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1. INLEIDING TOT HET EQUAL HANDBOEKVOOR 
ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAPPEN  

 
Bedoeling van deze verzameling instructies bestaat erin u te begeleiden bij de ontwikkeling 
van geslaagde ontwikkelings- en transnationale partnerschappen binnen EQUAL. Dit 
vademecum is gebaseerd op de resultaten van een kort studieproject met een groep van acht 
ontwikkelingspartnerschappen (OP’s) afkomstig uit alle hoeken van Europa met als doel:  
 
• Het afbakenen van de voornaamste domeinen die voor de ontwikkeling van succesvolle 

partnerschappen relevant zijn; 
• Het verkennen van voorafgaande leerervaringen over partnerschappen; 
• Het formuleren van aanbevelingen voor andere EQUAL-partnerschappen. 
  
De oprichting van een Groep kennisverwerving over Partnerschappen zette de OP’s ertoe 
aan stil te staan bij de knelpunten en uitdagingen waarmee zij tijdens het voorbereidende 
werk, het opstarten, het ontwikkelen en testen, de mainstreaming en de voorbereiding voor 
verdere actie werden geconfronteerd.  
 
Het definiëren van succes 
Centraal binnen het kennisverwervingsproject was de behoefte van de EQUAL-
partnerschappen aan een omschrijving van het begrip “succes”. Het project vond een 
oplossing voor deze kwestie door de voordelen te evalueren van een 
partnerschapsbenadering als beste manier om de EQUAL-doelstellingen te verwezenlijken. 
Daarvoor moest de waarde van het partnerschap worden onderzocht voor:  
• Partnerorganisaties – hoe verschillende partners winnen bij een samenwerking in 

partnerschap? 
• Kansarmen op de arbeidsmarkt en andere groepen van belanghebbenden – in welke 

mate worden de resultaten van projectactiviteiten voor doelgroepen en de ruimere 
gemeenschap als doeltreffend en duurzaam erkend? 

• Beleidsniveau en institutionele wijzigingen – in welke mate oefenen projectactiviteiten 
een impact op de instellingen uit en in hoeverre worden ze gemainstreamd in het beleid 
van arbeids- en sociale integratie met het oog op een impact en integratie op lange 
termijn? 

 
Het aanvaarden en begrijpen van “fouten” en/of “tekortkomingen” en erop toezien dat andere 
partnerschappen daaruit lessen trekken, is essentieel bij het afbakenen van de 
“succesfactoren”. Door na te gaan wat wel en wat geen vruchten afwierp, trachtte het project 
te bepalen welke specifieke knelpunten en uitdagingen zich bij het creëren en ontwikkelen 
van EQUAL-partnerschappen voordoen en wat de meest geschikte strategieën zijn om hieraan 
het hoofd te bieden. 
 
 Kennisverwerving  over partnerschappen 
Dit project onderzocht de ervaringen inzake kennisvergaring die als primordiaal werden 
beschouwd voor de bij het project betrokken OP’s, naarmate zij hun partnerschappen verder 
ontwikkelden. De bevindingen zijn niet exhaustief en bevatten zeker niet alle mogelijke 
knelpunten en problemen die bij de partnerschapsvorming kunnen rijzen. De instrumenten en 
technieken die in dit boekje worden voorgesteld, vormen beslist niet de enige mogelijkheden 
om in partnerschap te werken. OP’s kunnen andere methodes ontwikkelen en gebruiken die 
hier niet werden onderzocht en die evenzeer gepast zijn om de knelpunten van 
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partnerschappen weg te werken. Verder dient te worden aangestipt dat het project zich in het 
bijzonder toespitste op de voorbereidings-, opstart-, ontwikkelings- en testprocessen. 
Continu onderzoek dat dieper ingaat op mainstreaming en op voorbereiding voor verdere 
actie, en een verder doorgedreven onderzoek van een aantal aangehaalde knelpunten, kunnen 
een beter inzicht verschaffen in de EQUAL-partnerschappen en bijdragen tot hun efficiëntie.  
 
De acht OP’s die voor deelname aan het project werden uitgekozen, zijn afkomstig uit zeven 
verschillende landen. Bij de selectie werd er vooral op toegezien dat elk land dat een project 
indiende, was vertegenwoordigd, dat alle EQUAL-thema’s aan bod kwamen en dat de 
partnerschappen op het vlak van aantal partners en sectoren een divers geheel vormden. Deze 
landen waren:  
 

• Oostenrijk: RepaNet - Reparaturnetzwerk Österreich (AT-3-08/135)  
Dit partnerschap tracht maatschappelijke en arbeidsmarktgebonden beleidsstrategieën te 
koppelen aan het milieubeleid. Het stelt hoogwaardiger bedrijfssectoren open voor personen 
die van de arbeidsmarkt zijn afgescheiden, meer bepaald op het vlak van hergebruik en 
reparatie van toestellen.  
 

• België: Décrire (BEfr-20) 
Dit partnerschap werd opgericht om de slachtoffers van collectief ontslag in Wallonië bij te 
staan door begeleiding en ondersteuning bij hun reïntegratie op de arbeidsmarkt. Het werkt 
overwegend met vakbonden, die de belangrijkste actoren zijn bij de ondersteuning van deze 
arbeiders. 
 

• Frankrijk: De la précarité à l'emploi durable (FR-BRE-2001-10825) 
Dit project streeft naar een vernieuwend antwoord op de professionele integratie van 
kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt. Het werkt daarvoor met opleidingscentra en met een 
uitzendbureau. De prioritaire groepen krijgen, via workshops en gesponsorde activiteiten, een 
tewerkstellingsopleiding. Verder worden hen lees-, schrijf- en taalvaardigheden bijgebracht en 
kunnen ze rekenen op professionele ondersteuning. 
 

• Ierland: Equal at Work -The Dublin Employment Pact (IE-15) 
Dit initiatief, dat zich over heel Dublin uitstrekt, verenigt 48 partners uit verschillende 
sectoren, die nieuwe en meer integrerende modellen van rekrutering en verdere ontplooiing 
binnen de job ontwikkelen. Bedoeling is de stevig verankerde patronen van uitsluiting van de 
arbeidsmarkt en langdurige werkloosheid te doorbreken. De partners trachten ook bij te 
dragen tot de totstandbrenging van een open en gevarieerde tewerkstellingscultuur in Dublin. 
 

• Ierland: Sonas DP Ireland Ltd. (IE-21) 
Dit partnerschap tracht de levenskwaliteit voor specifieke en herkenbare groepen asielzoekers 
tijdens herkenbare stadia van de asielprocedure te verbeteren, en op die wijze bij te dragen tot 
de ontwikkeling van beste humanitaire praktijken. Door allerlei diensten te verlenen en 
informatie te verstrekken wordt getracht de levenskwaliteit van asielzoekers uit Oost-Europa, 
Afrika en Azië te verbeteren.  
 

• Portugal: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades (PT-2001-310) 
Dit project werkt aan een globale benadering van de moeilijkheden die de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen ervaren bij hun toetreding tot de arbeidsmarkt. Het partnerschap legt 
daarbij specifiek de nadruk op het bevorderen van een positief imago van maatschappelijk 
verantwoordelijke ondernemingen en maatschappelijk gedeprecieerde beroepen.  
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• Zweden: Diversity in Västernorrland (SE-57) 

Dit partnerschap tracht senioren, gehandicapten, langdurig werklozen, minderheden en 
langdurig zieken onder de aandacht te brengen en hun integratie op de arbeidsmarkt aan te 
moedigen in een regio met een door vergrijzing en emigratie dalende actieve 
bevolkingsgroep.  
 

• VK: JIVE (Joint Interventions) PARTNERS (UKgb-35) 
Dit initiatief legt zich toe op het wegwerken van gendersegregatie binnen het ingenieurwezen 
en de bouw- en technologische sectoren, door de ontwikkeling en bevordering van een nieuwe 
aanpak, die de barrières moet wegwerken die vrouwen uitsluiten van een loopbaan binnen 
deze sectoren. Het partnerschap pakt daartoe vooral de noodzaak aan van een cultuurwijziging 
op het vlak van onderwijs en opleiding. 
 
Ook bij andere OP’s werd bijkomende informatie vergaard. Voorbeelden daarvan zijn: 
 

• Portugal: ConVidas (PT-2001-164) (Permanent Platform voor Verzoening) 
 

• Portugal: Mudança de Maré (PT-2001-230) 
 

• Italië: SONAR (IT-IT-G-PIE-012) 
 
De voornaamste pijler van de projectmethodologie was het gebruik van een 
Kennisverwervingsactie. Deze benadering baseert zich voor onderzoek en kennisverwerving 
op ervaring en actie, moedigt de kennis en de ervaring van de deelnemers aan en legt de 
nadruk op reflectie en analyse: 
 
Onderzoek naar de middelen van het partnerschap 
Het betreffende materiaal van EQUAL en van de acht OP’s werd samen met andere bronnen 
onderzocht op de voornaamste knelpunten en thema’s die tijdens het project nader onderzocht 
dienden te worden. Deze werkwijze maakte het ook mogelijk om de voornaamste 
ondersteunende middelen voor EQUAL-partnerschappen te identificeren. 
 
Inleidende bijeenkomst 
Bij het begin van het project werd een bijeenkomst belegd, om de betrokken OP -
vertegenwoordigers de kans te geven elkaar te ontmoeten en een duidelijk beeld te verwerven 
van het project en van de in hen gestelde verwachtingen. Er werd een voorbereidende 
kennisverwervingsronde georganiseerd, waarbij de voornaamste aspecten van de 
voorbereidings -, opstart - en testfasen bij de totstandbrenging van partnerschappen werden 
geïdentificeerd. Daarnaast werden de hoofdlijnen voor een virtuele samenwerking vastgelegd. 
 
E-learningnetwerk 
Samen met de OP’s werd een e-learningnetwerk opgericht. Daarbij diende elk partnerschap 
een knelpunt of probleem te identificeren, dat zich tijdens de ontwikkeling van het 
partnerschap had voorgedaan. Bovendien moest worden vermeld hoe het probleem werd 
benaderd, welke werkwijze al dan niet een oplossing bood en wat volgens hen de reden 
daarvan was. Al deze gegevens werden samengevat en op tweewekelijkse basis uitgewisseld. 
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Vragenlijst 
Er werd gebruik gemaakt van een vragenlijst, om na te gaan hoe de geselecteerde OP’s tijdens 
de werkzaamheden de voornaamste problemen aanpakten. Om een beeld te krijgen van de 
specifieke problemen gebeurde dit voor elk partnerschap afzonderlijk en werden de 
antwoorden telefonisch opgevolgd.  
 
Partnerschapworkshop 
Er werd een workshop georganiseerd, waar de OP’s de kennisverwerving bespraken en 
overdachten. Daarnaast werden een aantal oefeningen gemaakt om de vaardigheden af te 
bakenen die bij de vorming van een partnerschap zijn vereist, om innovatieve benaderingen 
van de voornaamste problemen te verkennen en om tips voor andere EQUAL-
partnerschappen voor te stellen.  
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GESELECTEERDE ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAPPEN 
 

LANDEN 
 

Oostenrijk: 
RepaNet 
 

België: 
Décrire 
 

Frankrijk: 
De la précarité à 
l'emploi durable
 

Ierland: 
Dublin 
Employment 
Pact 
 

Ierland: 
Sonas DP 
Ireland Ltd. 
 

Portugal: 
Públicos 
Diferentes. 
Iguais 
Oportunidades 

Zweden: 
Diversity in 
Västernorrland 
 

VK: 
JIVE (Joint 
Interventions) 
PARTNERS 
 

EQUAL-thema 
 

Inzetbaarheid   X   X X  
Ondernemerschap X  X      

Aanpasbaarheid  X X X     
Gelijke Kansen, 

Gender        X 
Asielzoekers     X    

Aantal leden 
1 tot 4  X        

5 tot 10   X  X X  X 
11 tot 20 X      X X 

20+    X      
Sectoren waaruit de leden afkomstig zijn 

Privé  X  X   X  
Overheid X X  X X X X X 

Ngo X  X X X  X X 
Maatschappelijk X X  X X  X X 

Overig    X  X   
Ruimere connecties 
  X X X X X X X X 
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2. KENNISVERWERVING EN VAARDIGHEDEN VOOR 
PARTNERSCHAPPEN 

 
De totstandbrenging van partnerschappen verloopt via vijf belangrijke processen – 
voorbereidend werk, opstarten, ontwikkelen en testen, mainstreaming en plannen voor 
verdere actie. Elk van deze processen vergt specifieke vaardigheden. Naast “harde” 
technische vaardigheden komen hier ook een reeks “zachte” vaardigheden bij kijken, zoals 
interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden inzake teamvorming, die weliswaar minder 
zichtbaar, maar niettemin even belangrijk zijn. Partnerschappen dienen hun 
vaardigheidscapaciteit te beoordelen door de zwakke en sterke punten aan te duiden en na te 
gaan of externe opleiding op bepaalde vlakken vereist is. 
 
Voorbereidend werk: Een goede basis om op te bouwen: “Het voorbereidende werk is niet 
gewoon de eerste stap – het is de belangrijkste.” 
 
Het voorbereidende werk is cruciaal voor de ontwikkeling van een stevig en doeltreffend 
partnerschap. Het omvat een nauwgezet onderzoek naar de context waarin het partnerschap 
operationeel wil zijn. Daarnaast moet(en) het (de) meest geschikte EQUAL - thema(‘s) 
waarop het partnerschap zich zal toeleggen worden afgelijnd. Hiertoe is een duidelijk begrip 
van EQUAL en een onderzoek naar eerdere partnerschapervaringen binnen het gekozen 
domein belangrijk. Elementair daarbij is het identificeren, selecteren en engageren van 
partners. Dat veronderstelt een analyse van de sterke en zwakke punten van potentiële 
bijdragen door verschillende groepen. Verder moeten ook de ruimere belanghebbenden en 
relevante relaties met bestaande lokale, nationale en regionale veranderingsprocessen worden 
geïdentificeerd, die vanaf het begin de mainstreaming zullen inspireren. De personen die bij 
het partnerschap zijn betrokken, hebben in dit stadium baat bij de volgende vaardigheden.  
 

 

VOORNAAMSTE VAARDIGHEDEN VOOR HET VOORBEREIDENDE WERK 
ASSIMILATIE 
 

Omgaan met bureaucratie, betekenissen begrijpen, een onderscheid kunnen maken 
tussen wat wordt gezegd en wat wordt bedoeld. 

SENSIBILISERING 
 

Uitwisselen van ervaringen met initiatiefvorming, thema, contacten met de 
Beheersautoriteiten van EQUAL, de Nationale Ondersteunende Structuren (NOS’en) 
enz. 

BEMIDDELING Partners samenbrengen. 
CAPACITEITS-
OPBOUW 
 

Bijstand verlenen aan, opleiden en ondersteunen van partners die niet over de nodige 
vaardigheden, financiële middelen of vertrouwen beschikken, om in partnerschap te 
werken, opdat zij efficiënter en effectiever zouden kunnen werken. 

COMMUNICATIE Luisteren naar anderen, de argumenten voor partnerschappen duidelijk overbrengen. 
CONTACTEN 
BEHEREN 

De discussies tussen de verschillende potentiële partners, zowel intern als extern, in 
een zo vroeg mogelijk stadium beheren. 

LEIDERSCHAP 
 

Optreden als een subtiel leider, blijk geven van gevoeligheid en bewustzijn en een 
open en inclusieve houding aannemen. 

MOTIVEREN 
 

Verbintenissen aanmoedigen, een boeiende visie van de mogelijkheden geven, 
dynamiseren. 

NETWERK-
ACTIVITEITEN 

Potentiële partners en mainstreamingmogelijkheden, evenals verdere 
belanghebbenden identificeren. 

OVERTUIGING Argumenten vinden om potentiële partners aan te moedigen. 
ONDERZOEK 
 

Prospecteren en nieuwe partners selecteren door onderzoek van positieve en 
negatieve criteria, de ruimere context in kaart brengen. 

TIJDSBEHEER 
 

De zaken in goede banen leiden, een evenwichtige situatie creëren van 
experimenteren en onderzoek met praktische taken.



 EQUAL – HANDBOEK VOOR ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAPPEN 

Opstartfase: Het verzekeren van engagement en gelijke betrokkenheid:  
"Alle effectieve partnerschappen vormen een win-winverbond, gebaseerd op het aanreiken 
van een praktisch programma van wederzijds voordeel.” 
 
De partners bereiden het terrein voor samenwerking en het versterken van elkaars engagement 
voor. De partnervertegenwoordigers komen regelmatig samen om eventuele knelpunten te 
bespreken en te beoordelen en om een duidelijk inzicht te krijgen in de essentiële principes, 
oogmerken en doelstellingen van het partnerschap. Ook methodes om de deelname van 
verschillende groepen te bevorderen, en het invoeren van duidelijke structuren en 
besluitvormingsprocessen zijn belangrijk. De taken en verantwoordelijkheden voor de 
uitvoering van het werk worden toegewezen en een samenwerkingsovereenkomst wordt 
gewaarborgd. In dit specifieke stadium zijn volgende vaardigheden nuttig. 
 

 

VOORNAAMSTE VAARDIGHEDEN VOOR DE OPSTART 
COMMUNICATIE 
 

Een open dialoog voeren om het vertrouwen op te bouwen, bespreking van alle 
aspecten van het werk, beoordeling en eventuele herziening en het uitwisselen van 
informatie onder alle partners. 

COÖRDINATIE 
 

Invoering van duidelijke richtlijnen en structuren, toewijzing van rollen en 
verantwoordelijkheden, gebruik van methodes gebaseerd op duidelijk afgebakende 
instrumenten. 

