de ESF-
productenbeurs van 2 & 3 december door middel van een workshop en verspreiding van de 
tekst onder de deelnemers aan de beurs. De tekst is in februari 2005 met aanvullingen van het 
VDAB directiecomité, overgemaakt aan minister Vandenbroucke. 

 

Feedback enquête:  Hun producten zullen niet door andere organisaties gebruikt worden. 
(onderzoek naar inpassen in Sluitende aanpak).   

De “find – bind – mind” methode werd overgenomen als methodologie in het 
werkgelegenheidsakkoord, specifiek bij het jongerenbanenplan.  

Transnationaliteit: 

Geen transnationale website gevonden, maar wel een transnationaal product (methodologie in 
het Engels). 

 

Feedback enquête:  De transnationale samenwerking heeft  

o de uitwisseling van informatie en ervaring  
o import/export van nieuwe methodologieën 
o gezamenlijk ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel bevorderd maar 

niet bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale producten.  
 

Eindbeoordeling: 

Zeer kwalitatieve producten.  

De methodiek is aangevuld met goede praktijken, het is dus een theoretisch en praktisch 
instrument. 

Er was tevens de wil om het product en haar context te promoten op politiek niveau (zie 
consensus tekst).  
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9.3 Jobsustaining work      
 

Promotor: Stad Gent - Lokaal werkgelegenheidsbureau 

Partners: 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

Stad Gent - Stedelijke Integratiedienst 

VOKA Oost-Vlaanderen 

Job & Co 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling: 

Jobcoaching gedurende de eerste drie maanden van tewerkstelling van lager 
geschoolde, langduriger werklozen.  

Output: creatie van een netwerk van jobcoaches 

Algemene doelgroep: werkzoekenden uit kansengroepen 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Jobcoaching sensibiliserings 
folder

folder Promotieboekje over jobcoaching Werkgevers Interm X

2 Jobcoaching handboek handleiding Jobcoaching handboek: wil kader 
scheppen voor jobcoaching en 
jobcoaches. Concreet gaat dit 
handboek over de voordelen van 
jobcoaching, de jobcoach als 
individu, hoe duurzame 
tewerkstelling realiseren via 
jobcoaching, het 
jobcoachingstraject.

Jobcoaches Interm X

3 Website Internet www.jobcoaching.be Jobcoaches 
en 
werkgevers

Interm X 

4 Diversiteit = meerwaarde
'Gent, stad in werking'

brochure Brochure van de stad Gent om 
diversiteit te stimuleren in bedrijven

Werkgevers Interm X

5 Werkgevers: Kies uit een pool 
aan opgeleide jobcoaches!
COACH 02

brochure Brochure voor werkegevers voor de 
promotie van jobcoaching 

Werkgevers Interm X

 

 

Innovatie: 

Het innoverend aspect is weinig duidelijk, des te meer omdat de tussentijdse rapportering maar 
drie keer gebeurde. 

 

Feedback enquête: de producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en dit op 
vlak van proces. 

 

Inventaris diversiteitinstrumenten: deze online inventaris biedt een overzicht van instrumenten 
ter ondersteuning van bedrijven, zowel in de profit als de non-profit sector, overheidsdiensten 
en intermediairen.  
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De inventaris instrumenten diversiteit: werd ondergebracht op de website www.gsiw.be om een 
zo ruim mogelijk doelpubliek te bereiken. Deze werd ook voorgesteld op het 
diversiteitsplatform in Gent. De inventaris werd ook voorgesteld in de electronische 
nieuwsbrief ‘diagonaal’ van het VMC en in de brochure ‘de diversiteit van diversiteit’, het 
eindproduct van de actiegroep ‘diversiteit en etnisch-culturele minderheden’ van Gent, stad in 
werking 

 

Disseminatie:   

Website is ontwikkeld (http://www.jobcoaching.be/).  

 

Artikels die verschenen omtrent project, publicatie van de COACH02 (voor werkgevers) in 
februari 2004, gekoppeld aan de tweede impulsdag voor (potentiële) jobcoaches en 
beleidsmakers, infosessies, studiedagen, conferenties, … 

   

Uit de ESF database (3de tussentijdse rapportering) blijkt: 

Het project ‘Jobcoach netwerk’ werd geselecteerd als ‘good practice’ voor het expertenbezoek  
van de Vlaamse deelname aan het SULQ-project ‘skills upgrading for the low qualified’ van de 
OESO. Het onderzoek wil lessen trekken uit de evaluatie van lokale en regionale voorbeelden 
(goede praktijken) om ze internationaal te verspreiden. Naast Vlaanderen nemen Oostenrijk, 
Canada, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk aan de studie deel. Een delegatie van OESO-
experten heeft, onder leiding van het  HIVA (prof. Dr. Idès Nicaise), samen met de Vlaamse 
Administratie, op 12 maart 2004 een werkbezoek gebracht aan Jobcoach Netwerk. In een 
tweede fase werden diepte-interviews afgenomen van projectmedewerkers, van een gecoachte 
werknemer en een gecoachte werkgever (stakeholdersbenadering). In april 2004 werd het 
rapport ‘Upskilling and sustainable labour market integration in Flanders’ opgesteld door 
professor Nicaise. Dit najaar worden beleidsaanbevelingen bekend gemaakt en worden 
projecten geselecteerd om internationaal te verspreiden.  

  

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Uit de ESF database (3de tussentijdse rapportering) blijkt: 

De Vlaamse regering heeft extra budget vrijgemaakt in de periode 2003-2004 om de 
arbeidsmarktparticipatie van kansengroepen te verhogen.  Hiervoor worden o.a. een 20tal 
jobcoaches over heel Vlaanderen ingezet.  Bij de omschrijving van de doelstelling en te volgen 
procedure heeft het kabinet van de toenmalige minister zich grotendeels gebaseerd op de in dit 
project ontwikkelde visie en methodiek. 

Deelname aan themawerking "Jobcoaching" (zie vorig project)  

 

Feedback enquête:  hun producten zullen door eigen en andere organisaties gebruikt worden, 
en dit zowel op lokaal als regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het beleid zal 
beïnvloed worden.(In 2004: themagroep Jobcoaching, olv VDAB, in opdracht van ESF;  

 

Transnationaliteit: 

Op de website is er een korte introductie in het Engels en het Frans, zonder meer. 
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Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd, maar niet bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale 
producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Er werd een ondersteuningsstructuur uitgebouwd: helpdesk en reflectiegroep van de opgeleide 
jobcoaches waren operationeel bij de start van de eerste fase.  

De site is vandaag niet up to date (indien u kijkt naar de rubriek ‘nieuws’ of ‘discussieforum’).  
De vraag is of deze site vandaag nog wordt gebruikt of dat dit een one-shot project is geweest? 

Het heeft bijgedragen tot het denken over “jobcoaching” en een impact gehad op het (Vlaamse) 
beleid. 
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9.4 VIVES    
 

Promotor: Dienst Beroepsopleiding departement Onderwijs 

Partners: 

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 

UNIZO - Vorming 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

AGORA 

Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling: voor personen die minder of weinig kansen hebben om zich 
op de arbeidsmarkt te begeven of er zich te handhaven, een efficiënte en 
coherente begeleiding voorzien. Daarom is het de bedoeling om de begeleiders 
van deze personen instrumenten en methodieken aan te reiken die de begeleiding 
moeten optimaliseren. 

Output:  ontwikkeling van instrumenten en methodieken. 

Algemene doelgroep:  

• leerlingen uit TSO en BSO en begeleiders 

• werkgevers 

• leerlingen in het systeem van leertijd en hun begeleiders 
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Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal
1 Bege-Leidraad Farde-boekje Bege-leidraad: handreiking voor de stagementor 

bestaande uit een dertigtal fiches omtrent 
begeleidingsaspecten en coachingproces

Stagementors Interm X X

2 Dag van de stage Doos met 
documentatie

* Hoe een stage begeleiden en evalueren
* Presentatie van Stage Informatie Systeem 
(SIS)
* Hoe via het intensifiëren van de raltie 
onderwijs/beroepswereld de herwaarding van 
TSO en BSO promoveren
* enz.

Scholen & 
werkgevers 
(zie 
deelnemers-
lijst!)

Interm X

3 Vademecum voor de 
interne bedrijfscoach 
bij de 
begeleiding/opleiding 
van stagiairs

Gedrukte 
handleiding

Hoe kan de organisatie maximaal resultaat halen 
uit leren op de werkplek

Bedrijfscoach Interm X X

4 Omgaan met 
diversiteit
Interculturele 
communicatie

Gedrukte 
handleiding

Syllabus voor de workshop met thema 
Interculturele Sensibilisering

Alle mensen 
die direct met 
de kansen-
groepen 
werken

Interm X X

5 Website Internet www.vives-comito.be Bedrijfscoach
HR verant-
woordelijke

Interm X

6 Hoe kan uw 
organisatie max. 
resultaat halen uit 
leren op de werkplek

Folder Idem naam product Bedrijven Interm X

7 Stage-doeboeken - 
leerling - stagair

Gedrukte 
handleiding

Handleidingen voor leerlingen-stagiairs kapper, 
mecanicien, tufter,keukenmedewerker, 
interieurbouwer, ENZ.
Deze boekjes houden allerlei tips om te 
solliciteren, hoe taken tijdens stage opgevolgd 
worden, evaluatie.

