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INLEIDING 

Voorliggend rapport is het resultaat van de derde externe evaluatie van het piloot-

project ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de fede-

rale overheidsdiensten’. Deze evaluatie werd uitgevoerd middels een samenwer-

kingsverband tussen het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

(HIVA-K.U.Leuven), onderzoeksgroep Armoede, Maatschappelijke Integratie en 

Migratie, en het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

(METICES-TEF–ULB). De expertise van de HIVA-onderzoeksgroep op het vlak 

van armoedebestrijding werd aldus aangevuld met de expertise van de TEF-

onderzoeksequipe op het vlak van arbeidsvraagstukken. Gezien de federale con-

text waarin het pilootproject zich situeert, kon op deze manier ook de noodzakelijk 

tweetalige onderzoeksequipe worden samengesteld.  

Langs Nederlandstalige kant was Prof. dr. Tine Van Regenmortel promotor van 

het evaluatieonderzoek en Katrien Steenssens de aangestelde onderzoeker. Pro-

motor langs Franstalige zijde was Prof. dr. Mejed Hamzaoui, met als aangestelde 

onderzoekers Valter Cortese en Adinda Vanheerswynghels.  

We voerden onze evaluatieopdracht uit in de periode juni 2009 - januari 2010. 

Ondanks de complexiteit en de veranderlijke aard van het lopende pilootproject 

konden we onze opdracht afronden met een coherent geheel van conclusies en 

aanbevelingen, gericht op een verbeterde efficiëntie en effectiviteit van het project-

management en de implementatie van instrumenten. Gezien de beperkt beschik-

bare tijd, dienden we onze focus hierbij in eerste instantie te richten op het globale 

projectverloop, eerder dan op specifieke actoren of instrumenten.  

Bij het uitschrijven van het rapport kozen we voor een opdeling in drie hoofd-

stukken. 

In hoofdstuk 1 komt de context, het opzet en het verloop van het evaluatie-

onderzoek aan bod. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het aansturende denk- 

en handelingskader van empowerment, specifiek in relatie tot het betrokken 

pilootproject van inschakeling van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale 

uitsluiting in de federale overheidsdiensten. 

Hoofdstuk 2 geeft de onderzoeksresultaten weer in achtereenvolgens vijf the-

matische paragrafen en een zesde paragraaf met transversale inzichten. We heb-
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ben getracht om van deze paragrafen eigenstandige gehelen te maken, ook al 

brengt dit onvermijdelijk enige herhaling met zich mee. 

We sluiten het rapport af met een derde en laatste hoofdstuk waarin we de 

belangrijkste conclusies bundelen en aanbevelingen formuleren. 

Ten slotte, maar niet in het minst bedanken we uitdrukkelijk de ervaringsdeskun-

digen, de leden van het projectteam van de POD Maatschappelijke Integratie, de 

diensthoofden, mentoren en coaches van de federale overheidsdiensten en alle 

andere sleutelpersonen die bereid waren om in de individuele of groepsgesprek-

ken hun ervaringen, bedenkingen en suggesties met ons te delen. Hartelijk dank 

ook aan onze opdrachtgever POD Maatschappelijke Integratie, en in het bijzonder 

aan de heer Julien Van Geertsom voor het vertrouwen dat hij heeft geschonken 

aan onze onderzoeksploeg en voor de constructieve samenwerking. 

Namens de onderzoeksploeg, 

Prof. dr. Tine Van Regenmortel, HIVA-K.U.Leuven 

Katrien Steenssens, HIVA-K.U.Leuven 

Valter Cortese, METICES-TEF-ULB 

Adinda Vanheerswynghels, METICES-TEF-ULB 
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HOOFDSTUK 1 

CONTEXT, OPZET EN VERLOOP VAN DE 

EVALUATIE 

1. Situering van het pilootproject 

In 2003 zijn in Vlaanderen de eerste ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale 

uitsluiting’ afgestudeerd en werkzaam. De Link vzw, die in 2009 haar 10-jarig 

bestaan viert, is tot nu toe de enige officieel erkende aanbieder van de gelijk-

namige opleiding en staat als zodanig in voor de coördinatie van deze opleiding 

en de tewerkstelling van de betrokken ervaringsdeskundigen. De opleiding loopt 

intussen in samenwerking met 5 CVO’s (Gent, Kortrijk, Antwerpen, Brussel en 

Hasselt) en met Basiseducatie verspreid over Vlaanderen. Sedert het schooljaar 

2005-2006 is er ook langs Franstalige kant een opleiding van start gegaan aan het 

Institut Roger Guilbert te Brussel.  

Langs Vlaamse zijde kent deze methodiek een decretale verankering (decreet 

21 maart 2003) en werd er door de SERV een beroepsprofiel opgesteld. In een 

recent EAPN-rapport omtrent participatie van mensen in armoede werd de 

methodiek als een goede praktijk naar voren geschoven voor België (EAPN, 2009, 

p. 20-22).1  

Voor de intussen afgestudeerde ervaringsdeskundigen werden er in Vlaanderen 

en Brussel tewerkstellingsplaatsen gerealiseerd in verschillende sectoren (o.a. 