BESLUITVORMING Democratische keuzes maken rond besluitvorming. 
DIPLOMATIE Tactvolle benadering van verschillende partners. 
LEIDERSCHAP Beoefenen van een diplomatisch en fijngevoelig leiderschap. 
BEHEER 
 

De bijeenkomsten en ontmoetingen in goede banen leiden, werken met duidelijke 
structuren en richtlijnen. 

ONDERHANDELEN 
 

In staat zijn om werkwijzen voor verschillende partners te bedenken, die verschillende 
stijlen en benaderingen met elkaar in overeenstemming brengen. 

OVERTUIGING 
 

Aantonen hoe een partnerschapbenadering de moeilijkheden van het alleen werken kan 
overwinnen, alle partners ervan overtuigen dat een gezamenlijke benadering de beste 
oplossing is en dat iedereen kan bijdragen tot het welslagen.  

PLANNING 
 

Werkplannen en initiatiefschema’s ontwikkelen, taaktoewijzing, bijeenkomsten, enz. 

BEOORDELEN 
 

De vooruitgang en het engagement voortdurend onderzoeken, controleren en 
beoordelen. 

Ontwikkelen en testen: Het vernieuwende karakter en de kwaliteit van de resultaten 
beoordelen:  
“De zaken vooruit helpen is heel belangrijk voor het engagement van de partners.” 
 
Tijdens dit proces begint het partnerschap zijn werk te ontwikkelen en consolideert het 
mechanismen en systemen op vlakken zoals communicatie, rapportering en evaluatie. Daarbij 
is het belangrijk zich te verzekeren van het engagement van alle partners, na te gaan dat de 
doelstellingen gemeenschappelijk blijven, en te controleren dat de taken volgens de 
overeenkomsten worden uitgevoerd en dat er vooruitgang wordt geboekt. Verder is het 
belangrijk de diversiteit te beheren door een open en kritische dialoog te handhaven, zodat de 
waarde en het nut van het partnerschapsinitiatief vanuit verschillende perspectieven kunnen 
worden beschouwd. Dit stadium vereist de volgende vaardigheden. 
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VOORNAAMSTE VAARDIGHEDEN VOOR HET ONTWIKKELEN EN TESTEN 
UITBALANCEREN Streven naar eerlijkheid en evenwicht – geven en nemen, onderlegd worden als goede 

moderators.  
COMMUNICATIE Gebruik maken van een open en cultureel fijngevoelige taal, jargon vereenvoudigen, 

EQUAL duidelijk aan alle partners en belanghebbenden uitleggen. 
EVALUATIE De doeltreffendheid en efficiëntie regelmatig beoordelen, om ervoor te zorgen dat het 

initiatief aan de doelstellingen beantwoordt. 
FLEXIBILITEIT Bereid zijn dingen te veranderen. 
INFORMATIE 
UITWISSELEN 

Informatie uitwisselen over wat binnen de organisaties van het OP gebeurt, een open 
discussie aanmoedigen tussen alle partners van bij het begin van het initiatief, buiten het 
partnerschap vergaarde kennis uitwisselen. 

LEIDERSCHAP Erover waken dat alle partners gemotiveerd zijn en zich zichtbaar voor het partnerschap 
engageren, theorie omzetten in praktijk, een “democratische dictator” zijn – ervoor 
zorgen dat de uitvoering reëel en conform EQUAL is, niet het louter aankruisen van 
vakjes. 

BEHEER Ervoor zorgen dat de administratieve systemen vlot lopen en dat de data van de 
bijeenkomsten worden nageleefd, in het bijzonder wanneer de mensen het druk hebben of 
wanneer het strategische partners betreft. 

BEGELEIDING Partners met organisatorische moeilijkheden, die hun betrokkenheid bij of hun overgave 
aan het partnerschap negatief beïnvloeden, of mensen met een gebrek aan vertrouwen of 
betrokkenheid ondersteunen, partners helpen zich te ontplooien. 

RELATIEVORMING Het aangaan - op ieder ogenblik - van formele en informele relaties! 

Mainstreaming: Het aanpassen en institutionaliseren van resultaten:  
“Het is van wezenlijk belang om authentieke banden met krachtige 
mainstreamingorganisaties te smeden, zodat geslaagde plaatselijke proefprojecten kunnen 
evolueren naar een mainstreamingstrategie.” 
“Interne kanalen zijn immens belangrijk. We moeten het initiatief en de resultaten ervan 
binnen organisaties verspreiden.” 
 
Mainstreaming moet gedurende de hele duur van een partnerschap aan bod komen, aangezien 
het de verankering van de resultaten van het partnerschapsinitiatief omvat en ervoor zorgt dat 
de resultaten kunnen worden gereproduceerd en uitvergroot voor een ruimere economische, 
politieke, culturele en organisatorische impact. Het behalen van duurzame resultaten vergt een 
systematische benadering. Dat veronderstelt het ontwikkelen van en voortbouwen op 
contacten binnen, tussen en over andere initiatieven, programma’s, netwerken en instellingen 
heen, op plaatselijk, nationaal, regionaal en internationaal niveau. Zij kunnen binnen de 
advies- en uitvoeringsorganen van het partnerschap vertegenwoordigd zijn. Dat die 
organisaties zich het partnerschap eigen maken, kan een doeltreffende manier van 
mainstreaming zijn. Mainstreamingstrategieën vergen de interventie en de ondersteuning van 
de nationale EQUAL-autoriteiten. Inzake vaardigheden van de betrokkenen moet in dit 
stadium de aandacht uitgaan naar: 
 



 EQUAL – HANDBOEK VOOR ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAPPEN 

 
Verdere actie: het invoeren van een strategie voor continue en duurzame verandering:  
“Het meest dodelijke voor een partnerschap is het in zijn eigen belang te bestendigen.” 
 
Dit is een “toekomstgericht” proces waarbij beslissingen moeten worden genomen over wat er 
te gebeuren staat wanneer het werk van een partnerschap is voltooid. Dat kan de vorm 
aannemen van afspraken over een gepaste ontbinding van een partnerschap of over de 
ontwikkeling van verdere activiteiten. In dit verband moet men zich afvragen of het 
partnerschap op zich daadwerkelijk moet voortbestaan, welke strategieën moeten worden 
ingevoerd om een bepaalde vorm van continuïteit te verzekeren en wie verantwoordelijk 
wordt voor de ontwikkeling. Verder is het vitaal dat de resultaten voor de kansengroepen op 
de arbeidsmarkt duurzaam zijn. Ook hier verschillen de vaardigheden volgens het 
ontwikkelingsstadium van het partnerschap. 
 

 

VOORNAAMSTE VAARDIGHEDEN
COMMUNICATIE Het verhaal van het partnerschap vertellen, trachten de voordelen van een 

partnerschapbenadering aan een groter publiek mee te delen, zowel binnen en tussen de 
instellingen als erbuiten. 

CREATIEF 
DENKEN 

Innovatief denken over mogelijkheden voor duurzame veranderingen binnen, tussen en 
over de organisaties. 

LEIDERSCHAP Een vooraanstaande rol in de schaalvergroting innemen en de goede praktijken 
overbrengen. 

BEHEER Kansen grijpen om de boodschap van het partnerschap te verspreiden en de connecties 
en de opportuniteiten benutten, die zich hiertoe aandienen. 

NETWERKACTIVIT
EITEN 

Ontwikkelen en handhaven van kennisnetwerken waarbinnen goede praktijken kunnen 
worden uitgewisseld, het betrekken van voorname mainstreamingdoelen en 
multiplicators. 

OVERTUIGING Anderen overtuigen van de voordelen van een partnerschapsbenadering met het 
engagement en de energie om dit door te drukken.

VOORNAAMSTE VAARDIGHEDEN
COMMUNICATIE Successen en verwezenlijkingen zowel intern als extern delen en roemen.  
EVALUATIE De verwezenlijkingen van het partnerschap en de meest geschikte mogelijkheden 

voor de toekomst beoordelen. 

CONTACTEN BEHEREN Dialoog en discussie in de hand werken over de verdere actie en de daartoe vereiste 
strategieën, het partnerschap de mogelijkheid bieden om zich te ontbinden of om 
vlot en efficiënt verder te bestaan. 

LEIDERSCHAP Partners aanmoedigen om na te denken over promotie van bij het begin. 
BEHEER Veranderingen beheren en anderen hierbij betrekken om tot een transparant geheel 

te komen. 
PLANNING In een vroeg stadium strategieën voor verdere actie plannen, de juiste mensen 

vinden die voor het vereiste elan kunnen zorgen.

Transversale thema’s 
De vorming van partnerschappen wordt beïnvloed door een hele waaier van transversale 
thema’s. Deze worden uitvoeriger toegelicht in de instructies betreffende de specifieke 
processen en omvatten: 
 
Context: Het bewustzijn dat alle partnerschappen worden bepaald door de specifieke 
omgeving waarin ze actief zijn en dat ze het best werken in een positieve lokale omgeving die 
goede mogelijkheden biedt. Partnerschappen worden continu blootgesteld aan 
omgevingsfactoren. Een van de essentiële voorwaarden voor een duurzaam partnerschap 
bestaat erin zich aan deze factoren te kunnen aanpassen. 
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Empowerment: kansengroepen of organisaties die hen vertegenwoordigen, als partners of 
belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van het werk van het partnerschap.  
 
Vertrouwen: Wederzijds respect ontwikkelen door een duidelijk begrip van iedere partner en 
zijn redenen voor deelname aan het partnerschap. Anderzijds moet ook de transparantie van 
alle activiteiten die met het partnerschap verband houden, in de hand worden gewerkt.  
 
Taal: Tot een gemeenschappelijk begrip komen over de termen binnen verschillende lagen 
van de taal, met inbegrip van de nationale taal; verschillende sectorale/organisatorische 
terminologie: EQUAL-terminologie, cultuurgevoelige taal en de terminologie van het 
partnerschap zelf. 
 
Leiderschap: Mensen met diverse leiderschapsvaardigheden betrekken, zodat de verschillende 
partners de uitdagingen gemeenschappelijk kunnen aanpakken. Ervoor zorgen dat de 
leiderschapsrollen transparant en duidelijk zijn omschreven, en aanvaarden dat ze door de tijd 
heen kunnen veranderen.  
 
Innovatie: Blijk geven van innovatie door EQUAL-thema’s op een creatieve wijze te 
benaderen, via een nieuwe aanpak of door verder te bouwen op bestaande methodes en 
instrumenten, en deze verder te ontwikkelen.  
 
Vaardigheden: Het toepassen van “harde” en “milde” vaardigheden en het beoordelen van de 
capaciteit van de vaardigheden door de sterke en zwakke punten aan te wijzen en de 
domeinen waarvoor opleiding vereist is, af te bakenen. 
 
Flexibiliteit: Voldoende flexibel zijn om zich aan interne en externe veranderingen aan te 
passen en het aanwenden van de daartoe vereiste creatieve methodes en instrumenten. 
 
Ondersteuning van Beheersautoriteiten en Nationale Ondersteunende Structuren: Het 
ontwikkelen van sterke relaties met de nationale EQUAL-autoriteiten gedurende de volledige 
ontwikkeling van het werk. 
 
Overwinnen van hindernissen: Het oplossen van problemen door open besprekingen en door 
een flexibele benadering, met de bereidheid te veranderen om het partnerschap na conflict 
nieuw leven in te blazen.  
  
Tijd: Het inschatten van de tijd die nodig is om een partnerschap te vormen en te ontwikkelen. 
Zich bewust zijn van de tijdschema’s van de verschillende partners en weten waardoor die 
tijdschema’s precies worden bepaald. 
 
Beoordelen: Gebruik maken van duidelijke beoordelings-, controle- en evaluatiestrategieën, 
om informatie over de vlotte ontwikkeling van het partnerschap te verstrekken. 



 EQUAL – HANDBOEK VOOR ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAPPEN 

 
3. VOORBEREIDEND WERK: Het vertrekpunt bepalen 

 
Kennis van EQUAL 
Bij het voorbereidende werk is het essentieel informatie te verstrekken over EQUAL en een 
duidelijk inzicht te verwerven in de streefdoelen en de werkwijzen (strategie en operaties 
inbegrepen) - meer bepaald met betrekking tot de financieringsregels en -reglementen. Dat 
geldt ook voor ervaring opgedaan met gelijkaardige initiatieven rond de thema’s van EQUAL 
en/of met de EC. 
 
Onderstaande EQUAL-website verstrekt volledige informatie over het programma, evenals praktische informatie 
en richtlijnen afkomstig van nationale websites: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal. 
 
Ondersteuning van Beheersautoriteiten en Nationale Ondersteunende Structuren 
De mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de informatie en 
het advies van deze organisaties is belangrijk om de partnerschappen doorheen hun hele 
ontwikkeling aan te moedigen en te promoten. Naast de nationale coördinatie van de 
EQUAL-informatie via handboeken en websites bieden ook de regelmatige bijeenkomsten of 
het telefonisch contact heel nuttige ondersteuning. Verder zijn er tips over andere OP- of EC-
initiatieven, die kunnen bijdragen tot bijkomende kennisvergaring, en nationale workshops, 
waar informele contacten en netwerken binnen EQUAL kunnen worden ontwikkeld en 
informatie kan worden verkregen over nationale/internationale happenings of contacten, die 
voor een specifiek knelpunt of voor een specifiek thema belangrijk kunnen zijn.  
 
TIP: Vertrouw op de Beheersautoriteiten en op de Nationale Ondersteunende Structuren 
en knoop er relaties mee aan! 
 
De context onderzoeken en beoordelen 
De EQUAL-ontwikkelingspartnerschappen (OP’s) evolueren binnen een internationale 
context die in toenemende mate erkent dat partnerschappen tussen verschillende sectoren en 
regio’s dringende maatschappelijke uitdagingen kunnen behandelen. Het is echter belangrijk 
te erkennen dat alle partnerschappen worden bepaald door de specifieke economische, 
politieke, culturele en maatschappelijke omgevingen waarbinnen zij actief zijn. 
Partnerschappen lijken het meest succesvol wanneer de plaatselijke randvoorwaarden hun 
ontwikkeling bemoedigen. Die randvoorwaarden kunnen de vorm aannemen van een positief 
overheidsbeleid, ondersteunende juridische en wetgevende kaders en het bestaan van 
bemiddelende organisaties en/of belangrijke individuen die erin slagen de verschillende 
instellingen samen te brengen. Partnerschappen die niet of slechts in beperkte mate kunnen 
terugvallen op dergelijke omgevingsfactoren krijgen af te rekenen met moeilijkheden die hun 
succes zowel nationaal als transnationaal bepalen. 
 
Het voorbereiden van het klimaat voor de oprichting van een partnerschap houdt onder meer 
in dat de specifieke context waarbinnen het partnerschap wil werken, moet worden 
onderzocht en beoordeeld, en dat de voornaamste onder EQUAL te behandelen onderwerpen 
worden afgebakend. Dit vergt: 
• Een nauwgezet onderzoek van de behoeften van de kansengroepen op de arbeidsmarkt en 

van de daaruit voortvloeiende beweegreden voor het partnerschap. Dit kan gebeuren aan 
de hand van een paar vragen: 

o Welke bewijsmiddelen tonen aan dat het voorgestelde werk moet worden 
ondernomen? 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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o Wat werd er tot op heden al ondernomen en door wie? 
o Wat is de impact van de voorbije activiteit? 
o Wat kunnen we uit deze pogingen uit het verleden leren? 
o Wat trachten we te verwezenlijken? 

• Het identificeren van ruimere middelen – zowel financieel als niet-financieel. 
• Het beoordelen van de vroegere ervaring via contacten met geschikte organisaties en 

netwerken die op een bepaald domein ruime ervaring hebben opgedaan, en het 
identificeren van partnerschappen die rond gelijkaardige thema’s bestaan. In vele gevallen 
kunnen OP’s zich aan het werk van bestaande partnerschappen, organisaties of initiatieven 
aanpassen.  
 

 

 EEN GUNSTIGE OMGEVING VOOR ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAPPEN 
 

Oprichting en werking van EQUAL-ontwikkelingspartnerschappen in Griekenland: Wet 2956/2001 
(Artikel 42) 
Met het oog op de vereenvoudigde implementatie van EQUAL via “strategische”, “effectieve” en “duurzame 
partnerschappen die alle relevante actoren samenbrengen, werd Wet 2956/2001 (Artikel 42) uitgevaardigd. Deze 
wet regelt en illustreert kwesties als: 
• De juridische status van OP’s (private juridische entiteiten zonder winstbejag);  
• Besluitvormingsprocedures; 
• OP-bestuursorganen en hun verantwoordelijkheden en mandaat; 
• Deelname van overheidsorganisaties en van centrale en regionale bestuursagentschappen; 
• Het uitvaardigen van gemeenschappelijke beslissingen door de ministers van economische planning en 

arbeid en sociale zaken tot regulering van alle aangelegenheden betreffende prestatie, toepassing, beheer, 
financiën, evaluatie en controle van EQUAL-OP’s.  

De oprichting en de werking van de EQUAL-OP’s volgens de bepalingen van de wet heeft tot dusver tot 
volgende resultaten geleid: 
• De multisectorale aard van de Griekse OP’s.  De leden zijn centra voor beroepsopleiding, vakbonden, 

kamers van handel en nijverheid, non-profit organisaties, federaties, privéondernemingen, regionale & 
plaatselijke overheden (vb. gemeentebesturen, enz), overheidsdiensten en -entiteiten en niet-
gouvernementele organisaties. 

• Partners met een verschillende juridische status en van verschillende omvang zijn op een behoorlijk gelijke 
basis bij de OP’s betrokken. 