Leerlingen-
stagiairs

Finaal X

8 Leidraad - 
stagebegeleider

Gedrukte 
handleiding

Omschrijving van het brede proces omtrent 
stage.  Doel is de samenwerking tussen alle 
betrokken actoren te versterken

stagebege-
leider

Interm X

9 Kwaliteitskader - 
stagegever

Gedrukte 
handleiding

Compact zelfbevragingsmodel.  Die dient om na 
te gaan hoe sterk het stage concept in de 
dagdagelijkse praktijk van het bedrijf is 
doorgedrongen.

stagegever Interm X

10 Stageplaatsprofiel - 
begeleidingsteam

Gedrukte 
handleiding

Instrument om de opleiding op school en op de 
stageplaats op elkaar af te stemmen.
Stagemogelijkheden per opleiding en bedrijf in 
kaart brengen, uitbouwen en bestendigen. 

begeleidings-
team

Interm X

11 Post-to-post Logboek - 
Leraar

Gedrukte 
handleiding

Aanwijzingen rond het realiseren van 
ervaringsuitwisseling.

Leerkrachten Interm X

12 Post-to-post Logboek - 
bedrijfs-
verantwoordelijke

Gedrukte 
handleiding

Aanwijzingen rond het realiseren van 
ervaringsuitwisseling.

Bedrijfs-
verantwoordeli
jken

Interm X

13 Video + Robinson, 
handleiding bij de 
video

Video + 
handleiding

Dient om het belang van sleutelvaardigheden 
over te brengen bij leerlingen die een ervaring in 
het leren op de werkvloer gaan aanvatten

Stagebegelei-
dingsteam

Interm X

14 Vives - comito Folder Meertalige (Eng.; D.; Fr. - versies) folder met 
korte uitleg over VIVES

Bedrijven Interm X

15 Vives - comito Website Disseminatie intrument waarop verschillende 
instrumenten downloadbaar (checklists, 
handleiding…)

Gehele 
werkveld

Intern X

16 Begeleidingsinstrume
nt voor werkplekleren 

Gedrukte 
handleiding

Toelichting bij het opleidings- en 
begeleidingssysteem waarop VIVES betrekking 
heeft. Uitleg bij ontwikkelde instrumenten. 
Bundeling van de instrumenten (voor metsel- en 
betonwerker). Resultaat test. Aanpassing 
intrument voor andere beroepen (stukadoor, 
schilder)

Begeleidings-
team

Interm X

 

 

Innovatie: 

Innoverend in de zin dat het gaat over een methodologie en standaardisatie van de instrumenten 
om stage-opvolging te realiseren.  Efficiënte opleidingsaanpak en een interessante methodiek 
om de kloof tussen school en werk te overbruggen.  De door DBO ontwikkelde producten zijn 
stuk voor stuk "netwerkingsinstrumenten", die de communicatie tussen de bij de stage 
betrokken actoren kunnen bevorderen: leerling-stagiair, ouders, stagebegeleidingsteam, 
stagegever, stagementor, sectoren en vertegenwoordigers van scholen ... 

 

Feedback enquête: de producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en dit op 
vlak van proces. 
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Disseminatie:   

Deelname aan Opendeurdagen in diverse scholen in Vlaanderen, vormingen (UNIZO), 
workshops, publicaties van artikels, infosessies, … 

Website http://www.vives-comito.be/; meertalig Nl., Fr., D;, En; waarop producten kunnen 
gedownload worden.  

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  Hun producten zullen door andere regionale organisaties gebruikt worden.  
Het beleid zal ook  beïnvloed worden (opgenomen in modelconvenants (sectoren) en in werking 
van Accent op Talent). 

Op termijn is het de bedoeling om al de stage-boeken in de scholen te verspreiden, via het ESF- 
ambassadeurschap,  AOT, de sectoren, de modelconvenant.  

Transnationaliteit: 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring, alsook de parallelle ontwikkeling en import/export van nieuwe 
methodologieën en het gezamenlijk ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel  bevorderd en 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Kwalitatieve producten.  

Dit project heeft als opzet een minimum niveau te garanderen voor vormen van stages – 
werkplekleren in  TSO en BSO scholen. 

Het project heeft een invloed op het beleid, bijvoorbeeld omzendbrief om leerkrachten stage te 
laten lopen in een bedrijf en ze te vervangen.  

Andere opmerkingen: 

Zeer mooie documentatie om door stageperiode te lopen (aangepast aan de verschillende 
profielen) 
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9.5 City Workspace   
 

Promotor: Dienst Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt Antwerpen 

Partners: 

Dienst Integratie Allochtonen - Stad Antwerpen- 

De 8 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

OCMW Antwerpen 

Vitamine W 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling: bruikbare methodieken ontwikkelen om het bereik van 
allochtone werkzoekenden (nieuwkomers/oudkomers) en de toegang en instap in 
arbeidsbegeleidingstrajecten verbeteren 

Output: portfolio voor het helpen bij het zoeken naar werk. 

Algemene doelgroep: moeilijk te bereiken allochtone werkzoekenden 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Portfolio Draagtas * Memolijst
* Persoonlijke gegevens
* Studies, opleiding en werkervaring
* Kennis en vaardigheden & eerder verworven 
competenties
* Wat kan ik? Wat wil ik? Wat ga ik doen?
* Gebruikerskaart: achtergrondinformatie

Werk-
zoekenden

Fin/interm X

2 Handleiding portfolio Handleiding/
CD rom

Uitleg over portfolio werk-
zoekenden

Fin/interm X

3 Experimenten in het 
bereik van 
werkzoekenden: 
vindplaatsgerichte 
werking

Rapport Vindplaatsgerichte toeleidingsmethodiek Begeleiders 
(toeleidings-
coaches, …)

Interm X

4 Handleiding 
Assessmentoefening 
'leervermogen'

Rapport Inhoud en praktisch gebruik van de 
assessmentoefening 'leervermogen' bij 
allochtonen

consulenten Interm X

5 Toetsen NT2 
Luistervaardigheid

Draagtas (docs 
+ Cd ROMs)

Instrument om luistervaardigheidsniveau van 
kandidaten te meten (NT2 = Nederlands als 
Tweede Taal voor arbeidstrajecten)
Handleiding
Testboekjes met CD's
Inhoud Luistertoetsen
Verslag evaluatie luistertoetsen

Allochtonen Fin/interm X

6 Toetsen NT2 
Spreekvaardigheid

Draagtas (docs 
+ Cd ROMs)

Instrument om spreekvaardigheidsniveau van 
kandidaten te meten (NT2 = Nerdelands als 
Tweede Taal voor arbeidstrajecten)
Handleiding
Verzamelstaat
Spreekoefeningen
CD-ROM

Allochtonen Fin/interm X

 
 

Innovatie: 

Portfolio: Weinig innoverend.  Dit is een eenvoudige en duidelijke wijze om CV op te maken 
maar bestond dit reeds niet  in consulenten bureaus (zoals de VDAB …)?  De doelstelling van 
het portfolio, met name  “zinvolle documenten bewaren” is zwak.  
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Toetsen:  Zijn dit nieuwe testen? 

Vindplaatsgerichte toeleidingsmethodiek: hoe allochtonen-publiek bereiken en overtuigen: 
Werden hiervoor nooit op een systematische wijze pogingen gedaan om dit publiek te bereiken?  

Handleiding Assessmentoefening “leervermogen” bij allochtonen: instrumenten, testen, … => 
arbeidsvaardigheden worden gemeten op een zo cultuur- en taalvrij mogelijke wijze 

 

Feedback enquête: de producten zijn “gemiddeld”(2 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en 
dit op vlak van proces en context. 

 

Disseminatie: 

Nieuwsbrief van het “toeleidingsnetwerk”, toeleidingsnetwerkdag, een netwerkingsdag, 
infomomenten, … 

www.cityworkspace.be is niet meer operationeel sinds 1.1.2005. Er bestaat dus geen internetsite 
waar bv. de testen ter beschikking gesteld worden. 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen niet door andere organisaties gebruikt worden. 
(wegens onvoldoende draagvlak partners).  Het beleid zal ook niet beïnvloed worden. 

 

Transnationaliteit: 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd en bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale 
producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Weinig innovatief.  De internetsite is niet meer beschikbaar.  De producten worden 
waarschijnlijk enkel nog door de Dienst Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt van Antwerpen 
gebruikt. 
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9.6 Colourful workshop    
 

Promotor: VZW Welkom 

Partners: 

Keerpunt vzw 

vzw De Brug 

vzw Instituut voor Vakbondsvorming (IVV) 

Vlaams Centrum voor Werknemersvorming 

Werknemerswelzijn vzw 

ACV-Informatief 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling: het actief bewerkstelligen van de evenredige participatie 
van alle etnische groepen op de arbeidsmarkt, dit binnen alle sectoren en alle 
functieniveaus. Bestrijding van discriminatie en racisme in bedrijven en andere 
arbeidsorganisaties (instellingen, openbare diensten, enz). 

Output: ontwikkeling van twee producten: vormingspakket en leergids voor 
diversiteit op de werkvloer 

Algemene doelgroep: allochtonen, etnische minderheden 

 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Vormingspakket voor 
diversiteit op de 
werkvloer

Ringfarde Het vormingspakket omtrent diversiteit 
houdt drie modules in:
* Module 1: Eigenzijn en anderszijn
* Interculturele communicatie
* Omgaan met verschil op de werkvloer
Iedere module bestaat uit een scenario 
met verschillende oefeningen en 
theorieën in een welbepaalde volgorde.