AWW, CLB, OCMW, VDAB, buurt- en opbouwwerk) en dus ook bij de POD 

Maatschappelijke Integratie. Sedert 2004 experimenteert de federale overheids-

administratie met deze methodiek, met positieve uitkomst wat resulteerde in een 

nieuwe projecttermijn in het kader van het Federaal ESF programma 2008-2010. In 

een eerste fase betrof het de aanwerving van twee ervaringsdeskundigen bij de 

POD Maatschappelijke Integratie. In een tweede fase werd deze tewerkstelling 

fors uitgebreid tot 16 ervaringsdeskundigen in armoede binnen verschillende 

federale overheidsdiensten en instellingen van sociale zekerheid. In een derde fase 

die startte in mei 2008 werden nog eens twaalf ervaringsdeskundigen 

aangeworven (6 Nederlandstalige en 6 Franstalige). In het bijzonder op deze laat-

                                                 
1  European Anti Poverty Network (EAPN) (2009) Small steps - big changes. Building participation of 

people experiencing poverty, EAPN, Brussel. 
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ste fase van het pilootproject heeft deze evaluatieopdracht betrekking, en dit voor 

het hele contingent tewerkgestelde ervaringsdeskundigen.  

Het pilootproject wordt in het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie 2006-2008 als 

‘good practice’ uitgelicht. Het betreft een pilootproject dat ambitieus is in zijn 

opzet en vernieuwing beoogt op het vlak van armoedebestrijdingsbeleid en diver-

siteitsbeleid. Het project heeft als belangrijkste doelstellingen: 

– het binnenbrengen van het perspectief van mensen in armoede binnen de fede-
rale overheidsdiensten; 

– het verbeteren van de toegankelijkheid van de overheidsdiensten voor alle bur-
gers, waaronder mensen in armoede, en hierdoor meewerken aan de realisatie 

van sociale grondrechten voor iedereen. 

De grote uitdagingen waar het project voorstaat zijn onder andere de volgende: 

– als federale overheidsadministratie inzicht in armoede en -bestrijdingsbeleid 
vernieuwen door verrijking vanuit het perspectief van personen in armoede;  

– het draagvlak voor armoedebestrijding binnen de overheidsdiensten vergro-
ten, opdat de signalen en voorstellen van ervaringsdeskundigen worden opge-

nomen in een ruimer armoedebestrijdingsbeleid; 

– de creatie van een nieuwe, generieke functie met billijke verloning en erken-
ning voor de ervaringsdeskundigen binnen een sterk hiërarchisch en diploma-

gericht personeelskader;  

– de innoverende kracht van de inschakeling van ervaringsdeskundigen laten 
doorwegen op assimilerende krachten in een overheidsadministratie; 

– duurzame tewerkstelling realiseren voor personen die op allerlei levensdomei-
nen - waaronder tewerkstelling - overwegend uitsluitingservaringen hebben 

gekend. 

2. Theoretisch kader: het empowermentparadigma 

Verwijzend naar het eerste extern evaluatieverslag van het pilootproject 

(Demeyer, Rea & Devleeshouwer, 2008)2 wordt in het tweede extern evaluatiever-

slag vastgesteld dat het idee van ‘empowerment’ slechts zeer weinig in het 

gevoerde evaluatieonderzoek boven kwam drijven (X, 2008, p. 64-65).3 De auteurs 

stellen dat dit niet enkel verrast gezien het empowermentconcept een spilelement 

is in het historische project van De Link vzw, maar dat dit tevens betreurenswaar-

dig is, onder meer gezien het theoretische kader van empowerment een structuur 

                                                 
2  Demeyer B., Rea A. & Devleeshouwer P. (2008), Evaluatie van het pilootproject ‘Ervaringsdeskun-

digen in armoede en sociale uitsluiting bij de federale overheid’, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.. 
3  (X) (2008), Evaluatie ESF-pilootproject ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen 

de federale overheidsdiensten’, Universiteit Gent (UG)/Université de Liège (ULG), Gent/Luik. 
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biedt voor analyse en reflectie die de verschillende niveaus (micro-, meso- en 

macroniveau) omvat.  

In dit derde extern evaluatieverslag knopen wij voor de analyse opnieuw aan bij 

empowerment als aansturend concept. Voorafgaand lichten wij in deze paragraaf 

het theoretische kader van het empowermentparadigma toe, in het bijzonder in 

relatie tot het betrokken pilootproject van inschakeling van ervaringsdeskundigen 

in armoede en sociale uitsluiting in de federale overheidsdiensten.  