• Alle OP-partners nemen deel aan de bestuurs- en besluitvormingsprocedures. 
• Niettegenstaande problemen in de beginfase getuigen de OP’s van cohesie. Er werden slechts heel weinig 

gevallen gemeld van partners die zich uit het partnerschap terugtrokken, en wanneer dit gebeurde, werden 
zij vervangen door nieuwe partners die door de raad van bestuur van de OP’s werden aanbevolen. 

• De statuten van de OP’s onderscheiden duidelijk de rollen van de partners in het partnerschap, evenals de
wijze om beslissingen uit te vaardigen.  

• De raad van bestuur kan bij eenvoudige meerderheid vergaderen. Plenaire vergaderingen zijn niet vereist. 
Dit biedt de OP’s flexibiliteit bij het uitvaardigen van beslissingen. 

• De mogelijkheid om comités op te richten en om deel te nemen aan de bij wet geregelde mechanismen voor 
certificering van werk en voor de boekhoudkundige controle van betalingen biedt de partners van de OP’s 
de mogelijkheid om de evolutie van de implementatie van de OP te volgen. 

• De benoeming van de bestuurder en de coördinerende partner op basis van zijn/haar beproefde kennis over 
en ervaring met de relevante implementatie en administratie staat garant voor een evenwichtige 
communicatie en een vlotte informatiestroom tussen de partners en de Beheersautoriteit. Dit biedt ook steun 
aan de “zwakkere” en meer “onervaren” partners bij de implementatie en administratie van het OP. 

 
TIP: Onderzoek de mogelijkheden en uitdagingen van de vorming van partnerschappen in 
uw specifieke context nauwgezet! 
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Probleemdefiniëring / Het beoordelen van pro’s en contra’s van een partnerschapsbenadering in George, 
L. & Madden, K. (2000) Partnership Brokers Handbook, UNSC & IBLF, Londen 
http://www.partnershipbrokers.net  

 
 
Het voortbouwen op eerder geleverd werk of op bestaande partnerschappen 
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ijk: RepaNet 
Muellvermeidung (Vereniging voor Afvalpreventie) is de coördinatiepartner van het OP RepaNet. 

O is een bekende netwerkorganisatie die in 1982 werd opgericht om nieuwe tewerkstellingskansen te 
binnen de milieusector. Tussen 1995-2000 was ARGE projectcoördinator voor twee ADAPT-

n en een EMPLOYMENT-project (de voorlopers van EQUAL). EQUAL werd aangegrepen als 
g om een uniek netwerk van afvalbeheer op te richten en hoogwaardige bedrijfssectoren open te 
voor diegenen die van de Oostenrijkse arbeidsmarkt waren afgescheiden. ARGE koos het thema 
ediensten (een nieuwe trend binnen de Oostenrijkse milieusector) en koos alle potentiële partners.  Een 
ntal NGO’s werd  omwille van de regionale goede praktijken geselecteerd.  Nationale organisaties 
dan weer uitgekozen voor hun mainstreamingpotentieel. Daaronder het federaal ministerie van milieu, 
er van koophandel en de vakbond van werknemers uit de privésector (beide beschikten over 
enten voor milieuaangelegenheden met proactieve verantwoordelijken), en de Nationale Vereniging 

albeheer (waarbij alle Oostenrijkse gemeenten zijn aangesloten). 

Décrire 
E ontstond uit een bestaand partnerschap tussen drie organisaties: het FOREM (de dienst voor 

oorziening en opleiding van het Waalse Gewest), dat al 25 jaar lang werkt met slachtoffers van 
f ontslag in het Waalse Gewest, steeds in partnerschap met vakbondsorganisaties en soms met 
ties van handel en nijverheid;  CAREMPLOI – een vakbondspartnerschap dat in het verleden met 
 samenwerkte rond programma’s voor de sociale en professionele reïntegratie van mensen die na 
luitingen hun baan verloren; en CEFRET (Centre de Formation Textile – Opleidingscentrum voor de 

ndustrie) – een partnerschap tussen een vakbond van de textielindustrie en de organisatie van de 
ndel en –nijverheid, dat tracht voormalige arbeiders binnen de textielsector actief te houden, door hen 

ling aan te bieden, hen vertrouwd te maken met nieuwe technieken en hen over te plaatsen. De 
ité Libre de Bruxelles trad als nieuwe partner toe. De ULB voert academisch onderzoek naar 
atie. 

E (Intervention) PARTNERS, UK 
ontstond uit een bestaand partnerschap tussen twee organisaties (Lets TWIST) na een geslaagd 

tellingsinitiatief. Een van de partners nam de leiding binnen JIVE Partners op zich. Het OP 
elde zich vanuit het verlangen om de regionale inspanningen van Lets TWIST uit te vergroten naar het 
e niveau en uit de behoefte aan “proefbank”-organisaties. Het ruime actiekader bestond dus al voor het 
chap werd opgericht. Na gesprekken met een van de partners van een NGO waarmee ideologisch 
anknopingspunten bestonden, werden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze drie organisaties 
 uit tot de kernmanagementgroep, waarbij de NGO optrad als overkoepeling voor de andere NGO’s 
et partnerschap wilden toetreden. Alle aspecten van het voorstel werden samen opgesteld. 
 wat EQUAL-partnerschappen passen zich aan eerder bestaande partnerschappen aan 
uwen voort op connecties en netwerken binnen organisaties die zij goed kennen en 
mee zij eerder al hebben gewerkt.  

en: 
estaat een gemeenschappelijk begrip van de vele mogelijke knelpunten. 
oelstellingen worden vlotter bereikt omdat de partners elkaar kennen, weten hoe zij 
en en weten in welke mate zij op elkaar kunnen vertrouwen. 

http://www.partnershipbrokers.net/
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• Op regionaal niveau kan gemakkelijker worden voortgebouwd op sterke locale connecties 
en praktijken. 

• Er ontstaat gemakkelijker vertrouwen wanneer wordt uitgegaan van eerder aangegane 
relaties. 

 
Nadelen: 
• Er is geen instroom van verfrissende ideeën, nieuwe organisatiewijzen of werkmethodes. 
• Het ontwikkelen van relaties met personen die vertrouwd zijn met een bepaald 

arbeidsstramien, kan tijdrovend zijn. 
• De kostprijs kan oplopen, doordat er interne middelen moeten worden ingezet om relaties 

aan te knopen. 
• Het kan moeilijk zijn om tot een authentiek gemeenschappelijk initiatief te komen, 

aangezien partners die er niet van bij het begin bij waren, zich gemarginaliseerd kunnen 
voelen. 

 
Het starten van een nieuw partnerschap 
Voordelen: 
• Frisse en meer innovatie benaderingen van knelpunten, initiatieven en methodologieën. 
• Een diversiteit aan ideeën met de mogelijkheid tal van verschillende initiatieven voor 

kansarme groepen te ontwikkelen. 
• Er worden nieuwe contacten aangeknoopt en er wordt nieuwe kennis opgebouwd. 
• Individuen en partners leren elkaar goed kennen wanneer ze helemaal van nul een 

partnerschap oprichten. 
 
Nadelen:  
• Moeilijker om te komen tot een gemeenschappelijke benadering. 
• Het opbouwen van vertrouwen neemt meer tijd in beslag. 
• Zowel op het vlak van te leveren inspanningen als inzake tijd voor het opstarten worden 

hoge eisen gesteld. 
 
TIP: Neem de tijd om bij de aanvang van een nieuw partnerschap mogelijke knelpunten 
denkbeeldig te overlopen! 
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4. VOORBEREIDEND WERK: Op zoek naar partners 
 
Identificeren en selecteren van partners 
EQUAL-partnerschappen ontstaan niet uit het niets. Doorgaans neemt een organisatie het 
initiatief om het idee van een partnerschap uit te werken en op zoek te gaan naar potentiële 
partners en middelen. Een van de voornaamste elementen van het voorbereidende werk is het 
identificeren van de “juiste” spelers die in het partnerschap worden opgenomen en het 
bereiken van overeenstemming daarover. Voor elk van de potentiële partners is het belangrijk 
om de risico’s en voordelen van de betrokkenheid in het partnerschap te beoordelen. Dat 
veronderstelt dat een analyse wordt gemaakt van de sterke en zwakke punten en is in het 
bijzonder belangrijk wanneer het partnerschap niet voortbouwt op een eerder bestaand 
partnerschap of op contacten binnen gekende organisaties.  

  

BEGINNEND PARTNERSCHAP 
 
Zweden: Diversity in Västernorrland 
Na een eerste bijeenkomst van twintig organisaties werd in juli 2000 een informele werkgroep met zes leden 
opgericht, waaronder een vereniging van plaatselijke overheden, twee districtsraden, twee NGO’s en een 
regionale socialezekerheidsdienst. Er werd een projectleider aangesteld die met het partnerschapsproces werd 
belast. Zijn taak bestond erin alle ideeën te inventariseren van de gemeenten van het district waar EQUAL 
bestond. De eerste inventaris telde zowat 200 mensen. In mei 2001 vond een eendaagse bijeenkomst plaats met 
50 deelnemers. Zij werden verzocht te brainstormen over EQUAL-ideeën. Het begin was volledig gebaseerd op 
ideeën. In dat stadium was er geen sprake van een mogelijk partnerschap. Een dertigtal ideeën werd in detail 
uitgewerkt. Daarvan werden er 12 weerhouden als heuse EQUAL-projecten. Uiteindelijk werden 7 van deze 
projecten gefinancierd en verwezenlijkt. In die periode werden de 14 partners voor het OP geleidelijk ingezet. 
Sommige kwamen heel natuurlijk op de voorgrond te staan, omdat ze verantwoordelijk waren voor de zaken en 
de doelgroepen die de kern van de ideeën/projecten vormden. Andere werden aangetrokken als financiële 
partners zonder rechtstreeks bij het project betrokken te zijn. Geheel gelijklopend met deze inspanningen werden 
vele plaatselijke en regionale overheden, gemeenten en organisaties betrokken bij een proces om een visie te 
verwerven voor het hele district.  Dit was toegespitst op diversiteit en ondersteunde dus ons EQUAL-proces. 

Een nauwgezette partnerselectie is belangrijk:  
• Om te komen tot een relevante benadering van het partnerschap; 
• Om effectieve werkrelaties tot stand te brengen; 
• Om de risico’s tot een minimum te beperken; 
• Om te verzekeren dat de activiteiten van het partnerschap duurzaam zijn; 
• Om potentiële mainstreamingmogelijkheden te benutten (vb. beleidsvoerders binnen 

nationale of regionale regering). 
 
TIP: Ga na of potentiële partners belangstelling en enthousiasme tonen om tot het 
partnerschap toe te treden. Dat zorgt voor de nodige geestdrift en de verbintenis om van het 
partnerschap een succes te maken. 
 
Controle van de middelen 
Alle partners beschikken over uiteenlopende menselijke en financiële middelen die zij in het 
partnerschap kunnen inbrengen. Deze middelen kunnen de vorm aannemen van informatie, 
fysieke ruimte, producten, expertise, vaardigheden, relaties, mensen en financiële middelen. 
Het partnerschap moet beslissen welke van deze middelen voor zijn werk zijn vereist en 
welke potentiële partner welke middelen het best kan inbrengen. Misschien moet hiervoor een 
inventaris in kaart worden gebracht, waarbij de partners aanduiden welke middelen zij het 
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best ter beschikking van het partnerschap kunnen stellen, en waarin een evaluatie wordt 
gemaakt van wat voor het werk van het partnerschap beschikbaar is. 
 
TIP: De financiële draagkracht in evenwicht brengen door ervaring, vaardigheden en 
kennis! 
 
Gids van de Europese Commissie betreffende de Partnerschapgerichte planning binnen EQUAL voor OP-
procesbegeleiders 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Nagaan of de organisaties klaar zijn om een partnerschap aan te gaan en Analyse van belanghebbenden in 
George, L. & Madden, K. (2000) Partnership Brokers Handbook, UNSC & IBLF, Londen 
http://www.partnershipbrokers.net 
Analyse van belanghebbenden in de Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende 
projectcyclusbeheer http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf  
Evaluatie van de sociaal-economische ontwikkeling: het raadplegen van de belanghebbenden 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 

 
Overeenstemming bereiken over het aantal leden 

 

OVEREENSTEMMING BEREIKEN OVER HET AANTAL LEDEN 
 
België: Décrire (4 partners) 
Wij beslisten om het aantal leden in ons OP in dit stadium te beperken. De doelstellingen waren immers heel 
duidelijk vastgesteld en elke partner stemde ermee in een bepaalde actie binnen het eigen vaardigheidsdomein 
op zich te nemen. 
 
Ierland: Equal at Work -The Dublin Employment Pact  (48 Partners) 
Wij hadden geen ledenbeperking vooropgesteld. Integendeel, van bij het begin was het de bedoeling om een 
impact te generen binnen de drie sectoren van de arbeidsmarkt van Dublin (inherent mainstreamingseffect). 
Bijgevolg werden partners uit verschillende sectoren en van verschillende geografische gebieden uit de regio van 
bij het begin actief benaderd. Het partnerschap werd opgebouwd rond een kern van bestaande partners. Aan de 
hand van workshops, waar het thema voor de EQUAL-aanvraag werd uitgewerkt, werden bijkomende potentiële 
partners voor samenwerking geselecteerd. Deze kandidaten werden benaderd en gevraagd toe te treden tot het 
initiatief op basis van het ontwerpvoorstel dat aan de aanvraag ten grondslag lag.  Het OP telde 48 partners, 
terwijl de initiële kern uit tien partners bestond. Zowat 34 partners waren betrokken bij het invullen van de 
aanvraag en het uitwerken van de bijzonderheden van de verschillende werkplannen. De finale partners werden 
vervolgens “plaatselijk” door de gevestigde sites opgenomen. 

De omvang van de OP’s binnen EQUAL kan enorm verschillen, gaande van drie à vier 
partners tot meer dan vijftig. Heel wat OP’s geven de voorkeur aan een beperkt aantal 
partners met het oog op een vlotter beheer en dito relaties. Zij ervaren ook dat de 
kennismaking en de samenwerking vlotter verlopen en dat het gemakkelijker is om 
vertrouwen tot stand te brengen. Grotere partnerschappen zijn dan weer van mening dat zij 
door het samenbrengen van een ruimere waaier van organisaties, die normaal gezien niet 
samenwerken, een groter aanbod van afzonderlijke en elkaar aanvullende middelen kunnen 
aanbieden en vernieuwender kunnen zijn, door meer ideeën aan te trekken. Daarenboven 
geloven ze dat ze tot een goed mainstreamingspotentieel komen naarmate het werk evolueert.  
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.partnershipbrokers.net/
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp
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VOORNAAMSTE VRAGEN BIJ HET IDENTIFICEREN VAN POTENTIËLE PARTNERS 
Reputatie: Kunnen en zullen ze tot resultaten komen? Hebben ze eerder al ervaring opgedaan met EC-
programma’s? 
Legitimiteit: Zijn de organisaties door hun leden/belanghebbenden/directiecomités gemachtigd om 
beslissingen te nemen over kwesties die het werk van het partnerschap aanbelangen? Hebben de personen die 
deze organisaties vertegenwoordigen de bevoegdheid om namens de organisaties op te treden? 

n? 

Vaardigheden en middelen:  Wat kunnen zij bieden? Beschikken zij over stevige vaardigheden en (financiële 
of andere) middelen? 
Complementariteit: Vullen de vaardigheden en middelen een leemte bij het partnerschap en dragen ze bij tot 
de werking ervan – iets dat andere niet kunnen biede
Mainstreaming: Zijn de beleidsvoerders en de kansarmen op de arbeidsmarkt goed vertegenwoordigd/ 
opgenomen in het partnerschap zodat een duurzame impact tot stand kan komen? Werden mensen die 
veranderingen kunnen doordrukken en agenda’s kunnen “aanpassen” geïdentificeerd? 
Motivering: Beschouwen zij het partnerschap als een stap voorwaarts? Zijn ze gemotiveerd om in partnerschap 
te werken? 

 
De initiatieven begrijpen 
Inzicht verwerven in de motivatie en organisatorische verwachtingen van het partnerschap en 
zijn werk bij de verschillende partners is vitaal voor het succes van de EQUAL-
partnerschappen. Dat betekent dat er inspanningen moeten worden geleverd om de essentiële 
partnerstimuli voor deelname aan het partnerschap zo transparant en duidelijk mogelijk voor 
te stellen. Het is essentieel dat de partners zich ervan bewust zijn dat complementaire 
doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt door samen te werken, zelfs wanneer de 
organisatorische streefdoelen en de benaderingen verschillen. Uiteindelijk moeten alle 
partners de noodzaak van het partnerschap inzien en begrijpen dat het een eindresultaat zal 
opleveren dat nooit door een organisatie afzonderlijk kan worden bereikt. 
 
TIP: Bepaal duidelijk wie wat in het partnerschap inbrengt en waarom de partners willen 
samenwerken! 
 
Partners betrekken 
Een erkenning van de verschillende vaardigheden, kundigheden en middelen die elke partner 
in het partnerschap kan inbrengen, is essentieel bij het betrekken van partners. Belangrijk 
daarbij is een evenwichtige reeks bijdragen door de verschillende partners, waarbij elk middel 
voor zijn complementariteit wordt gewaardeerd en potentiële partners het gevoel hebben op 
een billijke manier te worden aanvaard. Dat impliceert dat men komt tot het punt dat het OP 
Equal at Work – Dublin Employment Pact omschrijft als een “win-winformule” waarbij “de 
som van de wederzijdse voordelen groter is dan het rechtstreekse individuele voordeel”. 
Vooral voor NGO’s en/of kleine organisaties is het belangrijk dat ze ervaren dat zij op een 
billijke basis worden aanvaard. Zoniet zou bij hen namelijk de indruk kunnen ontstaan dat ze 
niet tot geloofwaardige partners kunnen uitgroeien door financiële beperkingen of door 
tekortkomingen op het vlak van hun vaardigheden. Om de integratie van dergelijke 
organisaties in het partnerschap te ondersteunen, kan het soms nuttig zijn om hen te helpen 
om middelen te krijgen en te ontwikkelen. Dit moet heel omzichtig worden aangepakt, omdat 
het geen gemakkelijke opgave is en de aandacht van de hoofdpunten van het partnerschap zou 
kunnen afleiden. 