Vakbondsvormingswerkers Interm X

2 * Leergids voor 
diversiteit op de 
werkvloer
* Guide de formation 
pour la diversité sur le 
lieu de travail

Brochure Casus boek met een reeks prakrijken uit 
het bedrijfsleven:  Hoe omgegaan wordt 
met diversiteit, remmende en 
stimulerende factoren voor diversiteit.

Militanten, delegees, alle mensen 
die diversiteit op werklvloer 
wensen gerealiseerd te krijgen

Interm X

3 Sociale en culturele 
Sensitiviteit binnen 
arbeidsorganisaties

Brochure Methodiek om op structurele wijze een 
klimaat te creëren waarin iedere 
werknemer zich veilig voelt

"Gepassioneerde professionals" Interm X 

4 Website Internet www.colourfulworkshop.be Idem Interm X  

 

Innovatie: 

Het innoverend aspect is weinig duidelijk. 

 

Feedback enquête: hun producten zijn “hoog” (3 op een schaal van 1 tot 4) innovatief, en dit 
op vlak van proces. 
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Disseminatie:   

Website is ontwikkeld (http://www.colourfulworkshop.be/), enkel in het Nederlands. De 
producten zijn beschikbaar op de website, alsook de contactgegevens van 12 
diversiteitsconsulenten. 

 

Seminarie in Amsterdam (disseminatie van de leergids), presentatie van het project, de leergids 
en de website op de ACOD-centrale te Brussel, enz. 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête: hun producten zullen door eigen en andere organisaties op regionaal 
niveau gebruikt worden (dankzij website en via de vakbonden zelf).   

Transnationaliteit: 

Geen transnationale website, maar wel een transnationaal product (methodologie in het Frans). 

 

Feedback enquête: de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring, alsook de parallelle ontwikkeling van nieuwe methodologieën 
bevorderd, maar niet bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Het is niet duidelijk hoe de disseminatie van concrete toepassingen van deze methodologie gaat 
gegarandeerd worden (een kalender met toekomstige vormingen zou kunnen voorzien worden 
op de website). Andere vakbonden hebben de informatie gekregen, en gebruiken het materiaal.  

Andere opmerkingen: 

De producten zijn zeer attractief opgemaakt.  

Enkel vier rapporteringen. 
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9.7 Dienst inzake rechtstreekse tussenkomst op de tewerkstelling   
 

Promotor:  BGDA side 

Partners: 

Vormingscentrum FOYER VZW 

VZW NIVO Brussel 

VZW De Werklijn 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

De inhoud van de arbeidsplaatsen vertalen in termen van taken en/of 
opleidingsreferentieel zodat niet- of laaggeschoolde personen arbeidsplaatsen 
kunnen innemen die momenteel beschikbaar zijn, maar volgens werkgevers voor 
hen a priori ontoegankelijk zijn. 

De werkgevers helpen om hun eisen realistischer te maken, zowel ten opzichte 
van de in te vullen arbeidsplaats als ten opzichte van de vaardigheden van de 
kandidaten, door aan de aanwervingsprocedure een integratieprocedure in de 
onderneming te koppelen.  De samenwerking tussen onderneming en werknemer 
vergemakkelijken via een specifieke begeleiding van de persoon met het oog op 
een duurzame professionele inschakeling. 

Output: oprichten van een openbare dienst van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gespecialiseerd in recrutering met een vernieuwende aanpak. 

Algemene doelgroep: langdurige werklozen, allochtonen 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Telefonische 
prospectie

Document papier Belangrijskte stappen te volgen bij de 
telefonische prospectie 

DRTT Interm X

2 Let's Job Folder Voorstellingsfolder DRTT Gespreks-
partners 
bedrijven

Interm X

3 Gegevensbank 
ACCESS

Access Franstalig bestand voor kandidaten, 
bedrijven en werkaanbiedingen.

Werkzoekenden 
en bedrijven

Int erm/Fin X

4 Analyse 
werkaanbieding

Document papier Werkinstrument gebruikt tijdens het 
bedrijfsbezoek om info te verzamelen 
over de vacature

DRTT Interm X

5 Fiche werkzoekende Document papier Communicatiemiddel tussen toeleider 
en consulent

Werkzoekende Fin X

6 Evaluatiefiche 
werknemer

Document papier Werkinstrument om werknemer te 
evalueren

DRTT Interm X

7 Fiche d'aide au 
diagnostic

Document papier Evaluatie de haalbaarheid van een 
professioneel project van een kandidaat 
in de onderneming Franse en Portugese partners

Interm

X
8 Fiche professionnelle Document papier

Evaluatie van de kandidaat op het werk Bedrijven en werkers
Int erm/Fin

X
9 Fiches d'évaluation 

techniques
Document papier

Technische fiches die de 'technische' 
evaluatie van de werker mogelijk maakt Bedrijven en werkers

Int erm/Fin

X  
 

Innovatie: 

Geen. 

Feedback enquête: de producten zijn “gemiddeld”(2 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en 
dit op vlak van proces. 

 



 

59 

Disseminatie:   

Tot de 4de rapportering was er geen uitgebreide verspreiding voorzien. 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen door andere organisaties gebruikt worden op 
regionaal niveau..  Het beleid zal ook niet beïnvloed worden. 

 

Transnationaliteit: 

Een aantal producten zonder veel inhoud werden in samenwerking met de transnationale 
partners ontwikkeld. 

Feedback enquête:  De transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd, maar niet bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale 
producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Zeer zwak project. De producten zijn zeer summier, werden niet altijd gebruikt, zijn niet 
“marketingsgewijs” ontwikkeld (Het ESF Agentschapkreeg trouwens enkel fotokopijen van de 
producten).  

De Access databank is enkel in het Frans uitgewerkt.  

(enkel 4 rapporteringen)  
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9.8 Triple E networks – U-turn    
 

Promotor:  Vokans 

Partners: 

Voka Antwerpen 

Unie van Zelfstandige Ondernemers 

Directoraat Generaal Strafinstellingen (DGS) 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) 

ACV 

ABVV 

Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB) 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling & Beroepsopleiding (VDAB) 

Toekan vzw 

Kopa vzw 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

Ontwikkeling van een nazorgconcept met het oog op duurzame tewerkstelling 
voor een aantal kansengroepen 

Output:  

Concept en pilootprojecten 

Hoofddoelgroep: Ex-gedetineerden (+ kortgeschoold langdurige werklozen en 
jongeren met een instellingsverleden) 
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Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal
1 Triple E networks Brochure Project-beschrijving en 

aanbevelingen
Personen die met 
(hierboven 
beschreven) type 
publiek werken

Interm X

2 Triple E networks Brochure Project-beschrijving en 
aanbevelingen (in het 
Engels)

Idem Interm X

3 Website Internet www.vokans.be/tripleEnetwo
rks.htm 

Idem Interm X

4 Website Internet www.triple-e-networks.org Idem Interm X
5 Onderzoeksresult

aten Fase 1
Rapport Inventarisatie bestaande 

nazorginstrumenten en 
behoeften van de 
verschillende actoren

Idem Interm X

6 Verslag Fase 2 Rapport Theoretisch Concept 
(Jobcoaching, case-
management - 
trajectbegeleiding, 
basisprincipes, nazorg) en 
opzet pilootprojecten

Idem Interm X

7 Nazorg in de 
praktijk (3de fase)

Rapport Pilootprojecten waarbij het 
concept aan haar 
realiteitsgehalte
* Beschrijving van de 
experimenten (ex-
gedetineerden, ex-
instellingsjongeren, …)
* Terugkoppeling naar fase 1 
- behoefteonderzoek
* Terugkoppeling naar fase 2 
- Concept

Idem Interm X

8 Aftercare, wishfull 
thinking or 
necessary?

CD ROM en 
Video

Filmpje van betrokken 
actoren en hun nazorg

Betrokken 
publiek/Personen 
die met dezen 
werken

Interm/Fin X

 

 

 

Innovatie: 

De theoretische concepten (jobcoaching, trajectbegeleiding, nazorg) zijn niet nieuw maar de 
nazorg is vandaag onvoldoende, gefragmenteerd en gebeurt niet op gestructureerde wijze. Er is 
ook nood aan coördinatie van de verschillende organisaties en initiatieven. 

Verschillende methodieken werden dus ontwikkeld:  

• Methodiek van doorverwijzing (aanleggen van een netwerk tussen 
hulp- en dienstverleningsorganisaties).  

• Het werken met zelfsturingskracht van de klant: evalueren van de 
zelfsturingskracht van de cliënt dit om ervoor te zorgen dat de cliënt op 
termijn zelfstandig de weg naar de hulp- en dienstverlening vindt en niet 
meer moet steunen op een coach of nazorgverlener.  

• Nazorg.  
 

Feedback enquête: de producten zijn innovatief, en dit op vlak van proces, context en 
doelstelling. 

 

Disseminatie:   

Disseminatie-overzicht: alle dissemenatie-activiteiten die gedurende het project werden 
gerealiseerd (internet site: www.triple-e-networks.org, 
www.vokans.be/tripleEnetworks.htm , ...), studiedagen, artikels, conferenties, enz.  

www.triple-e-networks.org is niet meer beschikbaar. 
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Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Uit de ESF database blijkt: 

De hoofddoelstelling van het project was een aantal aanbevelingen te maken aan het beleid en 
de werkvloer. Dit doel werd geconcretiseerd door het schrijven van een projectoverzicht en 
daaraan concrete aanbevelingen en aandachtspunten te koppelen zowel voor organisaties die 
met nazorg willen beginnen of werken als voor het beleid.  

  

Feedback enquête:  hun producten zullen door eigen en andere nationale organisaties gebruikt 
worden. Het project zal ook impact hebben op het beleid. 

 

Ex-gedetineerden zijn als groep opgenomen in het antidiscriminatie beleid naar werkgevers.  

 

Transnationaliteit: 

Video en DVD zijn met Engelse ondertiteling beschikbaar. 

 

Transnationale producten:  

- resultaten exit interview: evaluatie van de dienstverlening, werkdocument 

- documentaire: om een beeld te geven van wat nazorg kan zijn 

- legislative framework: overzicht van wetgevingen in verband met gedetineerden en hun 
rechten in de landen die aan het project hebben deelgenomen 

- practical guidelines for effective networking: tips voor het opzetten van netwerken op 
verschillende domeinen van nazorg (tewerkstelling, opleiding, nazorg, …) 

 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring en de parallelle ontwikkeling van nieuwe methodologieën bevorderd en 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Bestaande nazorginstrumenten zijn geïnventariseerd en aangepast na de testfase. Het gaat hier 
om procedures die zijn aangepast aan de betrokken profielen, maar de instrumenten die deze 
procedures ondersteunen zijn weinig tastbaar.   

Verticale meanstreaming van het project is gerealiseerd: linken met, gekend door het beleid.  
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9.9 COMPASS  
 

Promotor:  vzw WEB 

Partners: 

Katholieke Hogeschool Kempen 

Strategisch Plan Kempen 

STC Turnhout 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

‘Compass’ staat voor competentie-ontwikkeling en assessment.  

Het project beoogt indirect het opleidingsbeleid te verbeteren en de in de praktijk 
inzetbaarheid te verhogen door een doeltreffende assessment en, daarop 
voortbouwend, een methodiek voor oriëntering en competentie-ontwikkeling van 
laaggeschoolden te ontwikkelen. 

Output:  

Website, assessment documenten 

Hoofddoelgroep: Het finale doelpubliek bestaat uit laaggeschoolden uit alle 
kansengroepen op de arbeidsmarkt, zowel werknemers als werkzoekenden. 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Transcompass CD ROM Website
Assessment-documenten: 
Evaluatieblad, opvolgblad, 
functiebeschrijvingen, 
ontwikkelingsplan, 
sollicitatieformulier, enz.

Kortgeschoolden, 
KMO's, grotere 
bedrijven

Interm/Fin X

2 Website Internet www.transcompass.be Idem Interm/Fin X  

 

Innovatie: 

Feedback enquête: De producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4) innovatief, en dit op 
vlak van proces en doelstelling. 

 

Uit de ESF database blijkt: 

Compass ontwikkelt HRM methodieken vanuit een diversiteitsgedachte. Instrumenten voor 
assessment en competentie-ontwikkeling zijn voor hoger geschoolden al ruimschoots 
voorhanden. De innovatie zit in de toepassing van deze methodieken op maat van de doelgroep 
van lager gekwalificeerde arbeiders (‘helpers’ en ‘boormeesters’) in het experimentbedrijf 
SMET, met als doel het potentieel van mensen in kaart te brengen en te ontwikkelen.  

Innovatief is ook het feit dat de bestaande HR-activiteiten op de leest van 
competentiemanagement werden geschoeid (bvb. evaluaties, functioneringsgesprekken) en dat 
nieuwe instrumenten werden toegevoegd (bvb. Persoonlijk Ontwikkelingsplan).  
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Disseminatie:   

Mooie duidelijke Nederlandstalige website. 

Ervaringsuitwisseling, deelname werkgroep , uitwisseling met bedrijven die participeren in 
ESF3 zwaartepunt 4 project van STC; uitwisseling en engagement tot bijdrage aan 
instrumentontwikkeling voor andere Kempense bedrijven; uitwisseling met VOSEC op gebied 
van loopbaanbegeleiding werknemers in sociale economie, enz.    

Gedetailleerd ontwerp disseminatieactiviteiten zie OP 10/05/2004  

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  Hun producten zullen door eigen en andere organisaties (lokaal, 
regionaal) gebruikt worden. Het beleid zal beïnvloed worden (Via RESOC overleg en Plato 
werking Strategisch Plan Kempen., Unizo, Voka). 

 

Transnationaliteit: 

Internetsite en producten zijn enkel in het Nederlands beschikbaar. 

 

Feedback enquête:  De transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd maar niet bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale 
producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Project waarbij de theorie is toegepast in praktijk. Informatie is nog steeds beschikbaar via de 
website.   

Het project leverde een bijdrage tot debat over competentiedenken.  
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9.10 RE-IN+45 / PARADOX 
 

Promotor:  Idea consult 

Partners: 

Vitamine W 

VDAB 

Randstad Belgium 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

De hoofddoelstelling van het project is een bijdrage te leveren tot het verhogen 
van de werkzaamheidsgraad van werkzoekenden boven 45 jaar en allochtonen. 
Ze streven naar het verhogen van de werkzaamheidsgraad via effectieve 
tewerkstelling van werkzoekende 45-plussers en allochtonen bij KMO’s tijdens 
de looptijd van het project. Daarnaast streven ze een duurzaam effect na op de 
werkzaamheidsgraad, namelijk om via de sensibilisering van KMO’s de kansen 
op tewerkstelling van 45 plussers en allochtonen blijvend te verhogen. 

Output:  

Ontwikkeling van twee gidsen (zie onderstaand tabel). 

Hoofddoelgroep: de finale doelgroepen van dit project zijn oudere en allochtone 
werkzoekenden. 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Aan de slag 
met diversiteit

Handleiding Een praktische gids voor de KMO manager die 
zich wil bekwamen in het omgaan met diversiteit:
Beschrijving van vijf diversiteitsprofielen:
Op basis van een 5-profielenmodel rond 
diversiteit kunnen bedrijven zichzelf situeren en 
inzicht krijgen over de mogelijke te volgen 
stappen (een concreet actieplan op maat van het 
bedrijf) met het oog op het creëren van meer 
diversiteit in hun organisatie. De 5 
diversiteitsprofielen komen aan bod in volgorde 
van toenemend bewustzijn en ervaring met 
diversiteit(management). Verder geeft dit 
instrument heel wat interessante tips voor 
KMO’s. 

KMO managers Interm X

2 Aan de slag 
met diversiteit

Handleiding Een handleiding voor de consulent die de KMO 
manager begeleidt in diversiteit:
- Diversiteit
- Diversiteitsprofielen
- De actieplannen per diversiteitsprofiel
- Overzicht van de zeven criteria
Deze handleiding biedt meer uitgebreide 
informatie rond de actieplannen in elk 
diversiteitsprofiel. De theoretische achtergrond 
van het ontwikkelde diversiteitsmodel is ook 
uitgebreid besproken in deze handleiding.

Consulenten/ 
arbeidsbemid-
delaars

Interm X

 
 

Innovatie: 

Feedback enquête: de producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4) innovatief, en dit op 
vlak van proces en context. 
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Uit de ESF database blijkt: 

Zoals aangegeven in de projectaanvraag bevat het project RE-IN+45 proces-, context- en 
doelgerichte innovatie.  

- Procesmatige innovatie bestaat uit de verbetering en de aanpassing van bestaande processen, 
aangevuld met de ontwikkeling van nieuwe methoden afgestemd op het sensibiliseren van de 
KMO-markt. 

- De doelgerichte innovatie zit in de combinatie van de finale doelgroepen, oudere 
werkzoekenden en allochtonen, en de intermediaire doelgroep, de KMO’s als kandidaat-
werkgevers. Ook de vraaggerichte aanpak van de arbeidsmarktintegratie van de kansengroepen 
45-plussers en allochtonen heeft een innovatief karakter. 

- Contextmatige innovatie verwijst naar de manieren om de structuren waarbinnen het project 
zich situeert, te verbeteren en naar nieuwe netwerkvormen om doelstellingen te realiseren. Dit 
wordt gerealiseerd door de actieve betrokkenheid van de kansengroepen en de werkgevers 
(KMO’s) in het project. Bovendien wordt er op een unieke en innovatieve manier 
samengewerkt tussen de privé-sector en de openbare sector.  

 

Er zijn innovatieve diversiteitsgidsen ontwikkeld die bedrijven kunnen helpen zichzelf te 
situeren en concrete stappen te geven met het oog op het creëren van meer diversiteit in hun 
organisatie. 

 

Disseminatie:   

Korte samenvatting van het project op de IDEA consult website (http://www.ideaconsult.be/), 
met een referentie naar de transnationale website.  

Volgende activiteiten werden georganiseerd ter verspreiding van de resultaten en producten: 

1) verspreiding perstekst omtrent resultaten project  

2) event (debatavond) rond het thema “diversiteit werkt!”.  

3) workshop met bedrijven. De centrale doelstelling van deze workshop was het leren hanteren 
van de diversiteitsgids voor KMO’s.  