 
De partners die het gemakkelijkst kunnen worden betrokken zijn partners die: 
• Het dichtst staan bij de problemen die door EQUAL worden aangegrepen; 
• Een gebrek hebben aan middelen om de volgens hen vereiste initiatieven op te zetten; 
• Waarmee de initiatiefnemende organisatie punten van overeenstemming heeft; 
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• Intern naar behoren functioneren; 
• Over financiële draagkracht beschikken. 
 
Partners die moeilijker te betrekken zijn, zijn partners die: 
• Van de waarde van het partnerschap moeten worden overtuigd; 
• Er een strenge politieke/bureaucratische cultuur op nahouden, vb. overheidsdiensten; 
• Door de doelstellingen van het partnerschap worden bedreigd; 
• Een gebrek hebben aan vertrouwen in en/of geen ervaring hebben met partnerschappen; 
• Af te rekenen hebben met financieringsmoeilijkheden; 
• Moeilijkheden hebben die typisch zijn voor kleine ondernemingen (een gebrek aan 

personeelsleden die exclusief aan het partnerschap werken); 
• Moeilijkheden hebben door hun grootte (gebrekkige integratie met de moederorganisatie); 
• Niet flexibel zijn en met vaste doelstellingen werken; 
• Moeilijkheden ondervinden om te werken met financieringsregels en -reglementeringen. 

 
METHODES OM ENGAGEMENT AAN TE MOEDIGEN 

 
Partners, en vooral dan aarzelende partners, engageren, dient op een omzichtige manier te 
gebeuren. Mogelijke methodes zijn: 
• Moedig gesprekken en een open dialoog over het partnerschap en zijn streefdoelen aan 

wanneer dat kan. 
• Versterk contacten en duid binnen de partnerorganisaties personen op sleutelposities aan, 

die de betrokkenheid kunnen aanmoedigen. 
• Organiseer initiële workshops over de reikwijdte en het thema van de voorstellen. 
• Organiseer regelmatig bijeenkomsten waarop de streefdoelen van het partnerschap 

worden toegelicht. 

• Werk rond één duidelijke kwestie waarin de partners zich gemakkelijk kunnen 
herkennen. 

• Zoek de partnerorganisaties op om het project voor te stellen. 
• Gebruik een projectbegeleider die als moderator tijdens de bespreking kan fungeren en 

een gemeenschappelijke basis voor alle deelnemers kan bewerkstelligen.  
• Duid een personeelslid van de initiatiefnemende organisatie aan om met een specifieke 

partner samen te werken. 
• Vergaar kennis over de potentiële partnerorganisatie en leer die organisatie zo goed 

mogelijk kennen. 
• Ga goede informele relaties met de partnervertegenwoordigers aan.  
• Betrek goede mainstreamingpartners van bij het begin vb. overheids- & nationale 

organen. 

 
TIP: Blijf het initiatief en de doelstellingen continu toelichten om te komen tot inzicht en 
deelname – “het is een altijddurende opdracht”. 
 
De privésector als EQUAL-partner betrekken  
De sector die het minst aan EQUAL-partnerschappen blijkt deel te nemen, is de privésector. 
De betrokkenheid van de privésector bij EQUAL-partnerschappen is niettemin belangrijk 
gezien de rol die deze sector speelt bij het scheppen van plaatselijke werkgelegenheid. 
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Bovendien beschikt deze sector over het nodige potentieel om bij arbeidskrachten de door 
werkgevers gewenste vaardigheden te ontwikkelen. Door zijn betrokkenheid in 
partnerschappen kan de privésector ook de economie, de samenleving en het leefmilieu 
maximaal positief beïnvloeden.  
 

TIP: Toon aan dat sectoroverschrijdende partnerschappen vanuit bedrijfsstandpunt heel 
zinvol zijn, omdat zowel aandeelhouders als belanghebbenden hiervan de vruchten 
plukken!  

METHODES OM HET ENGAGEMENT VAN DE PRIVÉSECTOR TE PROMOTEN 
 
• Beklemtoon de wettelijke verplichtingen vb. op het vlak van gelijke kansen. 
• Haal voorbeelden aan van ondernemingen die baat hadden bij een samenwerking in partnerschappen; 
• Streef bij het topmanagement naar betrokkenheid bij het partnerschap; 
• Toon aan dat dit positieve reclame oplevert voor de onderneming en hoe dit leidt tot 

mainstreamingrelaties met de ruimere samenleving. 
• Gebruik argumenten uit de trend naar globale burgerzin bij ondernemingen om de voordelen  van 

bedrijfsengagement ten aanzien van maatschappelijke kwesties aan te tonen. 

 
Empowerment 
Een van de centrale streefdoelen van de EQUAL-partnerschappen is het bestrijden van 
discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Deze partnerschappen willen kansarmen op 
de arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden om "op gelijke voet" samen te werken met andere 
belanghebbenden. Daarom is het van wezenlijk belang dat kansengroepen of de organisaties 
die hen vertegenwoordigen, als partners of belanghebbenden bij de ontwikkeling van hun 
werk worden betrokken. Empowerment kan ook betrekking hebben op de partners zelf, 
ongeacht of het organisaties betreft die de kansarmen op de arbeidsmarkt vertegenwoordigen, 
of andere soorten belanghebbende organisaties. Partnerschappen die via dialoog en overleg 
creatieve relaties met belanghebbende groepen aangaan, maken bij de ondersteuning van het 
empowermentproces de meeste kans van slagen. Verder is ook een open en transparante 
structuur en communicatiestijl belangrijk, die de kansengroepen oproept om zich bij het 
partnerschap aan te sluiten. Continue controle lijkt voor het verzekeren van empowerment 
bijzonder nuttig. 
 
Partnerschapsbemiddeling 
Partnerschappen doen voor hun activiteiten, heel in het bijzonder in het prille stadium, vaak 
een beroep op een tussenpersoon of een projectbegeleider. Deze “bemiddelaar” knoopt 
relaties tussen de partijen aan en werkt voornamelijk “op de achtergrond”, om het 
partnerschap tot stand te brengen en te vormen. Het kan een personeelslid betreffen van de 
initiërende organisatie of een externe consultant/projectbegeleider. Een goede bemiddelaar 
moet het vertrouwen van alle partners genieten. Hij moet over een aantal vaardigheden en 
kwaliteiten beschikken, waaronder een duidelijk inzicht in het OP en in de context 
waarbinnen dit partnerschap zal functioneren, engagement ten aanzien van het OP, ervaring 
met het werken met verschillende sectoren, goede communicatie- en taalvaardigheden – heel 
in het bijzonder een goede luisterbereidheid, persoonlijk engagement, verbeelding en 
oprechtheid. 
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TIP: Kies een partnerschapsbemiddelaar die getuigt van persoonlijke integriteit en bereid is 
te luisteren! 
 
Website Partnerschapsbemiddelaars http://www.partnershipbrokers.net 
Gids van de Europese Commissie betreffende de Partnerschapgerichte planning binnen EQUAL voor OP-
procesbegeleiders  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
 
Moeilijkheden in de beginfase het hoofd bieden 

 
HINDERNISSEN IN EEN VROEG STADIUM OVERWINNEN 

 
Ierland: Sonas DP Ireland Ltd.  
De moeilijkheden in de beginfase deden zich voor toen het partnerschapsmodel werd ingevoerd – iedereen 
was gelijk en had een gelijke inspraak. Dat maakte het moeilijk. Zonder een duidelijk leiderschap ontstond er 
een onderstroom van “positionering” en werd tijdens de voorbereidende en planningsfases getracht om de 
individuele resultaten veilig te stellen. Dat probleem werd verholpen met de komst van een externe 
projectbegeleider. Die moest helpen om te komen tot een gemeenschappelijke en aanvaardbare reeks 
doelstellingen en procedures. Ook het betrekken van drie vertegenwoordigers tijdens een eerste 
transnationale bijeenkomst die heel wat verder leek te staan dan ons OP, zorgde voor een ommekeer. We 
brachten heel wat tijd samen door, wat ons een beeld opleverde van het engagement en de toewijding van 
eenieder. Het hielp ons ook om respect te krijgen voor elkaar en het zorgde ervoor dat we bereid waren om 
de zaak bij onze thuiskomst weer vlot te trekken. Dat was de katalysator die het hele OP hielp veranderen in 
een meer beslissende en actiegedreven groep.  Door het initiatief aan te grijpen, kon de groep als voorbeeld 
voor de anderen fungeren en het inzicht overbrengen om samen de afgesproken doelstellingen en 
tijdschema’s te respecteren. Nadien verliepen de bijeenkomsten van het OP meer gericht en samenhangend 
en maakten de leden zich het partnerschap op een nieuwe manier eigen. 
 
VK: JIVE (Intervention) PARTNERS 
De NGO’s die wij voor samenwerking hadden uitgekozen, bleken allemaal organisaties met een schrijnend 
gebrek aan middelen. De ontwikkeling van het OP werd overschaduwd door de bekommernis dat zij er niet 
in zouden slagen de geschikte financieringsbronnen aan te boren. Er ging heel wat kostbare tijd verloren aan 
het verlenen van bijstand op dit vlak, zonder succes evenwel. Om de NGO’s te helpen, verstrekte de 
hoofdpartner intensieve ondersteuning op het vlak van de financiële problemen die rezen. Een verschillende 
interventiesnelheid bood hen de tijd om een ander profiel binnen hun regio aan te nemen, om financiële 
middelen aan te trekken. Twee organisaties slaagden in het opzet. Eén organisatie kampt op dit vlak nog met 
moeilijkheden. De financiële onzekerheid van alle NGO’s vormde een continue bedreiging voor het project 
en vormde een belemmering voor een aantal mogelijkheden en activiteiten. 

 
Tijdens het voorbereidende proces kunnen er zich een aantal hindernissen voordoen. Deze 
kunnen verband houden met de externe verplichtingen van de omgeving waarbinnen het 
partnerschap wil werken, vooroordelen ten opzichte van verschillende potentiële partners, een 
gebrek aan vaardigheden voor de totstandbrenging van partnerschappen, en verschillende 
organisatorische prioriteiten die een gepaste ondersteuning voor het voorgestelde 
partnerschap in de weg staan. De meeste uitdagingen kunnen worden overwonnen door hard 
werk en engagement. Anderzijds kan het rechtstreeks aanpakken van deze moeilijkheden een 
katalysatoreffect hebben voor de ontwikkeling van nieuwe en dynamische vormen van 
samenwerking.  
 
Transnationale partnerschappen 
Aangezien transnationale samenwerking een integraal onderdeel vormt van het toekomstige 
werkprogramma van ieder OP, is het raadzaam om zo snel mogelijk transnationale partners te 

http://www.partnershipbrokers.net/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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identificeren en vervolgens in tandem gedetailleerde voorstellen uit te werken. Raadpleeg 
voor bijkomende informatie over het transnationale karakter de “Transnationaliteitsgids”. 
 
EQUAL-Transnationaliteitsgids: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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5. OPSTARTFASE: Het partnerschap plannen 
 
De “engagementsvoorschriften” overeenkomen 
Leg de voornaamste principes voor de praktische samenwerking vast en zorg ervoor dat die 
duidelijk aan alle partners worden meegedeeld. De “engagementsvoorschriften” samen 
uitwerken, bevordert eerbied en vertrouwen tussen de partners onderling. 
Ontwikkeling van de basisregels van het partnerschap in George, L. & Madden, K. (2000) Partnership 
Brokers Handbook, UNSC & IBLF, Londen http://www.partnershipbrokers.net 
 
Komen tot een gemeenschappelijke visie  
Om de verbintenis ten aanzien van het partnerschap betekenis te geven, is het belangrijk dat er 
een consensus wordt bereikt over datgene waarvoor het partnerschap staat en over de centrale 
doelstelling ervan. Daarom moeten de doelstellingen en methodes worden opgehelderd. Dit 
gebeurt het best door heel precies aan te geven wat de partners willen nastreven en hoe ze dit 
zullen aanpakken. 
 
 

TIP: Zorg ervoor dat de groep en niet een individu de visie naar voor brengt en verzeker u 
ervan dat de visie realistisch is. 

KOMEN TOT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE 
 
Ierland: Equal at Work -The Dublin Employment Pact  
Nadat werd besloten een partnerschap op te richten om de onder EQUAL omschreven doelstellingen na te 
streven, werden een aantal workshops georganiseerd met de bedoeling de doelstellingen en de missie van het 
partnerschap af te bakenen. Dit gebeurde onder de leiding van een belangrijk lid dat er van bij het begin bij was 
en het vertrouwen van de afzonderlijke partners genoot. Het eerste principe dat werd vastgelegd was dat alle 
beslissingen in alle gevallen door consensus tot stand zouden komen. De missie van het partnerschap werd 
vervolgens vastgelegd, door de voornaamste doelstellingen die de partners wilden nastreven te definiëren en te 
verfijnen. De projectbegeleider kreeg daarbij de opdracht dat het resultaat “vanuit iedere hoek” een win-
winsituatie moest opleveren. Elke partner moest individueel iets uit de wacht slepen. Bovendien moest de som 
van de voordelen voor de groep groter zijn dan het rechtstreekse voordeel voor de afzonderlijke partners.
Volgens deze formule werd uit de zowat twaalf doelstellingen een overkoepelend streefdoel gedistilleerd dat de 
afzonderlijke doelstellingen duidelijk weergaf. Praktisch werd de doelstelling als volgt gedefinieerd: een 
toegankelijke arbeidsmarkt creëren via open praktijken op het vlak van human resources. 

 
Gids van de Europese Commissie betreffende de Partnerschapgerichte planning binnen EQUAL voor OP-
procesbegeleiders 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Probleemanalyse, Analyse van de doelstellingen & Analyse van strategieën in de Richtlijnen van de 
Europese Commissie betreffende projectcyclusbeheer 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
Visie op partnerschappen in George, L. & Madden, K. (2000) Partnership Brokers Handbook, UNSC & IBLF, 
Londen http://www.partnershipbrokers.net 
 
Zorg ervoor dat iedereen meedoet 
In dit stadium kan het duidelijk worden dat niet alle noodzakelijke partners bij de 
totstandkoming van de visie zijn betrokken. De analyse van de belanghebbenden nogmaals 
doornemen is een goed idee. 
 

http://www.partnershipbrokers.net/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.partnershipbrokers.net/
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Gids van de Europese Commissie betreffende de Partnerschapgerichte planning binnen EQUAL voor OP-
procesbegeleiders 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Analyse van de Belanghebbenden in George, L. & Madden, K. (2000) Partnership Brokers Handbook, UNSC 
& IBLF, Londen http://www.partnershipbrokers.net 
Analyse van de Belanghebbenden in de Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende 
projectcyclusbeheer 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
Evaluatie van de sociaal-economische ontwikkeling: het raadplegen van de belanghebbenden 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 
 
Toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden 
Alvorens over de eigenlijke structuur te beslissen, moeten er afspraken worden gemaakt over 
de vereiste sleutelrollen en over wie die rollen opneemt. Dat gebeurt doorgaans op basis van 
een analyse van het vermogen, de vaardigheden, kwaliteiten, hulpmiddelen en motivatie. Het 
is van vitaal belang dat de rollen duidelijk worden omschreven en binnen het partnerschap 
duidelijk worden begrepen. 
 

 
TIP: Bepaal duidelijk en nauwg
  
Personeel 
Het is belangrijk dat het pa
medewerkers. Om de duurzaam
te verzekeren, moet in een vro
aantrekken van de juiste mensen
de samenstelling van de teams e
kiezen die EQUAL kennen en 
thema’s en met het initiatief. Ve
en beknopte functiebeschrijving
  
TIP: Zorg ervoor dat het partne
 
Gids van de Europese Commissie be
procesbegeleiders 
http://europa.eu.int/comm/employmen
Activiteitenschema’s in de Richtlijne
http://www.europa.eu.int/comm/europ
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Het OP bestaat uit drie opleiding
analfabetisme (AGORA, IBEP en A
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werd besloten om een structuur in te
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experimenten, smeedt banden tussen
en ondersteunt de verschillende initi
van de financiers van het initiatief en
Stuurgroep: telt negen leden – offi
per jaar en beslist over de ontwikke
initiatief. Vormt de schakel tussen
samengesteld uit zeven verschillende
personeelszaken van ADIA. 
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rtnerschap wordt voorzien van de gepaste en geschikte 
heid van het initiatief en de continuïteit van de medewerkers 
eg stadium belang worden gehecht aan rekrutering en het 
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http://www.partnershipbrokers.net/
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Inbouwen van controlesystemen 
Tijdens de beginfase van het partnerschap is het belangrijk controleprocedures op te stellen. 
In het meetproces dienen systemen te worden voorzien die zowel de verbintenis van de 
partners nagaan, als de aanpak van de kansengroepen op de arbeidsmarkt tijdens de 
ontwikkeling van het partnerschap onderzoeken. Raadpleeg ook instructie 7 over 
rapportering. 
 
TIP: Ontwikkel gebruiksvriendelijke controlestructuren! 
 