4) workshop met consulenten. De centrale doelstelling van deze workshop was het leren 
hanteren van de handleiding voor de consulent die de KMO-manager begeleid in de omgang 
met diversiteit. 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen door eigen en andere organisaties (lokaal, 
regionaal) gebruikt worden. Het beleid zal beïnvloed worden (Leereffecten project 
gecommuniceerd aan Kabinet Vlaams Minister van Werk). 

 

Transnationaliteit: 

De producten zijn enkel in het Nederlands opgemaakt. 

Transnationale website http://www.over45.org/english/description.htm. 
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Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd maar niet bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale 
producten. 

 

Eindbeoordeling: 

De producten zijn innovatief en zeer mooi opgemaakt. In de toekomst is het zeker nuttig 
workshops met bedrijven en consulenten verder te organiseren (met ondersteuning van beleid?). 
Indien dit niet het geval is, riskeren deze concepten als te theoretisch beschouwd te worden, wat 
het concreet implementeren van diversiteit moeilijker maakt.   
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9.11 E-quality career time  
 

Promotor:  CeBOB De Link v.z.w. 

Partners: 

Vlaams ABVV 

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap 

VDAB 

Resourcing vzw 

Kans op Arbeid (Kopa) 

Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven 

Eurokans 

Duet cvba 

De Werkgaard/Begeleid Werk 

Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Franciscus/TAU-groep 

Maatregel: INZETBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

Onderzoek naar loopbaanhinderende factoren voor kansengroepen. 

Onderzoek, verfijning, ontwikkeling en implementatie van een 
loopbaanzelfsturingspakket voor kansengroepen, bestaande uit instrumenten en 
methodieken en gesteund op empowerment. 

Output:  

HIVA studie over "De impact van hulpmiddelen en struikelblokken op loopbanen 
van personen met een arbeidshandicap". Methodieken en instrumenten voor 
zelfsturing.  

Hoofddoelgroep:  

Arbeidsgehandicapten, i.e. personen die om welke reden dan ook een 
verminderde arbeidscapaciteit hebben, personen voor wie het uitzicht op het 
verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats 
langdurig en aanzienlijk beperkt is, als gevolg van een aantasting van de mentale, 
psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden. 
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Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal
1 Transnational Partnership on 

Support for People with Special 
Needs

Pruductenfarde Onderdelen: Algemene visietekst Werken aan loopbaansturing X

2 Het Nest Model 
(gemeenschappelijk 
transnationaal 
zelfsturingsmodel)

Het Nest Model (gemeenschappelijk transnationaal 
zelfsturingsmodel)

X

3 Onderzoekrapport: 
Arbeidsloopbanen van 
personen met een handicap

X

4 Toegankelijke informatie 
(tipsom informatie toegankelijk 
te maken)

5 Mehodieken zelfsturing Begeleiders
6 Op weg naar zelfsturing: 

praktische gids voor de 
empowerende coach

Begeleiders

7 Werkboek begeleiders & eindgeberuikers
8 Evaluatie- en 

functioneringsgesprek
Begeleiders X

9 International Winterschool Farde Symposium: "Focus on Empowerment Policies" January 20 - 23, 
2004

Transnational Partners X

 
 

Innovatie: 

Feedback enquête: de producten zijn “zeer hoog”(4 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en 
dit op vlak van proces, doelstelling en context. 

 

Disseminatie:   

Extra vergaderingen, opmaak van radio-spot, uitzending van TV-spot, voorstelling project en 
productie in peer-group-werking; onderdeel van ESF-themawerking, deelname aan ESf-
themawerking, artikel in krant, partnerschappen forumdag, stand en presentatie op 
expertendagen, … 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen door eigen en andere organisaties gebruikt worden.  
Het beleid zal ook beïnvloed worden. 

 

Transnationaliteit: 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de parallelle 
ontwikkeling van nieuwe methodologieën en het gezamenlijk ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk doel bevorderd en bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale 
producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Op zich interessante producten, maar samenhang is niet helemaal duidelijk. De studie kan 
gebruikt worden in het kader van beleidswerk. .  
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9.12 STEP, meer ondernemingszin inbouwen in klas en school   
 

 

Promotor: Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 

Partners: 

VHLORA 

VDAB 

UNIZO-vorming 

Hogeschool Gent, Vlaamse Autonome Hogeschool 

Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs 

Maatregel: ONDERNEMERSCHAP 

Initiële doelstelling: het scheppen van condities voor de ontwikkeling van 
ondernemerschap dat op lange termijn zorgt voor een stijging van het aantal 
ondernemers in de EU. 

Output: leidraad en materialen om deelnemers kennis te geven over 
ondernemingszin en hoe die te stimuleren aan de hand van een krachtige 
leeromgeving. 

Algemene doelgroep: leerlingen en studenten, werkzoekenden (VDAB), 
cursisten beroepskennis (VIZO) 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Scenario's zelfsturing en 
ondernemingszin

Ringfarde * Definitie en de vier 
componenten
* Naar een krachtige 
leeromgeving
* Naar een krachtige 
leeromgeving (alternative 
route)

Leerkrachten Interm X

2 Instrumenten voor de screening van:
* kleuters en de observatie van de 
speel- en leeromgeving
* 6-12 jarigen en de observatie van de 
leeromgeving
* 12-18 jarigen en de observatie van de 
leeromgeving
* studenten hoger onderwijs en de 
observatie van de leeromgeving

Boekjes * Portretten van jongeren 
(leerlingen, studenten, …) met 
ondernemingszin
* Screeningtest voor jongeren
* Checklist leeromgeving

Leerkrachten Interm X

3 Video STEP Video  
 

Innovatie: 

Samenbrengen van de belangrijkste hoofdrolspelers inzake zelfstandig ondernemen samen met 
de belangrijkste organisaties die personen toeleiden naar de ‘klassieke’ arbeidsmarkt 
(contextgerichte innovatie).  

 

Ontwikkeling van een concept ‘ondernemingszin’, vertaling van dit ondernemersprofiel in 
instrumenten voor screening, observatie van ‘ondernemingszin’.  

 

Feedback enquête: de producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4) innovatief, en dit op 
vlak van proces, doelstelling en context. 
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Disseminatie:   

STEP-kenniscentrum en VIZO-website: een groot deel van de referenties (STEP-links 
genoemd) is vrij toegankelijk op een linkendatabank via http://www.vizo.be. Hierop zijn 
publicaties, linken enz. te vinden die te maken hebben met (het stimuleren van) 
ondernemingszin en nauw aansluiten bij het project (“step links”). 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen door andere organisaties (regionaal en nationaal) 
gebruikt worden.  Het beleid zal ook beïnvloed worden. 

 

Transnationaliteit: 

Geen. 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd en bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale 
producten. 

Eindbeoordeling: 

Project heeft kwalitatieve producten ontwikkeld en doelstellingen ten dele bereikt, maar niet 
alle werkstromen konden volledig worden uitgevoerd  

 

Andere opmerkingen: 

Enkel drie rapporteringen. 
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9.13 Social Act    
 

Promotor: Voka Oost-Vlaanderen 

Partners: 

Chokran 

Growth Ethics 

Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Oost-Vlaanderen (V.K.W.) 

Labor X vzw 

STC (Subregionaal Tewerkstellingscomité Gent-Eeklo) 

ACV 

De Werkgaard - Begeleid Werk 

ABVV Scheldeland 

Eurokans vzw 

Vernieuwende Werkvormen esv 

Gent, stad in werking 

Stad Gent - Lokaal Werkgelegenheidsbureau 

Stad Gent - Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties 

De Punt 

Maatregel: SOCIALE ECONOMIE 

Initiële doelstelling: duurzaam sociaal beleid in ondernemingen promoveren 

Output:  uitwerking van een selfscreeningsinstrument 

Algemene doelgroep: bedrijfsleiders, HR managers, personeelsverantwoordelijken 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Sokratest DVD Online selfscreening 
instrument: Waar staat het 
bedrijf op vlak van sociaal 
betrokken ondernemen?

Bedrijfsleiders, HR 
managers, 
personeelsverantw
oordelijken

Interm X

2 "Verbeter de sociale kracht 
van uw onderneming"

Brochure Aanvullende uitleg bij DVD Idem Interm X

3 Website Internet www.sokratest.be
www.socialact.be

Idem Interm X

 

 

Innovatie: 

De mogelijkheid voor een onderneming om haar sociaal beleid te evalueren is innoverend. 

Het innovatief product in het project is de ontwikkeling en het gebruik van een 
selfscreeningsinstrument, de Sokratest en de daaropvolgende feedback. 

 

Het progressiemeetinstrument is een innovatief product dat de bedrijven zelf kunnen 
aanwenden om acties op het vlak van intern en extern sociaal beleid bij te houden over een 
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langere periode. Door dit instrument kan de follow-up en de monitoring van de actieplannen 
verzekerd worden.  

 

Feedback enquête: de producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en dit op 
vlak van doelstelling. 

 

Disseminatie:   

Conferentie, ontwikkeling van een brochure die de verdere verspreiding van de Sokratest en de 
support desk bij een breed publiek mogelijk maakte, oproep van HR Square aan haar leden om 
de Sokratest in te vullen (weinig succes). 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen door eigen en andere (regionale) organisaties 
gebruikt worden.   

Aanbieden van een support desk (Social Act helpdesk) en het communiceren van goede 
praktijken via website http://www.socialact.be. 

 

Transnationaliteit: 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd en de import/export van nieuwe methodologieën, maar niet 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale producten. 