Controle in de Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende projectcyclusbeheer 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf 
 
Organiseren van een evaluatiesysteem 
Omdat evaluatie zo sterk samenhangt met mainstreaming, is het belangrijk dat er systemen 
voor een regelmatige controle van de efficiëntie, doeltreffendheid en relevantie van de 
partnerschapsinitiatieven worden ingevoerd. Die systemen moeten beantwoorden aan de 
behoeften van de partners, van kansengroepen en van de EQUAL- Beheersautoriteit en de 
nationale ondersteuningsstructuur.  
 
Om na te gaan wat wel en wat niet doeltreffend is en om de aanpak indien nodig te 
hertekenen, is een permanente evaluatie vereist (raadpleeg ook instructie 7 over het gebruik 
van de evaluatie van kennisverwerving tijdens het ontwikkelen en testen). Voor deze evaluatie 
kunnen mensen van buitenaf worden aangetrokken. Een van de vereisten is echter wel dat de 
“evaluator” het partnerschapsinitiatief en de streefdoelen ervan duidelijk begrijpt. Ook interne 
evaluatiesystemen waarbij deelnemers van het partnerschap zijn betrokken, komen in 
aanmerking. In beide gevallen dienen de voornaamste hoofdrolspelers binnen een 
partnerschap duidelijk in staat te zijn een evaluatie uit te voeren. Wel omlijnde 
referentievoorwaarden en een evenwichtig selectiecomité maken dat de selectie van externe 
evaluatoren aan transparantie wint, en geven aan wat van de interne evaluatoren precies wordt 
verwacht. Om te komen tot een aangepaste opvolging van het werk van de evaluatoren, dient 
een stuurgroep te worden opgericht, samengesteld uit leden met een ruime waaier aan 
interesses. Een van de voornaamste taken van deze stuurgroep bestaat erin de kwaliteit van de 
evaluatie te beoordelen, zowel vanuit het perspectief van de resultaten, als van het proces zelf 
(zie de bijlage voor bijkomende richtlijnen over evaluatie). 
 
Gids van de Europese Commissie betreffende de Partnerschapgerichte planning binnen EQUAL voor OP-
procesbegeleiders 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Evaluatie van de sociaal-economische ontwikkeling: Deel 2: Ontwerp en implementatie van de evaluatie 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 
Evaluatie in de Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende projectcyclusbeheer 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf  

 
TIP: Investeer tijd en inspanningen in het vooropstellen van meetbare doelstellingen met 
een duidelijke link naar de voordelen voor de deelnemers en de maatschappij! 
 
Gebruik een algemeen planningkader 
Een overkoepelende planning die de hiervoor vermelde knelpunten bevat, is bij het opstarten 
van een partnerschap bijzonder nuttig.  

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
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Italië: SONAR DP in de regio
planning en beheer. Deze benad
Een analysefase met:  

• Analyse van de bela
• Analyse van de prob
• Analyse van de doel
• Analyse van de strat

 
Een planningfase met: 

• Vorming van de inte
• Identificeren van ris
• Opstellen van indica
• Opstellen van werks

 
De hiervoor beschreven stappen
De evaluatie gebeurt vervolgen
interventielogica op basis van d

Overall
Outcome

Project
Purpose

Outputs

Activities

 
Logische structuur 
Doelstellingen – Indicatoren 
Algemeen resultaat – Doelste
Voorwaarden 
 
Alle geïntegreerde plannings
benadering van GROW en L
gids, gebaseerd op de Gids v
planning binnen EQUAL voo
projectbegeleiders, kunt u raa
 

 

ALGEMENE PLANNINGSTRUCTUREN 
 

De logische structuurbenadering 
 

 Piemonte gebruikte de logische structuurbenadering als een instrument voor 
ering bestond uit een geïntegreerd pakket met: 

nghebbenden; 
lemen; 
stellingen; 
egie. 

rventielogica van het partnerschap; 
ico’s/veronderstellingen/voorwaarden; 
toren en bronnen voor de controle van de resultaten op verschillende niveaus; 
chema’s en schema’s van middelen. 

 worden beknopt in een matrix voorgesteld (zie hieronder). 
s door het beoordelen van de verschillende resultaten binnen de 
e indicatoren. 

 

Objectives Indicators Sources of
Verification Assumptions

Logical Framework

Pre-conditions

 
 

– Controlebronnen – Veronderstellingen 
lling van het project – Productie – Activiteiten 

tructuren behandelen gelijkaardige knelpunten, zoals blijkt uit de 
OGFRAME. Sommige Lidstaten verstrekken een aangepaste 
an de Europese Commissie betreffende de Partnerschapgerichte 
r OP-procesbegeleiders. Deze gids, bedoeld voor 
dplegen op de EQUAL-website van de Commissie. 
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ALGEMENE PLANNINGSTRUCTUREN vervolg 
 

De GROW-benadering 
 

Zweden: Diversity in Västernorrland - Het OP Diversity in Västernorrland ging voor zijn ontwikkeling uit 
van een GROW-structuur: G – Goals (Doelstellingen) R – Realities (Realiteiten) O - Options (opportunities, 
ideas, possible activities) (Opties (opportuniteiten, ideeën, mogelijke activiteiten)) W –Who? What? When? 
(Wie? Wat? Wanneer?) 
DOELSTELLINGEN: Bespreking van de globale doelstellingen, subdoelstellingen, resultaten en gevolgen 
die op korte en lange termijn worden nagestreefd. 
REALITEIT: Onderzoek van de opportuniteiten om veranderingen te bewerkstelligen. Aspecten die de 
EQUAL-ideeën ondersteunen of die hindernissen vormen - in bepaalde gevallen kan dezelfde factor 
ondersteuning bieden en een hinderpaal vormen.  
OPTIES: Open bespreking van de mogelijke middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken. In het geval 
van het OP Västernorrland veronderstelde dit overeenstemming over:  - Onderzoek en beschrijving van de 
obstakels; het ontwikkelen, vergaren en verspreiden van kennis en het uitwerken van goede voorbeelden  en 
rolmodellen - Elkaar gebruiken, helpen en steunen en werken aan een positief zelfbeeld - De betrokkenheid bij 
het eigen en bij andere initiatieven optrekken, zowel binnen als buiten het OP en bijeenkomsten met en buiten 
het OP aanmoedigen en organiseren - Werken aan de continuïteit tijdens de startperiode en na afronding van 
deze fase - Aanboren van middelen. 
WIE? WAT? WANNEER? Rollen en verantwoordelijkheden toewijzen, overeenstemming bereiken over de 
activiteiten en de tijdschema's daarvoor. 
 

 
Gids van de Europese Commissie betreffende de Partnerschapgerichte planning binnen EQUAL voor OP-
procesbegeleiders 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende projectcyclusbeheer 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf  

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
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6. OPSTARTFASE: Formaliseren en vormen van echte 
partnerschappen 

 
Vorm van het partnerschap 
De OP’s kunnen voor hun partnerschappen kiezen tussen een formele (juridisch 
geregistreerde entiteit) en een meer informele structuur (los netwerk). Een juridische vorm 
biedt een centraal uitgangspunt voor activiteiten en een goede positie van waaruit de middelen 
kunnen worden gemobiliseerd en beheerd. Een dergelijke vorm kan echter ook 
administratieve kosten met zich meebrengen en door bepaalde OP’s worden ervaren als te 
bureaucratisch. Een lossere vorm biedt een grotere ruimte voor ideeën en is minder star, maar 
kan bij het externe publiek ook minder ernstig worden genomen. Meer bepaald wanneer de 
organisatorische prioriteiten te zwaar doorwegen, zouden de partners deze vorm kunnen 
verwaarlozen.  

 

 
Ierland:  Sonas DP Irelan
Ons OP worstelde een hele
een ‘losse’ informele ov
waarborgmaatschappij. W
‘entiteit’ moesten creëren 
financiële transacties te ku
juridische verantwoordelijk
de OP-leden kon omva
moederonderneming uitvoe
(non-profit organisatie met
de andere organisaties “v
immers dat de manager  als
aanduiden van een jongere
gebruiken in. We waren ec
geven aan een persoon die
als we bijvoorbeeld een h
betrokken waren. Uiteinde
uiteindelijk uiterst geslaagd
 
 

Managementstructure
Er wordt gebruik gem
forces, controlecomités,
niveaus deel te nemen
verbonden. 
 
Partnerschappen moete
door een van de partn
flexibel en gedecentra
beheertaken voor hun re
werkwijze, maar kan 
beschouwd. Deze vorm
aard van het partnerscha
plaats af van de contex
partners.  
 

HET CREËREN VAN EEN JURIDISCHE VORM 

d Ltd. 
 tijd met een structuurprobleem. Voor ons boden zich drie mogelijkheden aan: (1) 
ereenkomst, (2) een formele juridische partnerschapsovereenkomst, (3) een 

e overwogen deze mogelijkheden en na bespreking werd duidelijk dat we een 
die: - verschillend was van de partnerorganisaties; - een formeel statuut had om 
nnen uitvoeren en om de aansprakelijkheidskwestie te regelen; - in staat was om de 
heid op een billijke wijze tussen de partnerorganisaties te delen, maar ook alleen

tten; - de OP-leden vergoedde voor de acties die zij in naam van hun 
rden. Deze parameters dreven ons in de richting van een waarborgmaatschappij 
 vennootschapsstatus). Nadat de keuze was gemaakt, moesten we het idee nog aan 
erkopen”. Sommigen hadden daar een probleem mee: interne regels betekenden 
 enige bevoegd was om op te treden als directeur van een andere onderneming. Het

 persoon in plaats van een hooggeplaatste voor een dergelijke positie ging tegen hun 
hter onvermurwbaar: we waren zelfs niet bereid om nog maar nominale macht te 
 geen regelmatig OP-lid tijdens onze bijeenkomsten was. We vreesden problemen 
andtekening nodig hadden van mensen die niet strikt bij het verloop van het OP 
lijk hechtten alle organisaties hun goedkeuring aan de voorgestelde structuur, die 
 bleek. 
n van de partnerschappen 
aakt van stuurgroepen, beheercomités, raadgevende organen, task 
 enz. om de leden van de partnerschappen toe te laten op verschillende 
. Met deze niveaus zijn telkens ook verschillende gezagsniveaus 

n ook kiezen tussen een gecentraliseerd beheersysteem, doorgaans 
erorganisaties die namens het partnerschap optreedt, of een meer 
liseerd systeem, waarbinnen verschillende partners verschillende 
kening nemen. Een gecentraliseerd management vormt een efficiënte 
door sommige partnerschappen ook als te conventioneel worden 
 van management geeft de samenwerkende en sectoroverkoepelende 
p niet weer. De keuze van het beheer van een OP hangt in de eerste 
t waarin het OP werkt en de aard van de verschillende betrokken 



 EQUAL – HANDBOEK VOOR ONTWIKKELINGSPARTNERSCHAPPEN 

EEN STRUCTUUR OPRICHTEN  
 
Ierland: Equal at Work – The Dublin Employment Pact 
De uitdaging van ons partnerschap met 48 partners bestond erin structuren in het leven te roepen die zowel een 
maximale praktische betrokkenheid van de partners als een vlot werkend projectbeheer garandeerde.  Er werd een 
beheerscomité aangesteld van twaalf aangesloten vertegenwoordigers van alle sectoren die bij het 
ontwikkelingspartnerschap waren betrokken (lokale overheid, sociale partners, NGO’s, enz.)  Dit OP-
beheerscomité  beheert de projectmanager en het algemene initiatief. Daarnaast richtte elk van de vier “sites” van 
het initiatief een beheercomité op, met alle actoren die binnen die specifieke site actief waren. Op die wijze 
ontstond een betrekkelijk vlot beheersysteem op meerdere niveaus, waarbij alle partners actief waren betrokken 
bij de voor hun belangrijke punten. De werkwijze was veeleer traag, maar de betrokkenheid van een grote groep 
partners bij het plannen en ontwerpen van het initiatief stond borg voor betrokkenheid en engagement.   
 
Oostenrijk: RepaNet  
RepaNet besloot om het EQUAL-partnerschap niet via een juridische organisatie te laten verlopen. Het besloot 
zich veeleer te concentreren op een duidelijke structuur voor samenwerking. Die structuur omvatte: 
- Een stuurgroep: een lid van elke sociale partnerorganisaties, het ministerie van leefmilieu, een lid van de vijf 
deelnemende tewerkstellingsinitiatieven (verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het operationele werk), 
een vertegenwoordiger betreffende gendermainstreaming, de organisatie verantwoordelijk voor financiën en de 
coördinerende organisatie; 
- Een “Mainstreaming”-werkgroep bestaande uit de stuurgroep en de Oostenrijkse Vereniging voor Afvalbeheer 
(alle Oostenrijkse gemeenten zijn hierbij aangesloten); 
- Een werkgroep “Reparaties” die de standaarden uitwerkte; 
- Een netwerk “Tewerkstelling en Milieu” bestaande uit de vijf tewerkstellingsinitiatieven. Dit netwerk staat ook 
open voor vertegenwoordigers van andere tewerkstellingsinitiatieven die hun ervaring met de groep willen delen. 
 
Zweden: Diversity in Västernorrland 
Wij bereikten ons doel door een formeel (als basis voor het werk) en informeel (voor samenwerking in de groep) 
proces. Het OP bestaat uit veertien organisaties die drie verschillende rollen/redenen voor deelname 
vertegenwoordigen. 
De eerste groep heeft ideeën voor maatregelen en wordt betrokken bij de diversiteitskwesties. De tweede groep is 
verantwoordelijk voor maatregelen die betrekking hebben op de doelgroepen. De derde groep bestaat uit 
financiers. 
 
 

 
TIP: Zorg van meet af aan voor duidelijke structuren! 
 
Opstellen van besluitvormingsprocedures 
Het opstellen van besluitvormingsprocedures die billijk en participatief zijn, is een centraal 
punt bij het opstarten van het partnerschap. Deze procedures worden doorgaans door alle 
partners samen op basis van collectieve verantwoordelijkheid geformuleerd. De procedures 
moeten transparant zijn en door het volledige partnerschap worden begrepen. Verder dienen 
er methodes te worden voorzien die ervoor zorgen dat de besluiten op authentieke wijze 
worden gevormd. Dat moet verhinderen dat er een onechte consensus ontstaat, die een 
correcte analyse belet van de uitdagingen waarmee het partnerschap af te rekenen krijgt. 
Hoewel alleen belangrijke beslissingen de betrokkenheid van alle partners veronderstelt, 
moeten de dagelijkse beslissingen die door de gedelegeerde personen worden getroffen voor 
alle leden van het partnerschap gemakkelijk toegankelijk zijn. De partnerschappen moeten 
ook zorgvuldig nagaan hoe kansengroepen bij de besluitvorming worden betrokken - via 
vertegenwoordigende organen of op een andere manier. 
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TIP: Zorg voor duidelijke protocollen en procedures voor de besluitvorming! 

EEN DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING VERZEKEREN 
Oostenrijk: RepaNet  
In het partnerschap worden centrale beslissingen door alle partners genomen. Wat precies onder een centrale 
beslissing wordt verstaan, werd tijdens de eerste bijeenkomst van de voltallige groep gedefinieerd. Er werd 
overeengekomen dat alle besluiten bij consensus zouden worden genomen. Dat vormde een van de principes van 
het netwerk. Kan er geen consensus worden bereikt, dan gelden de volgende regels: 
- Een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 moet instemmen (10 van de 14 partners). 
- De organisatie verantwoordelijk voor financiën, de vertegenwoordiger betreffende gendermainstreaming, de 
stuurgroep en een gewone meerderheid van de vijf deelnemende tewerkstellingsinitiatieven hebben een vetorecht 
tegen beslissingen genomen door een meerderheid. 
- Om de besluitvorming te vereenvoudigen en om het aantal bijeenkomsten te beperken, kunnen de partners hun 
stem uitbrengen via het internetplatform van RepaNet. 
- Er bestaan geen regels om een partner uit te sluiten, maar wel voor het behandelen van conflicten 
(bemiddelingsstrategie).  
- Beslissingen over wijzigingen van de algemene voorwaarden moeten unaniem worden genomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiële middelen 
Er bestaan heel wat mogelijkheden voor de financierings- en boekhoudprocedures. Deze 
omvatten: 
• De uitgaven dienen ieder kwartaal bij de EQUAL-Beheersautoriteiten te worden gestaafd. 
• De OP-coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van de finale 

begrotingsaanbeveling en het aanbrengen van de eventueel vereiste aanpassingen. 
• Bij zaken die verband houden met het budget en met cofinanciering dient een 

contactpersoon van de Beheersautoriteit of NOS te worden betrokken. 
• Er wordt regelmatig, mondeling en schriftelijk, informatie over de budgetstatus 

opgevraagd. 
• Opleiding in boekhouding. 
• Kwartaalaanvragen met herziening van de basis door een boekhoudassistent vóór betaling. 
 
TIP: Zorg voor duidelijke financiële schikkingen die u kunt verantwoorden! 
 
De oprichting van een stevig intern communicatie- en rapporteringsnetwerk 
Duidelijkheid en een heldere communicatie binnen het partnerschap zijn tijdens het 
opstartproces vitaal, zodat alle partners op de hoogte zijn van de voornaamste punten. Dit 
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veronderstelt een regelmatige, toegankelijke en beknopte informatie-uitwisseling tussen de 
partners. Raadpleeg ook instructie 7 voor gedetailleerde informatie over communicatie en 
rapportering tijdens de ontwikkeling en het testen. Beide moeten tijdens de opstartfase 
worden voorbereid. 
 