 

De Sokratest werd vertaald naar het Engels en is op heden verspreid in Nederland, Italië en 
Duitsland. De ter beschikking stelling van de Sokratest in het Engels vergemakkelijkte de 
disseminatie. 

 

Eindbeoordeling: 

Uit de ESF database blijkt het project ‘Social Act’ is blijven voortbestaan na 15 november 2004. 
Binnen Stad Gent, één van de partners van het project, werd een fulltime-medewerker 
aangetrokken om bedrijven te stimuleren en begeleiden bij een beter sociaal beleid. De 
brochure zal verder gebruikt worden door de coördinator die de inbedding van het project 
voorziet. Het is een middel om de Sokratest en de support desk bekend te maken (en te houden). 

 

Toch is niet duidelijk hoe de publiciteit vandaag hierover gebeurt. Hebben een aantal 
ondernemingen een charter ondertekend, met de bedoeling dit op termijn te doen?   

 

Is het de bedoeling om dit te herhalen en evoluties te zien in de tijd? Gaat dit niet enkel over 
een product van en voor Social Act, product dat nog steeds op hun (up-to-date) website 
beschikbaar is.  
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9.14 Regie buurt en nabijheidsdiensten   
 

Promotor: vzw welzijnsconsortium ZW Vlaanderen 

Partners: 

Lokale Werkwinkel Beernem-Oostkamp-Zedelgem 

Lokale Werkwinkel Brugge 

vzw BIK 

vzw BOM - Buurtopbouw Menen 

Pedagogisch Instituut J.L Vivès vzw 

vzw Hefboom 

Maatregel: SOCIALE ECONOMIE 

Initiële doelstelling: de hoofddoelstelling van het project 'regie buurt- en 
nabijheidsdiensten' is te komen tot een professionalisering van buurt- en 
nabijheidsdiensten die beantwoorden aan vier inhoudelijke criteria, nl. (1) 
participatie van de verschillende stakeholders, (2) kwaliteitsvolle jobs en vorming 
op maat, (3) toegankelijkheid en (4) kwaliteit en duurzaamheid. 

Output: draaiboek voor buurtdiensten 

Algemene doelgroep: buurtdiensten 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Draaiboek voor 
buurtdiensten

CD ROM Concrete stappen bij het opstarten van 
een buurtdienst (methodiek Van 
Evaluatie tot Actieplan):
Werkmodellen en instrumenten, tips en 
praktijkvoorbeelden. 

(Potentiële) starters en 
initiatiefnemers op vlak van 
buurtdiensten  (vzw's, lokale 
werkwinkels, OCMW's)

Interm X

2 Publiciteit Postkaarten Publiciteit met adressen Idem Interm/Fin X
3 Website Internet www.buurtdienst.be Idem Fin X  

 

Innovatie: 

Uit de ESF database blijkt: 

Het is de 1ste keer in Vlaanderen dat een handboek en naslagwerk voor buurtdiensten van een 
dergelijke omvang werd samengesteld.  De CD-Rom bevat heel wat vernieuwende werkwijzen, 
methodieken en modellen ten einde buurt- en nabijheidsdiensten op een professionele manier te 
kunnen opstarten en managen (een kwaliteitsmodel & zelfevaluatie-instrument, een vormings- 
en coachingsmodel, een stappenplan om een financieel partnerschap uit te bouwen, een website 
om buurtdiensten voor te stellen en te promoten, enz.). 

 

Feedback enquête:  hun producten zijn “hoog” (3 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en dit 
op vlak van doelstelling. 

 

Disseminatie:   

Projectenwerkgroepen, presentaties, Internetsite http://www.buurtdienst.be …  
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Periodiek werden de nieuwsitems via een elektronische nieuwsbrief verspreid naar 150 à 200 
email-adressen. Het betreft zowel "veldwerkers" (b.v. coaches en coördinatoren van 
buurtdiensten) als personen in een beleidsfunctie (b.v. vertegenwoordigers van lokale besturen).  

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Uit de ESF database blijkt: 

Er werd ook een stuk "beleidswerk" gedaan, dit vooral vanuit de bezorgdheid omtrent de 
financiële toekomstkansen voor buurtdiensten.  Op initiatief van ons partnerschap werd Kind & 
Gezin en de bevoegde Vlaamse Minister van Welzijn gesensibiliseerd, met gunstig gevolg. 

Sinds het najaar 2004 kunnen de buurtdiensten kinderopvang effectief rekenen op een 
financiële bijdrage vanuit Kind & Gezin!  Het betreft hier duidelijk een innovatieve benadering 
en financiering van buurt- en nabijheidsdiensten waarbij tewerkstellingsmiddelen en 
sectormiddelen worden gecombineerd en waarbij het veelzijdige karakter en de verschillende 
meerwaarden worden erkend en bovendien financieel gehonoreerd.   

 

 

Feedback enquête:  hun producten zullen lokaal en regionaal door andere organisaties 
gebruikt worden. (via CD ROM, website, Koepel BND’s).  Ze hebben ook input geleverd voor 
het Vlaams beleid van de BND’s. 

 

Transnationaliteit: 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring, alsook de import/export van nieuwe methodologieën bevorderd en 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Alle info is beschikbaar via de website, die enkel door Nederlandstaligen kunnen gebruikt 
worden. 

Overvloed aan informatie. Een korte overzichtelijke brochure had nuttig kunnen zijn. 

Er is een duidelijk aantoonbare beleidsbeïnvloeding gebeurd. 
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9.15 Innovative Care/Zorgend Ondernemen   
 

Promotor: BLM vzw 

Partners: 

ISIS vzw (Integratie Senioren in de Samenleving) 

Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) 

NTL vzw (Netwerk Thuiszorg Limburg) 

Maatregel: SOCIALE ECONOMIE 

Initiële doelstelling: creëren van duurzame werkgelegenheid voor 
kansengroepen door de sector van sociale economie te verdeskundigen in een 
context van toenemende zorgbehoefte veroorzaakt door de vergrijzing in de 
samenleving. 

Output: ontwikkeling van een algemeen model voor een 
dienstverleningsorganisatie binnen de sociale economie 

Algemene doelgroep: werkzoekenden (langdurige werkloze vrouwen) 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Managementmodel voor de 
sociale economie

CD ROM Informatie omtrent het project:
* Nationaal: managementmodel + case
* Transnationaal: cases
* Conferenties
* Literatuur
* Links
* enz.

sociale economie 
organisaties of buurt- 
of nabijheidsdiensten 
+ andere ondernemers

Interm X X

2 Een managementmodel voor de 
sociale economie gebaseerd op 
de praktijkcase ISIS

Boek Een managementmodel voor de sociale 
economie gebaseerd op de praktijkcase 
ISIS

sociale economie 
organisaties of buurt- 
of nabijheidsdiensten 
+ andere ondernemers

Interm X

3 Website Internet http://www.innovativecare.be sociale economie 
organisaties of buurt- 
of nabijheidsdiensten 
+ andere ondernemers

Interm X X

 

 

Innovatie: 

Hier gaat het over “zorgend ondernemen”.  Maar is het verschil tov andere sectoren dan zo 
groot dat dit tool (managementmodel) als innoverend kan beschouwd worden? 

De praktijkcase ISIS illustreert het “zorgaspect”.  

De ontwikkeling van het Managementmodel voor sociale economie had ook met sociale 
economie bedrijven kunnen ontwikkeld worden.  Dezen hebben zeker ook reeds 
managementmodellen.   

 

Feedback enquête: de producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en dit op 
vlak van doelstelling. 
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Disseminatie:   

De website werd regelmatig geactualiseerd en wordt gebruikt voor de aankondigingen voor de 
disseminatieactiviteiten (in 2005 zijn er nog werkgroepen omtrent verschillende thema’s 
georganiseerd).   

Andere: oprichting van een werkgroep disseminatie, de organisatie van een tussentijds 
seminarie waarin de koppeling tussen de zorgbehoefte en jobcreatie het centrale thema was, 
verspreiding van Engelstalige versie behoeftenonderzoek in LEDA-Euronexus netwerk. 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Ja, dit document is gericht naar andere soorten organisaties (privé of publiek), want algemene 
business principes worden aangekaart (missie, strategie, personeel, …) en de verschillende 
juridische statuten worden evenals duidelijk gepresenteerd. 

Feedback enquête:  Hun producten zullen door andere nationale organisaties gebruikt worden.  
Het beleid zal ook beïnvloed worden. 

Transnationaliteit: 

De website is in het Engels beschikbaar. 

Feedback enquête: de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de parallelle 
ontwikkeling van nieuwe methodologieën bevorderd en bijgedragen tot de ontwikkeling van de 
nationale producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Dit geeft een economische, bedrijfsmatige aanpak voor sociale economie organisaties van 
buurt- of nabijheidsdiensten.   Product dat leesbaar en begrijpbaar is voor niet-juristen 

Op lang termijn is dergelijk project zeker relevant aangezien de vergrijzing van de bevolking. 

Website www.innovativecare.be is nog steeds up to date.   
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9.16 Resteco 
 

Promotor: Confederatie Bouw Noord West-Vlaanderen 

Partners: 

VDAB 

Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf vzw  

Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) 

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid 

Eucora 

Maatregel: AANPASBAARHEID 

Initiële doelstelling: op basis van een gestructureerd overleg en netwerkvorming 
met de verschillende actoren in de bouwsector, het verbeteren van het 
opleidingsaanbod voor werknemers, dit in functie van het bevorderen van het 
levenslang leren in de sector en het wegwerken van bestaande ongelijkheden op 
de arbeidsmarkt. 

Output: reeks handleidingen over bepaalde technieken voor cursisten in de 
bouwsector (in het Nederlands en Engels) 

Algemene doelgroep: cursisten in de bouwsector 

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Assessment tools in the 
construction sector

Farde Methodology to assess 
performance effectiveness, ...

Bedrijven Interm X

2 Methodology for the development 
of an open certification scheme 
for the professional qualifications 
in the field of environmental 
protection

Farde Zie naam product X

3 Development of RDTS Farde Virtual University offering 
different courses

Students, trainers Interm/Fin X

4 Bekwaamheidstesten:
* 'SOK & TORENKRAAN'
* Mobiele kraan
* Minigraver
* Hydraulische graafmachine

Boekjes Kennistest en praktijktest voor 
de verschillende machines

Cursisten Fin X

5 Bekwaamheidstesten - 
handleiding:
* 'SOK & TORENKRAAN'
* Minigraver

Handleidingen Beschrijving over het gebruik 
van de SOK en Torenkraan en 
van de minigraver

Personen die de 
bekwaamheidsat
test wensen te 
behalen

Fin X

6 De frescotechniek Farde Beschrijving van de 
frescotechniek

Cursisten Fin X

7 Controle en onderhoud 
stookolietanks

Cursusboekje Zie naam product Cursisten Fin X

8 Risicovolle taken huisschilder Cursusboekje Basisregels over veilig werken 
aan de hand van 
praktijkgerichte voorbeelden

Cursisten 
huisschilder

Fin X

9 Hazardous tasks of the house 
painter

Cursusboekje Basisregels over veilig werken 
aan de hand van 
praktijkgerichte voorbeelden

Cursisten 
huisschilder

Fin X

10 Technologie en praktijk in het 
schildersvak

Ringkaft Hoe en welke verfmaterialen 
gebruiken ifv verschillende 
achtergronden (hout, steen, 
kunststoffen, …)

Cursisten 
huisschilder

Fin X

11 Fluitend leren bouwen Boekje Kalender bouwopleidingen Cursisten Fin X  

 

Innovatie: 

Uit de ESF database blijkt: 
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De ontwikkeling van  "Opleidingsmodules " (Risicovolle taken schilders in de bouw, 
Technologie en praktijk in het schildersvak, Controle en onderhoud van stookolietanks, 
Frescotechieken) en "  Bekwaamheidstesten " (Hydraulische graafmachine, minigravers, snel 
Opbouw Kraan  en, Torenkraan, wielladers). 

Feedback enquête: de producten zijn “zeer hoog”(4 op een schaal van 1 tot 4)  innovatief, en 
dit op vlak van doelstelling. 

Disseminatie:   

Intranet VDAB, CBNWVL, vaktijdschrift  Het Bouwbedrijf, info-avonden van de confederatie 
bouw Brugge met de KMO aannemers bouw, infodagen, transnationale conferenties, deelname 
aan het internationale opleidingsnetwerk  in de bouwsector, enz 

Er is geen internetsite gevonden. 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen door eigen en andere organisaties (lokaal, regionaal, 
nationaal) gebruikt worden. Het beleid zal ook beïnvloed worden (Het officieel certificeren van 
de beroepskennis van een bouwvakarbeider). 

 

Transnationaliteit: 

Methodologie en één cursusboekje zijn in het Engels opgemaakt. 

Feedback enquête: de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring en import/export van nieuwe methodologieën bevorderd en bijgedragen 
tot de ontwikkeling van de nationale producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Mooie handleidingen. Het innovatieve karakter ervan lijkt minder duidelijk (bestonden 
dergelijke producten nog niet?).  Niet duidelijk wie opleiding in de toekomst zal geven.   
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9.17 Competence Euro-vision / STRATOP 
 

Promotor:  Syntra West 

Partners: 

Vormelek 

Volvo Cars Gent 

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 

Vlaams Elektro Innovatiecentrum 

UNIZO 

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven  

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Vlaanderen ( GOMOV ) 

Federauto 

Educam 

Amelior 

Maatregel: AANPASBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

De hoofddoelstelling betreft in de eerste plaats de introductie van een strategisch 
opleidingsbeleid (en de toepasbaarheid ervan) in de KMO, met de bedoeling dat 
de werknemers hun positie op de arbeidsmarkt kunnen behouden of hun 
inzetbaarheid kunnen verhogen en waardoor de concurrentiepositie van de 
bedrijven wordt veilig gesteld en verhoogd.  

Output:  

Online cursussen, competence measurement tool, diagnosekit … instrumenten die 
de KMO er moeten toe helpen om competitief te blijven. 

Hoofddoelgroep:  

KMO’s 
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Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal
1 Screenshots CD ROM Screenshots eindproducten Equal Eurovision Competence:

- online cursussen competentiemanagement
- online cursussen e-business
- databanken opleidingen en competentietools 
(http://project.kahosl.be/equal/opl_db)
- portaalsite e-business

KMO's Interm X

2 e-business in uw 
onderneming, een 
interactieve on-line 
cursus

CD ROM Cursus e-business, internet, strategieën, webdesign, …
De on-line cursussen E-business helpen de KMOs helpen om zich 
aan te passen aan recente en toekomstige ontwikkelingen in het E-
commerce gebeuren. 

KMO's Interm X

3 Screenshots van het 
eindproduct CoMeT 
(Competence 
Measurement Tool)

papier Zie http://www.vormnet.org/comet/elektro/user.htm  

- CoMeT spoort KMO’s aan en helpt hen om de competenties, 
vaardigheden en kennis van de werknemers in kaart te brengen 
zodat een gefundeerd opleidingstraject kan uitgetekend worden.
- CoMeT geeft een semantische interpretatie van de evaluatie 
- CoMeT moet tevens een kwalitatieve omkadering en 
onderbouwing van het opleidingstraject bewerkstelligen met de 
bedoeling te komen tot de uitschakeling van niet-effectieve 
opleidingen, met een verhoging van de kwaliteit van de 
opleidingscyclus tot gevolg.

KMO's Interm X X

4 Screenshots van het 
eindproduct 'KMO 
diagnosekit, KMO 
strategisch plan en 
Balanced Score Card 

papier Zie http://www.syntrawest.be/stratop (login is nodig)

Het KMO diagnosekit is een integrale zelfdiagnose voor KMO's, 
waarbij aan de hand van een 140-tal vragen gepeild wordt naar 
kenmerken van de organisatie op een aantal domeinen (Focus en 
organisatiegraad, leervermogen, netwerking, ...)
De resultaten van de zelfdiagnose worden grafisch voorgesteld en 
benchmarking met bedrijven uit de sector of met bedrijven van 
ongeveer dezelfde omvang behoren tot de mogelijkheden.

Het KMO Strategisch Plan is een pragmatisch plan dat op 1 blz 
kan neergepend worden. Het algemeen beeld van de onderneming 
(de missie) en de strategie kunnen stapsgewijs vertaald worden tot 
"actieplannen met handen en voeten". De onderdelen van het 
strategisch plan zijn: Missie, Product- en Marktbeleid, Organisatie, 
Human Resources, Externe representatie, Financiën.

De Balanced Score Card, toegepast op de KMO's: Hier worden de 
doelstellingen uit het strategisch plan op de meest praktische wijze 
omgezet in goed waarneembare en telbare meetindicatoren.

KMO's Interm X

 
 

Innovatie: 

Feedback enquête: de producten zijn “zeer hoog”(4 op een schaal van 1 tot 4) innovatief, en 
dit op vlak van doelstelling. 

 

Uit de ESF database blijkt: 

De innovatie ligt voor een groot deel in de eindproducten die de KMO's en hun werknemers de 
kans moeten geven om bij te blijven in onze snel evoluerende maatschappij.  

Naast deze innovatieve producten, werd er binnen de verlengingsfase door KaHo Sint-Lieven 
een geïntegreerde portaalsite ontwikkeld waarbij er vooral aandacht werd geschonken aan het 
integreren van de recentste technologische en inhoudelijke evoluties rond e-business. De 
portaalsite biedt tevens ook een mooi overzicht van alle ontwikkelde eindproducten 

 

Disseminatie:   

Hieronder een overzicht van alle disseminatie-activiteiten die voor ons EQUAL-project 
“Competence Eurovision” werden georganiseerd en waar en hoe de resultaten van ons project 
aan een breed publiek werden bekendgemaakt: 

- Comet-website (eindproduct competentiemanagement) 
http://www.vormnet.org/comet/elektro/user.htm  

- Eindproduct Strategisch opleidingsbeleid (http://www.syntrawest.be/stratop)  

- Nationale projectwebsite (http://project.kahosl.be/Equal)  
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- Transnationale projectwebsite 
(http://www.Equalproject.net/competenceeurovision/index.html)  

- On-line cursussen staan vooraan vermeld in Google zoekmachine 

 

Nieuwsbrieven, artikels in magazines, folders, seminaries, workshops … 

 

 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête:  hun producten zullen  door eigen en andere organisaties (regionaal en 
internationaal) gebruikt worden.  Het beleid zal echter niet beïnvloed worden. 

 

Transnationaliteit: 

Transnationale website met beschrijving van project en producten. 

Feedback enquête:  de transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring bevorderd en parallelle ontwikkeling van nieuwe methodologieën. 