Partnerschapsovereenkomsten 
Het verzekeren van de verbintenis van de partner is een belangrijk aspect van de opstartfase. 
Een overeenkomst vormt vaak het beginpunt voor al het gezamenlijke werk in de toekomst. 
De overeenkomst voor een ontwikkelingspartnerschap documenteert de consensus van de 
partners en weerspiegelt hun gemeenschappelijke strategie op een gestructureerde, beknopte 
en coherente wijze. Deze overeenkomst kan de vorm aannemen van een formeel contract of 
van een minder formeel overeenkomstmemorandum of een overeenkomst tot samenwerking 
(ook afhankelijk van de verordeningen van de Lidstaat – niettemin moeten alle 
partnerschapsovereenkomst alle elementen bevatten die in de bijlage bij dit vademecum 
worden beschreven). Bestaat er aan het begin geen formeel contract, dan kan het partnerschap 
worden geformaliseerd, naarmate het evolueert en de initiatieven waarmee het werkt een 
grotere behoefte vertonen aan juridische overeenkomsten betreffende het niveau van 
dienstverlening. 
 
TIP: Gebruik uw partnerschapsovereenkomst als toetssteen voor de beoordeling van de 
vooruitgang en de bijdrage van de partners! 
 
Transnationale samenwerkingsovereenkomst (TSO) 
De TSO vormt een volwaardig onderdeel van de partnerschapsovereenkomst. De 
“Transnationaliteitsgids” bevat meer informatie over dit vitale aspect. 
  
TIP: Raadpleeg de "Transnationaliteitsgids” voor bijzonderheden over de integratie van 
TSO in een OOP. 
 
EQUAL Transnationaliteitsgids: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal 
 
Vertrouwen 
Vertrouwen is gebaseerd op wederzijds respect. Voor vele partnerschappen vormt vertrouwen 
het meest essentiële aspect van de vorming van het partnerschap. Het is van vitaal belang om 
activiteiten aan te moedigen, die door samenwerking bijdragen tot respect onder de partners. 
Omdat vertrouwen zich slechts geleidelijk ontwikkelt en bij het opstarten van het 
partnerschap niet noodzakelijk gegeven is, komt het erop aan dat elke partner evenals zijn 
redenen voor deelname aan het partnerschap worden begrepen. Ook belangrijk zijn 
transparantie van alle partners in alle activiteiten die samenhangen met het partnerschap en 
een duidelijke authentieke verbondenheid ermee. Daarbij mag niet uit het oog worden 
verloren dat vertrouwensrelaties tussen individuen binnen een partnerschap vaak eenvoudiger 
zijn aan te knopen dan vertrouwensrelaties met de organisaties die deze individuen 
vertegenwoordigen.  
 
TIP: Zorg ervoor dat de partners zo openlijk en transparant mogelijk samenwerken om te 
komen tot respect – de voorwaarde voor vertrouwen!   
 
Een gemeenschappelijke taal 
Bij EQUAL-partnerschappen zijn vaak verschillende taallagen betrokken, zo onder meer: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal
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• De nationale taal van het land/de regio waar het OP zich bevindt; 
• Verschillende sector-/organisatiegebonden talen – jargon dat door specifieke instellingen 

en sectoren wordt gebruikt; 
• EQUAL-terminologie – een verschillend begrip van termen als “empowerment”, “gelijke 

kansen” en “innovatie”; 
• Cultuurgevoelige taal; 
• De taal van het partnerschap en het gebruik van waardegeladen termen die door elke 

partner/iedere individuele vertegenwoordiger anders kunnen worden geïnterpreteerd, vb. 
vertrouwen, gelijkheid. 

De personen die betrokken zijn bij een partnerschap moeten rekening houden met deze 
elementen. Er moet worden gestreefd naar een zo duidelijk mogelijk taalgebruik, zodat alle 
partners begrijpen wat met een specifieke term wordt bedoeld. Dat vermijdt dat verborgen 
meningen verkeerd zouden worden geïnterpreteerd.  
 
TIP: Ontwikkel samen een gemeenschappelijke taal door een eigen 
partnerschapsglossarium op te stellen!  
 
Leiderschap 
Ondubbelzinnig leiderschap is vitaal voor EQUAL-partnerschappen. Toch kan dit een aantal 
problemen betreffende stijl en uitoefening met zich meebrengen in het licht van de billijke 
basis van samenwerking waarop de partnerschappen zijn gebouwd. Het leiderschap van een 
OP hangt af van een aantal factoren, waaronder contextgebonden kwesties, het type en de 
omvang van het partnerschap, het centrale EQUAL-thema, de dringendheid van de vereiste 
actie en de persoonlijkheid van de bij zijn ontwikkeling betrokken personen. In bepaalde 
gevallen beïnvloeden de EQUAL-vereisten op nationaal niveau de leiderschapsdynamiek 
binnen het partnerschap. Zo dienen OP’s in bepaalde Lidstaten een “hoofdpartner” aan te 
duiden, die optreedt als verantwoordelijk orgaan van het partnerschap. Bij andere 
partnerschappen worden meer gedelegeerde en flexibele schikkingen aangetroffen. Idealiter 
zijn bij de partnerschappen mensen met verschillende leiderschapsvaardigheden betrokken, 
zodat verschillende partners samen de uitdagingen gemeenschappelijk kunnen aanpakken. Het 
is ook belangrijk dat de leiderschapsrollen transparant en duidelijk worden omschreven, zodat 
alle partners de verwachtingen begrijpen en delen, en aanvaarden dat die door de tijd heen 
kunnen veranderen.  
 
TIP: Laat u niet afschrikken door leiderschap – aanvaard dat dit door de tijd heen 
verandert en ontwikkel processen die partners in staat stellen hiertoe bij te dragen! 
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7. ONTWIKKELEN EN TESTEN: het gebruik van 
communicatie-, rapporterings- en evaluatiesystemen 

 
Communicatie 
Er moeten strategieën worden ontwikkeld voor informatie-uitwisseling tussen partners en 
binnen partnerorganisaties, opdat individuele partnervertegenwoordigers de organisatorische 
betrokkenheid bij het partnerschap kunnen verzekeren. Dit vormt het geheim voor het 
bevorderen van transparantie en vertrouwen tussen de partners. Ook externe communicatie 
met de belanghebbenden en het grote publiek is vereist om het werk van het partnerschap te 
promoten en tot mainstreaming te komen. Dat is belangrijk om het engagement van de 
ruimere belanghebbenden en van de kansarmen op de arbeidsmarkt te handhaven en om 
ervoor te zorgen dat zij worden betrokken en geraadpleegd.  
 

Voorstellen voor sterke communicatiestrategieën omvatten:  

EEN GOEDE COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTNERS TOT STAND BRENGEN 
 
Portugal: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Ons communicatiesysteem werd opgericht rond: 
- Een specifieke medewerker van het project, die instond voor de doorstroming van alle projectinformatie naar 
de partners. 
- Regelmatige partnerbijeenkomsten (een keer per maand met alle partners; tweemaal per maand met de partner 
van de themagroep). 
- Het aanmaken van beknopte documenten over de bijeenkomsten van de OP’s + verspreiding ervan onder de 
partners. 
- Activiteitsrondes iedere maand, waarop verschillende partnerrollen en -verantwoordelijkheden worden 
toegelicht. 
- De uitwisseling van informatie over elke partner en zijn doelstellingen buiten het EQUAL-project. 
- Een periodieke nieuwsbrief over het project waaraan elke partner meewerkt – niet alleen over het project en 
over hun verantwoordelijkheden daarin, maar ook over hen zelf. 
- Regelmatige interne evaluatiebijeenkomsten. 
- Gespreksrondes over communicatie. 
- Het creëren van een omgeving van vertrouwen en vriendschap. 

• De “communicatiemiddelen” (e-mail, nieuwsbrieven, enz) moeten worden gekozen in 
functie van de specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld intern tegenover extern) en specifieke 
communicatiedoeleinden dienen (informatie, motivering, het initiëren van een overleg, het 
bereiken van een overeenkomst, sturen). 

• De boodschappen kunnen in verschillende stijlen worden opgesteld (objectief, subjectief, 
zakelijk, informeel, enz.). 

• De beste methode is een communicatieplan op te stellen, dat specificeert wie met wie 
communiceert, met welke middelen, welke stijl, hoe vaak en waarom. 

 
Er kunnen specifieke voorstellen worden geformuleerd voor:  
Interne communicatie:  
• Er wordt een hele reeks middelen voorgesteld om feedback binnen het partnerschap te 

geven: regelmatige bijeenkomsten, telefoonconferenties, e-mail, een internetplatform, 
workshops, nieuwsbrieven. 

• Dit kan worden ondersteund door een communicatie-eenheid binnen het partnerschap of 
een personeelslid verantwoordelijk voor informatie. 

• Gebruik maken van complementaire communicatievaardigheden en -middelen van 
verschillende partners. 
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• De ontwikkeling van persoonlijke communicatievaardigheden aanmoedigen. 
• Open en transparant zijn – partners toelaten te zeggen hoe zij zich bij een probleem voelen 

en de problemen bespreken. 
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Formele rapportering 
Communicatie omvat ook de formele rapportering, zowel intern aan de partners als extern aan 

de EQUAL-Beheersautoriteiten en de Nationale ondersteuningsstructuur (NOS). De meeste 
OP’s beschikken over uitgebreide rapporteringsmechanismen. Deze omvatten:  

RAPPORTERING 
 
Zweden: Diversity in Västernorrland 
Rapportering binnen het OP 
Om te komen tot een doeltreffender rapportering over onze subprojecten, beslisten we dat voor de bijeenkomsten 
van de OP schriftelijke verslagen moesten worden ingediend. Die verslagen zijn uitsluitend ter informatie 
bedoeld. Toch is soms een bespreking nodig, wanneer problemen moeten worden opgelost of succesverhalen 
kunnen worden uitgewisseld. De verslagen zorgen voor een controle op het globale verloop van ons 
partnerschap. Het OP beslist over een eventuele verspreiding van de verslagen, wat een groter aantal uit te sturen 
herinneringen tot gevolg heeft gehad. Op de agenda van de OP-bijeenkomsten staan altijd twee vaste punten 
over de rapportering van onze nationale en transnationale werkgroepen. Daarbij wordt gesproken over de 
gebeurtenissen van de afgelopen maand, de geplande activiteiten, de betrokkenen daarbij en de financiële 
aspecten . 
Verslagen aan anderen 
Het OP dient de verslagen om de zes maanden in bij de Zweedse ESF-Raad. Voor het transnationale werk wordt 
op het einde van iedere coördinatieperiode een korte samenvatting gegeven. De coördinator stelt een jaarverslag 
op van de activiteiten van het OP. Het is belangrijk om feedback te geven aan het management van de 
partnerorganisaties, maar ook om een ruime verspreiding onder de andere belanghebbende partijen mogelijk te 
maken. De meeste verslagen die door het OP worden uitgevaardigd, zijn door de coördinator opgesteld. Voor ze 
worden verspreid, worden de verslagen door de OP-leden aangevuld en goedgekeurd. 

 
Interne rapportering: 
• Iedere partner brengt tijdens bijeenkomsten regelmatig verslag uit over zijn rol 

(maandelijks, tweemaandelijks of per kwartaal), maar er dienen ook rapporten te worden 
opgesteld over de werking van het partnerschap zelf (zie ook instructie 8 over het 
instandhouden van de betrokkenheid). 

• Tijdens bijeenkomsten worden schriftelijke verslagen opgesteld en verdeeld (bijvoorbeeld 
door de coördinator). 

• Rapporten via toegang tot internetplatforms. 
 
Rapportering aan EQUAL-Beheersautoriteiten en NOS’en: 
• Uiteraard hangt de externe rapportering van de nationale vereisten af. 
• Er zijn tenminste de jaarverslagen over de OP-activiteiten met betrekking tot hun 

werkschema en de mijlpalen zoals gedefinieerd in de overeenkomst voor een 
ontwikkelingspartnerschap (met inbegrip van de transnationale component). 

 
TIP: Gebruik rapporteringsprocessen om uw activiteiten te beoordelen en te herzien! 
 
 
 
 
Het gebruik van kennisverwervende (of vormende) evaluatiesystemen 
 kennisverwervende evaluaties trachten een interventie te versterken of te verbeteren door de 
kwaliteit van de implementatie evenals de organisatorische context, het personeel, de 
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structuren en de procedures na te gaan. Deze benadering, waarbij de evaluatie gericht is op 
verandering, is in het bijzonder geschikt om: op een continue wijze eventuele discrepanties 
tussen de verwachte richting en resultaten van het programma enerzijds en de werkelijkheid 
anderzijds te gaan beoordelen; de sterke en zwakke punten te analyseren; hindernissen, 
barrières of onverwachte opportuniteiten aan het licht te brengen; begrip bij te brengen over 
hoe de interventie beter zou kunnen worden geïmplementeerd. 
 
In een kennisverwervende evaluatie gaat de evaluator, vertrekkende van een analyse van de 
interventielogica (zie instructie 5 voor bijkomende informatie over de interventielogica in het 
logische kader) de gevolgen, resultaten en impact na, verzamelt en analyseert hij data over de 
levenscyclus van het programma en geeft hij op de gepaste tijd feedback over de bevindingen 
van de evaluatie voor de actoren van het partnerschap, om hen te informeren over de 
bestaande besluitvorming en actie.  
 
Evaluatoren die een kennisverwervende  evaluatie voeren, stellen heel wat verschillende 
vragen en gebruiken een veelvoud aan methodes om deze vragen te behandelen. Het betreft 
hier vaak open en verkennende vragen, bedoeld om de onderliggende, vormgevende 
processen bloot te leggen. Daarbij wordt nagegaan wat ten opzichte van het originele opzet is 
veranderd en waarom. De vragen peilen ook naar ‘zachte’organisatorische factoren, zoals de 
mate waarin het technische personeel zich achter de doelstellingen schaart en de bedoelde 
resultaten van het partnerschap. kennisverwervende  evaluatievragen gaan ook de relatie 
tussen de input en de resultaten na. Daarbij kan het ook gaan om het formuleren en meten van 
vroege resultaatsmaatregelen of maatregelen op korte termijn. Deze wijzen vaak op een 
proces en dienen als een tussentijdse indicator voor meer tastbare resultaten op lange termijn. 
 
Raadpleeg ook instructie 5 over het invoeren van evaluatiesystemen.  
 
Evaluatie van de sociaal-economische ontwikkeling: Vormende evaluatie 
http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp 
 

http://www.evalsed.info/frame_techniques_part1_2.asp
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EVALUATIEPROCESSEN 
 
Ierland: Sonas DP Ireland Ltd. 
Gebaseerd op een sociale doorlichting via een continu proces waarbij alle belanghebbenden (klanten, 
gemeenschappen, financiers) zijn betrokken, is dit systeem alomvattend en idealistisch, maar ook bijzonder 
tijdrovend. Het omvat: het identificeren van de streefdoelen en doelstellingen, het opstellen van de voornaamste 
resultaatindicatoren, het gebruik van een vragenlijst en feedback aan het sociaal doorlichtingsteam. Het element 
dat voor het OP het nuttigst was, was de invoering van de voornaamste resultaatindicatoren. 
 
Frankrijk: De la précarité à l’emploi durable 
Ons systeem vertoont veel gelijkenissen met het proces dat door Sonas (Ierland) wordt toegepast, maar wij 
leggen meer de nadruk op feedback aan de financiers. Het maakt gebruik van een comité voor experimenten; 
evalueert de vooruitgang van het werk (bepaald door regionale & politieke agenda’s), heeft een financierscomité 
dat ook het EQUAL-werk evalueert en een operationele groep die opleidingsinstrumenten gebruikt en de impact 
op de begunstigden beoordeelt.  
 
Zweden: Diversity in Västernorrland 
Het OP cofinanciert een graduaatstudent in de sociologie van de universiteit van Midden-Zweden, die het werk 
over een periode van drie jaar opvolgt. Het OP kan toelichtingen verschaffen over zijn onderzoeksplan (dat loopt 
over een periode die de EQUAL-periode overtreft). Het departement onderzoek en onderwijs van de vereniging 
van plaatselijke overheden levert zijn expertise op het vlak van kwantitatieve methodologie ter ondersteuning 
van de evaluatie. Bepaalde subinitiatieven hebben hun eigen evaluator voor hun activiteiten. Ook de Zweedse 
ESF-raad voert bepaalde evaluaties uit. De OP-meetingstructuur dient als continue zelfevaluatie van het 
dagelijkse werk. 
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8. ONTWIKKELEN EN TESTEN: De betrokkenheid en het 
engagement instandhouden 

 
De betrokkenheid en de deelneming instandhouden 
Voor het ontwikkelings- en testproces is het van vitaal belang dat de partners geëngageerd 
zijn en zich verbonden voelen met het partnerschap. Door samen te werken, ontstaat 
doorgaans een gevoel van “eigenaarschap” en vereenzelviging met het partnerschap. Dat 
hangt nauw samen met de kwestie van de aansprakelijkheid. Mogelijke problemen kunnen 
een verstoord machtsevenwicht zijn, of de perceptie dat een specifieke partner door zijn 
middelen of invloed domineert. Er kunnen conflicten rijzen op het vlak van de loyauteit van 
de verschillende partnervertegenwoordigers ten aanzien van het partnerschap en van hun 
eigen organisatie, of moeilijkheden om openhartige kritiek over de prestaties van een 
specifieke partner te uiten. Een streng controle- en rapporteringsysteem met regelmatige 
bijeenkomsten van de partners om de vooruitgang te beoordelen (zie ook rapportering onder 
instructie 7), kan helpen als een “verbintenis tot billijkheid” – dat moet ervoor zorgen dat de 
partners en hun bijdragen tot het partnerschap worden gewaardeerd op een billijke wijze, 
hoewel zij extern als onbillijk kunnen worden beschouwd.  