 

Eindbeoordeling: 

Mooi uitgewerkte tools met vele mogelijkheden. 

Daarenboven is de ICT-tool competentiemanagement (Comet) volledig uitgewerkt en 
uitgetest voor de elektrobranche en de garagesector.  De COMET applicatie is beschikbaar op 
http://www.vormnet.org/comet/elektro/ met log-in. 
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9.18 E-adaptation for business and learning  
 

Promotor:  Syntra Campus Mechelen 

Partners: 

Subsidiecenter VZW 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 

Maatregel: AANPASBAARHEID 

Initiële doelstelling:  

De hoofddoelstelling van het transnationaal project is gericht op het ontwikkelen 
van een methodiek en bijhorende actiemiddelen om het gebruik en de 
implementatie van geavanceerde ICT toepassingen in de KMO te verhogen.  Het 
project richt zich hierbij in het bijzonder op de bevordering van het gebruik van 
elektronisch handelsverkeer, elektronische leeromgevingen, geavanceerde 
hardware en software.  

Output:  

 

Project werd opgeschort  
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9.19 Diane    
 

Promotor: Markant vzw 

Partners: 

Markant v.z.w. Centrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen 

vzw Amazone 

Sociaal Economisch Instituut SEIN Limburgs Universitair Centrum 

KBC bankverzekeringsholding NV 

Maatregel: GELIJKE KANSEN 

Initiële doelstelling:  

De hoofddoelstelling van het project is het ontwikkelen en bevorderen van het 
vrouwelijk ondernemerschap. 

Output: studies, praktische informatie om ondernemerschap te stimuleren.  

Algemene doelgroep: vrouwen 

 

 

. 
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Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal
1 Self employement from a 

gender perspective: 
Comparison between 
different EU countries

Rapport Zie naam product
Global labour market information
Characteristics of the self-employed

Iedereen Interm/Fin X (Engels 
doc)

2 Vrouwelijke ondernemers 
situering inzake opleiding, 
financiering en netwerken - 
België

Rapport Zie naam product
Onderzoeksmethodologie
Resultaten:
* Kenmerken van vrouwelijke ondernemers
* Profiel van ondernemingen door vrouwen 
geleid
* Obstakels bij het opstarten van de activiteit
* De opleiding van vrouwelijke ondernemers
* De financiering
* Ondersteunende diensten voor het 
ondernemerschap
* Netwerken

Iedereen Interim/Fin X

3 Ondernemers, wie zijn ze 
en wat doen ze - 
Vlaanderen

Rapport Zie naam product
Enquête
Kenmerken van de respondenten
Vorming
Netwerken en ondersteunende diensten
Financiering

Iedereen Interm/Fin X

4 Focusgroepen 
Ondernemerschap

Rapport Aanzet tot het opstellen van een inventaris 
met betrekking tot het bestaand e-aanbod op 
het gebied van vorming, financiering en 
ondersteunende diensten.   Profilering van 
starters.

Iedereen Interm/Fin X

5 Ondernemerschap in 
België: Feiten en cijfers

Rapport Zie naam product
Algemeen (aard van bezigheid, leeftijd, …), 
Mannen en vrouwen, Starters en stoppers

Iedereen Interm/Fin X

6 Diane biedt u praktische 
informatie over het 
opstarten en uitbouwen 
van een onderneming door 
vrouwen

Publiciteitsbroc
hure

Publiciteit om vrouwen aan te sporen een 
eigen onderneming op te starten

Vrouwen Fin X

7 Website Internet www.amazone.be Vrouwen Fin X X
8 Vrouwen en zelfstandig 

ondernemen: Tien lessen 
en tien aanbevelingen voor 
vrouwelijk 
ondernemerschap

Brochure Idem naam product Vrouwen Fin X

9 Idem in het Engels Brochure Idem naam product Vrouwen Fin X
10 Subgroepen:

* Networking & Exchange
* Mentoring
* Business Incubation
* Financing
* Research
* Policy development

Rapporten * Networking & Exchange (ndl&eng):
    - Gerealiseerde activiteiten en conclusies 
van het project
    - Method for exchanging knowledge & 
experience between women entrepreneurs
* Financing (ndl&eng):
    - Verslag met goede voorbeelden van 
verbeterde toegang tot financiering
* Mentoring (ndl):
    - verschillende mentoringmethodologieën
* Business Incubation (Eng):
    - definitie, workshops, business 
incubators, Quid in Vlaanderen
* Research (Nd l& Eng):
    - Resultaten: zie rapporten hierboven
* Policy development (ndl&eng)

Iedereen Interm/Fin X

11 Blue Books:
* Guide to develop 
networks
* Good practices Micro 
Finance Initiatives
* Guide to successful 
Transnational Exchanges 
between micro 
Entrepreneurs
* Good practices mentoring

Rapporten Zie namen rapporten
Gidsen met verschillende thema's om 
vrouwen te helpen een eigen onderneming 
op te starten.

Vrouwen Fin X

 
 

Innovatie: 

Dit is waarschijnlijk een eerste aanzet tot het samenvatten van informatie, ervaringen, 
organiseren van workshops over dit specifiek onderwerp. 

 

Disseminatie:   
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Handelsmissie voor vrouwen en kleine bedrijfjes, tweetalige website met focus op praktische 
informatie van voornamelijk de intermediaire doelgroepen: eenvoudig, ontsluitend (Diane, op 
www.amazone.be). 

Oproep tot samenwerkingsverbanden tussen intermediaire doelgroepen, te beginnen met 
Markant en mentorprogramma’s (UNIZO, SEIN, SYNTRA, …), netwerkveiling (Doelstelling: 
aantonen van het nut van netwerken voor ondernemers, zowel op professioneel als persoonlijk 
vlak). 

Andere: evenementen, publicaties, pers, papers, website 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Geen feedback enquête. 

 

Transnationaliteit: 

Gidsen zijn in het Engels opgemaakt en er is heel wat transnationaal werk gerealiseerd. 

 

Eindbeoordeling: 

Positief, deze producten geven een mooi overzicht van wat een vrouw moet weten wanneer ze 
beslist een onderneming op te starten. De eindproducten zijn in het Engels beschikbaar en 
kunnen dus ook buiten België gebruikt worden.  
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9.20 Samira 
 

Promotor:  De Overmolen vzw 

Partners: 

The National Foundation for Teaching Entrepreneurship (NFTE) 

Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen 

Ministerie van Cult., Brusselse Aangel. en Ontwikkelingssamenw.-Vl. Gemeenschap 

GLOBE AROMA VZW 

Festival van Vlaanderen Internationaal Brussel-Europa 

Europlus vzw 

De Wereldschool vzw 

Maatregel: ASIELZOEKERS 

Initiële doelstelling:  

• Het ‘Samira’ project vertrok vanuit de realiteit van de 
ongelijkheidspositie van ‘asielzoekers’ op de arbeidsmarkt. 
‘Samira’ ontwikkelde een methodiek waarbij 
opleidingsmodules (tegelzetten, koken) gecreëerd werden 
vanuit de cultuurbeleving en de ervaringsdeskundigheid van 
asielzoekers. 

• Via het valoriseren van de culturele rijkdom wou ‘Samira’ 
het proces op gang brengen om het zelfwaardegevoel te 
verhogen en aan identiteits(her)opbouw te werken. Dit werd 
gedaan door asielzoekers te motiveren voor opleidingen 
waarbinnen hun ervaringsdeskundigheid maximaal benut 
kan worden en die tevens arbeidsmarktgericht zijn. 
Daarnaast werd gezocht naar vernieuwende elementen 
binnen de trajectbegeleiding. 

Output:  

Methodologiehandboek voor tewerkstelling van asielzoekers en een vorming CD 
ROM  tweetalig Engels & Nederlands  

Hoofddoelgroep:   

 

Vluchtelingen  

 
Naam product Drager product Omschrijving Doelgroep Interm/Fin Nationaal Transnationaal

1 Methodologiehandboek Papieren 
handleiding

Opleiding keukenhulp en opleiding tegelzetten: methodologische 
handleiding en beleidsaanbevelingen.

Werkveld 
en beleid

Interm X

2 Omgaan met diversiteit 
binnen beroepsopleiding 
en trajectbegeleiding

CD ROM Bundeling ervaring project in filmvorm. Versie Nederlands en 
Engels. 

Werkveld 
en beleid

Interm X X
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Innovatie: 

Feedback enquête: de producten zijn “hoog”(3 op een schaal van 1 tot 4) innovatief, en dit op 
vlak van doelstelling en context. 

 

Disseminatie:   

Studiedag september 2004 “Omgaan met diversiteit binnen beroepsopleiding 

en trajectbegeleiding” 

 

Website nog toegankelijk: http://www.deovermolen.be/samira/nl/ 

 

Mainstreaming verticaal (beleid) en horizontaal: 

Feedback enquête: hun producten zullen door eigen en andere (lokale)organisaties gebruikt 
worden. Het beleid zal beïnvloed worden via het formuleren van beleidsvoorstellen. 

 

Transnationaliteit: 

Feedback enquête: De transnationale samenwerking heeft voornamelijk de uitwisseling van 
informatie en ervaring en de export/import van nieuwe methodologieën bevorderd en 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de nationale producten. 

 

Eindbeoordeling: 

Interessant innovatief project gericht op het wegwerken van discriminatie voor een specifieke 
doelgroep.  

Slechts twee rapporteringen ingediend.  

 

 