HET VERZEKEREN VAN ENGAGEMENT EN VERANTWOORDELIJKHEID 
  
Ierland: EQUAL at work – The Dublin Employment Pact  
Een van de zwakke punten in de ontwikkeling van ons OP was dat we het eigenlijke engagement van de partners 
bij de voortgang van het initiatief niet nagingen. Het engagement varieerde evenredig met de afzonderlijk 
kwantificeerbare winst die de partnerorganisaties voor zichzelf in het proces/initiatief zagen. Dat kwam tot 
uiting op verschillende wijzen: vb. de status/functie van de vertegenwoordigers die door de partnerorganisaties 
werden afgevaardigd, hun aanwezigheid op bijeenkomsten, enz. Dat opvolgen deed het initiatief niet zo goed, 
tenzij dan informeel, en het is ook op die manier dat het werd overgenomen door het kennisverwervende 
evaluatiesysteem. In ons geval werd er een verbeteringsactie opgezet voor een specifiek geval van afnemend 
partnerengagement. Die actie had succes, maar had nog doeltreffender kunnen zijn als we vroeger tijdens het 
proces hadden ingegrepen. 
Voorstel: er zou een instrument voor een systematische controle en opsporing van het partnerengagement 
kunnen worden ontwikkeld en in de instructie van een  kennisverwervende evaluator worden opgenomen, 
samen met strategieën voor correctie. 
 
VK: JIVE (Intervention) PARTNERS, UK 
Regelmatige bijeenkomsten:  OP-bijeenkomsten waar partners verslag uitbrengen en informatie krijgen over de 
ruimere aspecten van het initiatief, met een verslag van het kernmanagement. Netwerkbijeenkomsten voor 
initiatiefmedewerkers, waaronder verantwoordelijken voor financiën en administratie. Oorspronkelijk 
zesmaandelijkse bijeenkomsten voor alle medewerkers van het initiatief, waarbij zij actuele thema’s bespreken 
of informatie krijgen over die aspecten van het initiatief waarvoor zij niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn. 
Gedeelde publiciteit:  Het delen van vooraf overeengekomen materiaal voor publiciteit en promotie dat 
betrekking heeft op alle partners en een soort bedrijfs-ID vormt. Met posters die de partners kunnen gebruiken. 
 

WAT WERKTE WAT WERKTE NIET 
 
• Regelmatige OP-bijeenkomsten. 
• Rotatie van de trefpunten over het hele 
partnerschap. 
• Het betrekken van de nationale coördinatoren 
van de verschillende luiken. 
• Gedeelde publiciteit gunstig voor 
“eigenaarschap”. 
• Bezoeken aan de partners – om hun jaarlijks 
productieplan te bepalen en de financiën te herzien. 
Sommige partners stelden uitgebreide 
evaluatierapporten op van hun vorige jaren in het 
partnerschap en van hun toekomstplannen. 

 
• De reisafstanden. 
• Sommige partners waren aanvankelijk ongerust 
om als gastheer op te treden voor deze bijeenkomsten, 
maar wenden er geleidelijk aan. 
• De coördinatoren van de verschillende luiken 
hadden ook heel wat ander werk, aangezien zij de 
meest ervaren medewerkers waren. 
• Moeilijk om de medewerkers te motiveren om 
regelmatig verslagen in te dienen, vooral tijdens 
drukke perioden voor de coördinatoren van de 
verschillende luiken. Globaal genomen werden de 
verslagen tijdig ingeleverd. 
• Tijd voor overleg en bepaalde administratieve 
problemen betekenden dat minder avontuurlijke 
partners een afwachtende houding aannamen, omdat 
ze wachtten op publiciteit rond het initiatief. 
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TIP: Maak verantwoordelijkheid tot de kern van uw partnerschap! 
 

METHODES VOOR HET HANDHAVEN VAN HET ENGAGEMENT 
 
• Voortdurend regelmatig contact, waarbij de partners door conferenties, seminaries, workshops, 

bijeenkomsten, gesprekken, beoordelingen, nieuwsbrieven, e-mail, telefonische gesprekken en persoonlijke 
bezoeken voortdurend met de kern worden geconfronteerd. 

• Praktisch engagement, door de klemtoon te leggen op productiviteit en door vroeg enige tastbare resultaten 
te tonen, wat een gevoel van verwezenlijking kan genereren. 

• Het versterken van de doelen en doelstellingen en gebruik maken van sterke actieplannen. 
• Het scheppen van een open atmosfeer, met duidelijke en transparante procedures en relaties met ruimere 

belanghebbenden. 
• Een duidelijk leiderschap, dat positief het werk van en de deelneming aan het partnerschap promoot. 
• Het tot stand brengen van goede relaties, door informele activiteiten, zoals samen een avondje uit, 

bezoeken, enz.  
• Begeleiding, door proactief ondersteuning en bemoediging te verlenen aan de partners die achterblijven 

door een gebrek aan middelen/ervaring. 
• Alle partners en hun bijdragen te allen tijde op een billijke basis waarderen. 

 
TIP: Promoot het partnerschapsengagement op een positieve wijze en beloon dit!  
 
Komen tot institutionele betrokkenheid  
Tijdens deze fase van het partnerschap bestaat er een toenemende behoefte om het 
engagement van organisaties, en niet alleen van individuen, ten aanzien van het partnerschap 
te verzekeren. Het is belangrijk dat individuen, die binnen het partnerschap organisaties 
vertegenwoordigen, een “werkvergunning” krijgen en met de nodige volmachten voor de 
organisatie kunnen spreken. Dergelijke mandaten moeten regelmatig worden gecontroleerd. 
Blijkt de volmacht beperkt, dan dient het partnerschap na te gaan hoe dit kan worden 
veranderd. Methodes voor het verzekeren van de institutionele betrokkenheid omvatten: 
 
• De partners grondig kennen en overtuigd zijn van hun vakkundigheid (het gemakkelijkste 

binnen een klein OP). 
• Regelmatige onderzoeken om de aard, het doel en het werk van het OP te verklaren. 
• Verschillende personen van het management van een partnerorganisatie betrekken – hoger 

geplaatst personeel uitnodigen voor seminaries en bijeenkomsten of hen vragen bepaalde 
happenings voor te zitten of hieraan deel te nemen, contact met hen houden via updates en 
informatie. 

• Een specifieke medewerker belasten met het aantrekken van organisaties. 
• Verspreiden van informatie over het OP in verschillende nieuwsbrieven van organisaties. 
• Het organiseren van happenings bij de verschillende partners. 
• Het organiseren van open lunches om het werk van het OP kenbaar te maken. 
• Verslagen versturen naar de directievergaderingen van de verschillende instellingen 

binnen het OP. 
 
 
TIP: Betrek en informeer de hoger geplaatste personeelsleden van partnerorganisaties bij 
uw werk!  
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Het verzekeren van overeenstemming 

ERVOOR ZORGEN DAT DE PARTNERS HUN BELOFTES NAKOMEN 
 
PORTUGAL: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Om de drie maanden stellen we een tabel op met de activiteiten van het initiatief voor die periode. Daarbij wordt 
telkens aangeduid wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze tabel wordt tijdens iedere bijeenkomst gecontroleerd, 
om na te gaan hoe de zaken verlopen. Verder stellen we ook maandelijks een kleine tabel op met de uit te voeren 
activiteiten, samen met details over de verwachtingen en verwezenlijking. Dit lijkt te werken. Niemand vindt het 
leuk om te komen opdagen als het werk niet af is. 

Het is belangrijk om positieve oplossingen te vinden, opdat de partners zouden doen wat zij 
bij het begin van het partnerschap hebben besloten te doen en op een redelijke wijze bijdragen 
tot het werk. Voorstellen hiertoe omvatten: 
• Formuleren van doelen; 
• Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten over alle aspecten van het werk, waarbij 

de partners verslag uitbrengen over hun rollen en de schriftelijke notulen aanvullen met 
actiepunten; 

• Alle leden herinneren aan de overeenkomst voor een partnerschap en aan hun 
verplichtingen volgens deze overeenkomst; 

• In de hand werken van vertrouwen. 
 
TIP: verzeker u ervan dat elke partner op een ernstige wijze bij het partnerschap is 
betrokken! 
 
Conflictbeheer 
Binnen een partnerschap dient te worden voorzien in mechanismen voor het oplossen van 
problemen, zodat gevestigde processen bestaan voor het wegwerken van knelpunten die 
uiteindelijk tot conflicten zouden kunnen leiden. Dat veronderstelt het aanmoedigen van 
transparantie en openheid, zodat problemen kunnen worden gedefinieerd en overdacht. 
Verder mag niet worden vergeten dat een conflict of crisis binnen een OP een kans kan zijn 
om kennis te vergaren en tot betere werkwijzen kan leiden. 
 

METHODES VOOR HET OVERWINNEN VAN HINDERNISSEN 
 
• Het aanmoedigen van open discussies en gebruik maken van dialoog en communicatie om de plooien weer 

glad te strijken. 
• Tijd besteden aan het oplossen van het probleem. 
• Zorgen voor voldoende gepast personeel voor het partnerschap. 
• Zich ervan bewust zijn dat er zich problemen kunnen voordoen, en oplossingen en methodes voorzien om 

deze problemen aan te pakken – op dit punt kan een goed controlesysteem nuttig zijn. 
• Het creëren van een evenwicht tussen de partners en de structuren van het partnerschap – omvang, kracht, 

enz.  
• Ervoor zorgen dat alle partners een gelijke zichtbaarheid binnen het partnerschap genieten. 
• Zich onderleggen als goede moderatoren. 
• Gebruik maken van bemiddeling indien nodig. 
• De zaken flexibel benaderen, met de bereidheid te veranderen, om het partnerschap na conflict nieuw leven 

in te blazen.  
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TIP: Versterk het bewustzijn van de kracht van het partnerschap, zodat de partners ervan 
overtuigd zijn dat samenwerken beter is dan individueel werken en dat alle partners binnen 
– maar daarom niet buiten – het partnerschap gelijk zijn! 
  
Werken met diversiteit 
Dit veronderstelt het aanvaarden en werken met een hele waaier aan houdingen, culturen en 
werkmethoden binnen het partnerschap. De verschillende benaderingen van de processen voor 
innovatie, experimentering, verandering, besluitvorming en verantwoordelijkheid moeten 
nauwgezet worden beheerd. Daarbij moet erkend worden dat er verschillende niveaus van 
engagement en beschikbaarheid bij de partners bestaan, evenals verschillende werkritmes en 
tijdschema’s. 
 

 

WERKEN MET DIVERSIVITEIT 
 
PORTUGAL: Públicos Diferentes. Iguais Oportunidades 
Er worden OP-bijeenkomsten georganiseerd, waar alles openstaat voor discussie en waar we trachten een 
atmosfeer te creëren, waarin iedereen zich gewaardeerd en voldoende comfortabel voelt, om eerlijk voor zijn 
mening uit te komen. Daarnaast moedigen we onze “mildere vaardigheden” aan, om:  
- Een goede kennis te ontwikkelen over de verschillende partnerorganisaties, over hoe zij werken en over hoe 
dat het initiatief beïnvloedt; 
- De positieve aspecten van het werk van elke partner te identificeren en "te kanaliseren" voor het initiatief; 
- De betrokkenheid en deelneming van alle partners bij de verwezenlijking van het initiatief te verzekeren;  
- Flexibel te zijn. 

TIP: Onderzoek benaderingen en stereotiepen – de diversiteit van een partnerschap kan 
een toegevoegde waarde zijn voor de verschillende partners! 
 
Flexibiliteit 
Veranderingen hebben onvermijdelijk een invloed op de EQUAL-partnerschappen. Daarom is 
het belangrijk dat de partnerschappen voldoende flexibel zijn georganiseerd, om zich tijdens 
hun ontwikkeling hieraan aan te passen. Veranderingen kunnen zich intern voordoen, 
bijvoorbeeld door personeelsveranderingen, of extern, door de effecten van ruimere 
contextuele invloeden. Omgaan met verandering veronderstelt dat creatief wordt omgegaan 
met methoden en instrumenten, en dat verschillende vormen van capaciteitsopbouw binnen 
het partnerschap en binnen de partnerorganisaties worden voorzien, zodat de individuen en 
instellingen die zij vertegenwoordigen, beter tegen deze veranderingen opgewassen zijn. 
 
TIP: Houd steeds de mogelijkheid open om doelstellingen en methodologieën tijdens de 
ontwikkeling van uw partnerschap te wijzigen en te herzien! 
 
Tijd 
Het inschatten van de vereiste tijd om een partnerschap te vormen en te ontwikkelen, is van 
fundamenteel belang. De tijd voor de besprekingen en herzieningen, maar ook om elke 
partner en zijn vertegenwoordigers te leren kennen, mag nooit worden onderschat. Hoewel 
OP’s onder een aanzienlijke tijdsdruk werken, moeten zij ruimte maken om de 
benaderingswijzen grondig te overdenken en ermee te experimenteren. Verder dient men de 
verschillende tijdschema’s van de partners voor ogen te houden, evenals de factoren die deze 
tijdschema’s bepalen, zodat het partnerschap daar enigszins rekening mee kan houden. Het 
kan gaan om overheidsinstellingen die gehouden zijn aan de verkiezingstermijnen, de 
privésector met zijn erg strakke streefdoelen of NGO’s die tijdig aan hun donors moeten 
rapporteren.  
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TIP: Neem tijd – het is haast nooit te laat! 
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9. MAINSTREAMING EN VERDERE ACTIE 
 
Mainstreaming 
Mainstreaming moet van bij het begin deel uitmaken van het werk van het partnerschap. Het 
mag niet worden gezien als een fase die chronologisch plaatsvindt na de ontwikkeling en het 
testen. 
 

 

 
Voorbereiding 
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nd methodes van schaalvergroting, uitwisseling en reproductie met het oog op een
at impliceert dat in het voorbereidende proces van de ontwikkeling van een

n relaties met beleidsvormers en met adviserende en uitvoerende organen worden 
et. Ontwikkel in een vroeg stadium een mainstreamingagenda, door hiervoor contacten
et de geschikte kanalen en instellingen.

ers en adviserende en uitvoerende organen moeten tijdens het opstartproces worden
 systeem van gestructureerde toegang en/of dialoog, geschraagd door het engagement
sautoriteiten en de Nationale Ondersteunende Structuren, om bedoelde instellingen en

treamingorganisaties is voor de EQUAL-partnerschappen ook een belangrijke rol
eren van organisatiestructuren via de activiteiten van het partnerschap.  Dit proces
t gewerkt binnen, tussen en over de verschillende instellingen heen om meer
e werkwijzen te promoten, dat de capaciteiten van de organisaties die bij het 

ken worden ontwikkeld, en dat het bewustzijn wordt gewekt dat strategische kwesties 
ectoren kunnen worden behandeld. Het organiseren van evaluaties van de partners en 
aties, om na te gaan in welke mate zij via de partnerschapvorming kennis vergaarden, 
 gehad. 
 

amingorganisaties 
en met mainstreamingorganisaties zoals ministeries, overheidsinstanties 
 voor dit proces van vitaal belang. Een systeem van gestructureerde 
g, geschraagd door het engagement van de EQUAL-Beheersautoriteiten 
ndersteunende Structuren, is belangrijk om dergelijk instellingen en 
 te betrekken, om: 
kaders, programma’s en uitvoeringssystemen te beïnvloeden en ervoor te 
doeling en het streefdoel van het EQUAL-programma uitgroeien tot een 
 nationale politiek; 
len beschikbaar te maken voor verder werk; 
elijke proefprojecten de mogelijkheid te bieden om over te schakelen op 
gstrategie. 

ussen en over organisaties heen 
erking met mainstreamingorganisaties hebben de EQUAL-

 belangrijke rol te vervullen bij het veranderen van organisatiestructuren 
n het partnerschap. Dat proces veronderstelt dat er binnen, tussen en over 
ellingen heen wordt gewerkt om doeltreffendere en creatievere 

oten, om de capaciteiten te ontwikkelen van de organisaties die bij het 
rokken en om bewustzijn te wekken voor de mogelijkheid om 
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strategische kwesties samen met andere sectoren aan te pakken. Een belangrijk aspect van dit 
werk is het beoordelen van partners en belanghebbende organisaties, om na te gaan in welke 
mate zij kennis hebben vergaard via de vorming van het partnerschap en op welke punten het 

artnerschap het meeste impact had.  p
 
TIP: Zoek interne voorvechters om een breder institutioneel bewustzijn van het 
partnerschap te promoten! 
 
Communicatiekanalen voor mainstreaming 
Om het werk van de EQUAL-partnerschappen te mainstreamen, kan een ruime selectie van 
verschillende communicatiekanalen worden gebruikt (zie ook instructie 7 over 

, workshops, en interne 
;  

e pers, kranten, radio, TV; 

e relaties: universiteiten, colleges, kranten, nieuwsbrieven, conferenties, 

uimere netwerken: nationale themagroepen, kennisverwervende netwerken, conferenties. 

communicatie). De opties omvatten:  
Binnen en tussen OP’s: uitwisselingsprogramma’s, bijeenkomsten
dialoog en relaties bij de partnerverantwoordelijken en organisaties
Media: vakpers, plaatselijke en officiël
Internet: websites, internetplatforms; 
Vakorganisaties: kranten, brochures, publicaties, wetteksten; 
Academisch
seminaries; 
R
 
TIP: Integreer van bij het begin mainstreaming in uw werk! 
  
Verdere actie 
 
Een strategie om af te sluiten of door te gaan 
Tijdens de vroege stadia van de totstandbrenging van het partnerschap moeten de EQUAL-
partnerschappen al denken aan de verdere evolutie. Centraal daarbij is het ontwikkelen van 
ideeën voor verder innovatief werk met het oog op reële en duurzame veranderingen. 

• n en verspreiden van een OP-methode op regionaal en eventueel 

•  tot een invloedrijk onderdeel van een duurzaam nationaal of regionaal 

• taken die verband houden met 

Mogelijke opties zijn: 
Het implementere
Europees niveau; 
Uitgroeien
netwerk; 
Zich ontbinden en opnieuw vormen rond specifieke 
mainstreaming, toekomstige EQUAL-voorstellen, enz.; 

• Erop toezien dat de veranderingen binnen de partnerorganisaties worden doorgedrukt; 

• en van het 

 Werken met andere programma’s en ervaringen uitwisselen in een ander land. 

• Meer werken met specifieke partners rond specifieke aspecten van het werk; 
Het ontwikkelen van een nieuw netwerk dat geleerd heeft van de problem
actuele OP en dat bijgevolg met meer succes nieuwe relaties kan aanknopen; 

•
 
Ervoor zorgen dat de resultaten voor de kansarmen op de arbeidsmarkt duurzaam zijn. 
Ook na voltooiing van het werk van het partnerschap is het van belang dat de resultaten voor 

• erken met de steun van overheidsorganisaties en sociale partners 
de kansarmen op de arbeidsmarkt duurzaam zijn. Voorstellen hiertoe omvatten: 

Verder de strategie uitw
binnen de hele regio; 
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• Strategieën uitwerken voor mainstreaming/duurzaamheid op lange termijn met een 
gestructureerde opvolging van impact en resultaten, en mechanismen opzetten voor het 
aanpakken van problemen na afloop van het partnerschap, om de effecten te meten;  

• Veranderingen in werkm e resultaten hebben geleid 
voor kansarmen op de arbeidsmarkt. 

 

ethodes aanvaarden als die tot positiev
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e Dublin Employment Pact 
ip organiseerde al interne bijeenkomsten over mogelijk gemeenschappelijke 
daag moeten een aantal duidelijk gemeenschappelijke doelstellingen worden 

partners worden gevonden om bij de uitvoering te worden betrokken, terwijl 
 krijgen om hun eigen weg te gaan. Wij zien ons partnerschap ook als een 
rende regionale partnerschapsstructuur die gemakkelijk samenkomt, ontbindt, 
n andere formatie, enz. Het hoofdpunt blijft evenwel de ontwikkeling van de 
 gelijkheid/integratie/vooruitgang. Uit het “Equal at Work”-OP zijn ook al 
 partnerschappen ontstaan. Zij hebben zich gekristalliseerd rond 
llen op dit vlak buiten EQUAL actief blijven.  Het betreft het Jobrotation 
ap in Dublin werd opgezet, het netwerk van de plaatselijke overheden van 
id, enz. rond HR-kwesties, en het netwerk van de gemeenschaps- en 
stad, dat nu een aantal mainstreamingacties onafhankelijk van EQUAL 
heid van het initiatief/partnerschap te verzekeren door het 
 juiste mensen! 
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BIJLAGE 
 
Deze bijlage bevat advies van de Commissie over evaluatie, overeenkomsten voor 
partnerschappen, intellectuele eigendom en mainstreaming. Deze leidraad wordt hier enkel bij 
wijze van referentie vermeld aangezien alle Lidstaten dit advies al in hun nationale richtlijnen 
hebben opgenomen.  
 
Evaluatie 
Hoofdthema’s bij het verzekeren van een doeltreffende evaluatie 

1. De evaluatiebevoegdheid moet zo vroeg mogelijk in het partnerschap worden opgenomen. 
Dit kan meer bepaald helpen bij het ophelderen van de doelstellingen en de interventielogica. 
De latere evaluatie zal daardoor vermoedelijk gemakkelijker en ook succesvoller verlopen. 
Algemeen: om te zorgen voor onafhankelijkheid van de eindevaluatie, is het raadzaam om 
verschillende evaluatieteams of -middelen in te schakelen voor enerzijds de continue en 
anderzijds de eindevaluatie.  

2.  Bij het aanvangen van hun opdracht moeten de evaluatoren  zich ervan vergewissen dat er 
een haalbaar evaluatieplan ter tafel ligt en moeten ze toelichten hoe de resultaten van de 
evaluatie zullen worden aangewend. Ze moeten ook voor ogen houden dat evaluatie totaal 
zinloos is, wanneer de bevindingen ervan niet worden meegedeeld. 

3. Belanghebbenden moeten in de mate van het mogelijke vanaf het vroegste stadium bij de 
evaluatie worden betrokken. Dit zorgt ervoor dat in het evaluatieontwerp en in het 
evaluatieplan rekening wordt gehouden met hun prioriteiten en agenda’s. Anderzijds kan het 
noodzakelijk zijn om selectief op te treden ten aanzien van de “stemmen” die de 
evaluatieagenda uiteindelijk bepalen, zodat de aandacht ten volle kan worden gericht en de 
evaluatie ook daadwerkelijk beheerbaar is.  

4. Een interactieve benadering via regelmatige bijeenkomsten van de stuurgroep zorgt voor 
bewustzijn rond de keuzes die tijdens de looptijd van het partnerschap moeten worden 
gemaakt. Verder zorgt dit ervoor dat de evaluatieteams voldoende ondersteuning krijgen, dat 
de informatie toegankelijk is en dat er wordt gebrieft over mogelijke veranderingen van de 
context.  

5. De evaluatievragen in een evaluatieontwerp zijn uitermate belangrijk. Zoniet komt men al 
snel in de verleiding om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen en soms technisch 
gesofisticeerde indicatoren te produceren, die slechts heel weinig bijdragen tot de praktijk of 
het beleid. Uiteraard is het niet gemakkelijk om evaluatievragen zo te formuleren dat ze ook 
worden beantwoord. Hoewel dit een technische aangelegenheid is, bestaat hier ook een 
overkoepelende zorg betreffende het gebruik.  
 
Minimale inhoud van een evaluatieopdracht 

• Wetgevend kader,  
• Reikwijdte van de evaluatie,  
• Voornaamste gebruikers van en belanghebbenden bij het onderzoek,  
• Evaluerende en onderzoeksvragen, waaronder de vraag naar geschikte indicatoren,  
• Beschikbare kennis, 
• Voornaamste methodes of technieken die moeten worden gebruikt,  
• Schema, 
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• Indicatief budget,  
• Vereiste kwalificaties van het team,  
• Structuur van het voorstel, 
• Regels voor indiening en criteria voor toewijzing. 

 
Kwaliteitscriteria voor evaluaties 
 
Kwaliteitscriteria betreffende de resultaten: 

• De voorwaarden voor de bijeenkomsten zoals bepaald in de opdracht, 
• Relevante reikwijdte en dekking, 
• Verdedigbaar ontwerp en methodes, 
• Betrouwbare gebruikte gegevens, 
• Gezonde analyse, 
• Geloofwaardige resultaten met betrekking tot analyse en gegevens, 
• Onpartijdige conclusies zonder vooringenomenheid die getuigen van gezond verstand, 
• Duidelijk verslag met exclusieve samenvattingen en bijgevoegde ondersteunende 

gegevens. 
 
Kwaliteitscriteria betreffende het proces: 

• Goed opgestelde opdracht, 
• Degelijk selectieproces voor aanbiedingen, 
• Effectieve dialoog en feedback doorheen het evaluatieproces, 
• Geschikte beschikbare informatiemiddelen, 
• Een goed management en dito coördinatie door het evaluatieteam, 
• Effectieve verspreiding van verslagen/prestaties aan de stuurgroep en beleids-

/programmabeheerders, 
• Effectieve verspreiding onder de belanghebbenden. 
 

Voor bijkomende informatie kunt u terecht op: Evaluatie van de sociaal-economische 
ontwikkeling: www.evalsed.info 

 
Sleutelelementen in alle partnerschapsovereenkomsten 
 
• Een diagnose en een beoordeling van alle specifieke problemen die moeten worden 

aangepakt met betrekking tot uitsluiting, discriminatie en ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt;  

• Een analyse van belanghebbenden: deze analyse moet het belang en de verwachtingen 
identificeren en bespreken van mensen, groepen of organisaties die de te ontwikkelen en 
te testen oplossing kunnen beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Verder moet deze 
analyse de rollen beschrijven van de relevante belanghebbenden in het werk van het 
ontwikkelingspartnerschap; 

• Doelstellingen en de strategie om deze te bereiken, waarbij de kennisvergaring wordt 
weerspiegeld van de eerste ronde van EQUAL en van alle andere relevante acties; 

• Een beschrijving van de veronderstellingen, risico’s en vereisten inzake flexibiliteit; 
• Een gedetailleerd werkprogramma en een realistisch budget, beide opgesplitst volgens 

de nationale en transnationale activiteiten/kosten;  

http://www.evalsed.info/
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• Een duidelijke afbakening van de rol van elke partner, waaronder de afspraken voor 
het sturen en beheren van het partnerschap en het toekennen van de financiële steun, 
bij voorkeur door middel van een gemeenschappelijk overeengekomen systeem; 

• De methodologie en het mechanisme voor een herhaalde beoordeling van de activiteiten 
en verwezenlijkingen, waaronder een beschrijving van controleerbare indicatoren die 
aantonen hoe de doelstellingen, prestaties en resultaten worden gemeten en beoordeeld; 

• De strategie en mechanismen voor de invoering van een gendermainstreaming 
benadering; 

• Een blijk van de financiële leefbaarheid: de beschikbaarheid van de noodzakelijke 
cofinanciering, indien van toepassing; 

• De verbintenis van het ontwikkelingspartnerschap en zijn transnationale partners tot: 
o Samenwerking rond mainstreamingactiviteiten op nationaal en Europees niveau;  
o Transparantie: publieke toegang tot de verkregen resultaten (producten, 

instrumenten, methodes, enz.); 
o Capaciteitsopbouw en empowerment: het ontwikkelingspartnerschap heeft het 

vermogen om verschillende actoren te mobiliseren en in staat te stellen om 
doeltreffend rond hun gemeenschappelijke strategie samen te werken. Daarbij zal 
specifieke aandacht uitgaan naar afspraken bedoeld om alle relevante actoren, 
zoals de overheid, arbeidsvoorziening, NGO’s, bedrijfssector (specifiek kleine en 
middelgrote ondernemingen) en sociale partners, te kunnen betrekken tijdens de 
duur van het partnerschap. Het ontwikkelingspartnerschap moet kunnen aantonen 
dat alle partners volop hebben bijgedragen tot de planning en de ontwikkeling van 
de overeenkomst voor het ontwikkelingspartnerschap;  

o Een geest van  kennisverwerving: het vermogen en de bereidheid om van anderen 
te leren, en om actief mee te werken aan de netwerkvorming, de verspreiding en de 
mainstreaming van activiteiten op zowel nationaal als Europees niveau. 

 
Verder is het aanbevolen om overeenkomsten op te nemen inzake doorlichtingsprocedures, 
intellectuele eigendomsrechten, het gebruik van logo’s, aansprakelijkheid enz. 
 
Bron: Mededeling van de Commissie tot invoering van de richtlijnen voor de tweede ronde 
van het Gemeenschapsinitiatief EQUAL http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf 
 
 
Intellectuele eigendom 
 
Mainstreaming is enkel mogelijk wanneer de Lidstaat, de EC en alle andere belanghebbende 
partijen (organisaties of burgers) toegang hebben tot de EQUAL-producten. Het bestaan van 
dergelijke "toegangsrechten" (met inbegrip van het recht om de producten te gebruiken en te 
verspreiden) moet voor de ontwikkelingspartnerschappen duidelijk zijn. Het uitoefenen van 
deze toegangsrechten kan echter een inbreuk betekenen op de intellectuele eigendomsrechten 
van de ontwikkelaars van die producten. Om te verhinderen dat er zich in een later stadium 
conflicten zouden voordoen, moet deze kwestie tijdens de opstartfase tussen alle partijen 
worden geregeld. 
 
Commerciële winsten of voordelen die uit de exploitatie van de producten tijdens de 
financieringsperiode voortvloeien, moeten in mindering worden gebracht van de 
overheidsfinanciering (verschuldigd door de Lidstaat en de EU). Wat de exploitatie van 
producten na de financieringsperiode betreft (indien mogelijk onder de wetgeving van de 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf
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Lidstaat), dient alle knowhow die tijdens de financieringsperiode werd ontwikkeld, 
toegankelijk te blijven voor de Lidstaat, de EC en alle andere belanghebbende partijen. 
 
Er werden twee manieren voorgesteld om deze kwestie te regelen.  

 
Een eerste mogelijkheid bestaat erin de intellectuele eigendomsrechten van de OP’s en hun 
partners over te dragen aan de Beheersautoriteiten. Dit biedt de begunstigden van de transfer 
de mogelijkheid om de producten in hun eigen belang te gebruiken (overwegend via 
verspreiding en mainstreaming). 
 
Om doeltreffend te zijn, moet elke partij die bij de ontwikkeling van de producten was 
betrokken, deze transfer aanvaarden.  
 
Wensen de OP’s of hun partners na afloop van EQUAL hun producten op een commerciële 
basis te benutten (in de mate dat dit door de wetgeving van de Lidstaten mogelijk is), dan 
dienen de intellectuele eigendomsrechten opnieuw aan de OP’s of aan hun afzonderlijke 
partners te worden overgemaakt, om de volle exploitatie ervan mogelijk te maken. In deze 
fase een overeenkomst bereiken met alle partners over de latere transfer van intellectuele 
eigendomsrechten, kan ingewikkeld zijn.  
 
Een tweede alternatief voorziet dat de Beheersautoriteiten en de Europese Commissie samen 
met de OP’s en de partners besluiten dat de eerstgenoemden het recht hebben om zich 
toegang te verschaffen tot de producten die door de laatstgenoemde werden ontwikkeld. 
Verder hebben de Lidstaten en de Europese Commissie het recht om de producten te 
gebruiken en te verspreiden. De OP’s verlenen met andere woorden een “licentie” aan de 
Lidstaten en de Europese Commissie. De OP’s en hun partners blijven niettemin eigenaar van 
hun intellectuele eigendomsrechten. Dat maakt het voor hen eenvoudiger om hun projecten na 
afloop van de financieringsperiode commercieel te exploiteren, indien toegestaan door de 
wetten van de betreffende Lidstaat.  
 
Vermits de toegang, het gebruik en de verspreiding van de resultaten van EQUAL kunnen 
leiden tot een “inbreuk” op de intellectuele eigendomsrechten van de OP’s en hun partners, is 
het raadzaam om dit ten gepaste tijde met de partners vast te leggen in een overeenkomst, bij 
voorkeur al in de partnerschapsovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst moet uiteraard 
door een plaatselijk advocaat grondig worden getoetst aan de nationale wetgeving. 
 
Mainstreaming 
 
Mainstreaming, het integreren en incorporeren van nieuwe ideeën en benaderingen in het 
beleid en in de praktijk, is een hele uitdaging. Elk ontwikkelingspartnerschap moet het bewijs 
leveren van effectieve, efficiënte en relevante alternatieven voor het verstrekken van een 
alomvattend arbeidsmarktbeleid dat binnen de Lidstaat kan worden overgedragen en ook op 
ruimere schaal toepasbaar is.  
 
Om te komen tot een maximale impact van EQUAL, moeten de resultaten worden onderzocht 
met als doel:  

• De factoren te identificeren die leiden tot ongelijkheid en discriminatie, en de impact 
of potentiële impact te meten en te analyseren van de ontwikkelingspartnerschappen 
op de beleidsprioriteiten en op de verschillende gronden van discriminatie en 
ongelijkheid op de arbeidsmarkt ; 
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• De factoren te identificeren en beoordelen die leiden tot goede praktijken; 
• De resultaten te benchmarken. 

 
De activiteiten mogen vervolgens niet beperkt blijven tot verspreiding alleen. Dit is slechts 
een stap in het mainstreamingproces. Net als bij een laboratoriumexperiment moeten de 
effecten van een experiment in verband worden gebracht met een ruimere (economische, 
politieke, culturele, organisatorische) context, om duurzaam te zijn. De resultaten van 
EQUAL moeten een deel worden van de systematische benadering van andere beleidslijnen 
en programma’s, die op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau worden uitgevoerd.  
 
De ontwikkelingspartnerschappen moeten deelnemen aan de mainstreamingactiviteiten als 
onderdeel van hun werkprogramma, met inbegrip van de activiteiten die hiertoe door de 
nationale Beheersautoriteiten worden georganiseerd (vb. door hun thematische netwerken). 
Daarenboven biedt EQUAL bijkomende financiering voor mainstreamingactiviteiten. Deze 
bijkomende financiële middelen kunnen worden gebruikt voor: 
a) Mainstreaming van de innovaties van EQUAL (actie 3) – van de eerste of van de tweede 
ronde. Aanvragen hiertoe kunnen worden ingediend bij de Beheersautoriteiten door 
ontwikkelingspartnerschappen die alleen of in groep optreden of door ad hoc consortia van 
partners van een ontwikkelingspartnerschap, multiplicators en deskundigen.  
b) De Beheersautoriteiten kunnen ook bijkomende mainstreamingactiviteiten (actie 3) 
financieren, zoals de voorbereiding van gidsen, goede praktijken of andere instrumenten door 
ontwikkelingspartnerschappen, als onderdeel van hun samenwerking binnen Europese 
thematische groepen. 
 
Bron: Mededeling van de Commissie tot invoering van de richtlijnen voor de tweede ronde 
van het Gemeenschapsinitiatief EQUAL http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf 
 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0840en01.pdf
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