Voor een uitgebreide toelichting van dit denk- en handelingskader verwijzen wij 

naar de recent verschenen conceptnota over empowerment en activering in 

armoedesituaties (Steenssens, Demeyer & Van Regenmortel, 2009).4 In deze para-

graaf beperken we ons tot: 

– de voorstelling van enkele kernbegrippen van empowerment; 
– de verschillende niveaus en condities van empowerment; 
– empowerment in relatie tot het pilootproject. 

2.1 Empowerment: een krachtenperspectief in een relationeel perspectief met 

participatie als motor 

Een centrale betrachting van empowerment is de realisatie van volwaardig burger-

schap voor iedereen. Hierbij staat enerzijds de ontsluiting en ontwikkeling centraal 

van de persoonlijk krachten van de doelgroep (i.c. personen in armoede) en ander-

zijds de ontsluiting van de nodige sociale hulp- en steunbronnen tussen en in de 

verschillende niveaus en domeinen van het maatschappelijk leven, in dialoog met 

de doelgroep.  

In dit krachtenperspectief van de empowermentbenadering wordt in het bijzonder 

aandacht besteed aan veerkracht (‘resilience’) als een belangrijke, psychologische 

conditie van empowerment en aan ervaringskennis en -deskundigheid. Erva-

ringskennis ontstaat door ervaringen bewust te bekijken, door deze te gaan spie-

gelen aan anderen en verder te doordenken (zie ook: Van Regenmortel, 2008, 

p. 39).5 Door het strikt persoonlijke niveau te overstijgen kan ervaringskennis 

overgaan in ervaringsdeskundigheid. Het kunnen afstand nemen, abstraheren en 

verbreden van de eigen ervaringen en het kunnen putten uit de ervaringen van 

anderen is hierbij belangrijk.  

Dit krachtenperspectief dient evenwel steeds gezien te worden in een relationeel 

perspectief. Een klassieke misvatting is dat men empowerment kan krijgen en dat 

                                                 
4  Steenssens K., Demeyer B. & Van Regenmortel T. (2009), Conceptnota empowerment en activering 

in armoedesituaties, HIVA–K.U.Leuven, Leuven. 
5  Van Regenmortel T. (2008), Zwanger van empowerment. Een uitdagend kader voor sociale inclusie en 

moderne zorg, oratie, Fontys Hogescholen Sociale Studies, Eindhoven. 
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men anderen zou kunnen ‘empoweren’; Empowerment dient men zélf te verwer-

ven. Het is echter eveneens een misvatting om empowerment enkel op het indivi-

duele niveau te situeren en om het te hertalen als het vergroten van de individuele 

verantwoordelijkheid. Empowerment is in essentie een zaak van gedeelde verant-

woordelijkheid. Personen, groepen of organisaties die verder staan in hun 

empowermentproces hebben de taak om de condities te scheppen om empower-

ment mogelijk te maken voor anderen die nog niet zo ver staan in het empower-

mentproces (‘to enable’ en ‘the use of power to empower’). Het appèl op de veer-

kracht en de ervaringskennis van de betrokkene(n) is samen met het stimuleren en 

ontsluiten van steun- en hulpbronnen in de omgeving de sleutel van een kracht-

gericht handelen. Wanneer deze steun- en hulpbronnen in de omgeving ontoerei-

kend zijn, dienen alternatieve steun- of hulpbronnen te worden aangereikt of 

gecreëerd. Empowerment is in essentie een zaak van gedeelde verantwoordelijk-

heid. De kracht van de methodiek ervaringsdeskundigen kan zich maar ontwik-

kelen in een ondersteunende en betrokken beleids- en praktijkomgeving.  

De motor, het hart van empowerment tenslotte, is participatie. Wanneer enerzijds 

veerkracht én ervaringskennis worden (h)erkend als belangrijke krachtbronnen 

waarop het beoogde versterkingsproces zich kan enten en wanneer anderzijds 

wordt (h)erkend dat hiertoe de nodige steun- en hulpbronnen in de omgeving 

moeten worden gestimuleerd, dan wordt participatie een noodzakelijke voor-

waarde om empowerment te realiseren. Het gaat hier dan om: 

– daadwerkelijke zeggenschap en invloed (keuzemogelijkheid en controle);  
– op basis van informatie en inzicht (keuzeverruiming en kritisch bewustzijn). 

Met het krachtenperspectief in een relationeel perspectief en participatie als motor, 

bepleit empowerment een dynamische samenleving die creatief inspeelt op de 

capaciteiten van personen, groepen, buurten en organisaties, die ruimte laat voor 

autonomie en die samenwerkingsverbanden stimuleert. Het maken van positieve, 

krachtgerichte verbindingen is het middel om versterkingsprocessen te verwezen-

lijken (i.c. van en voor mensen in armoede). In plaats van om een streven naar 

onafhankelijkheid gaat het om het realiseren van een krachtgerichte autonomie in 

verbondenheid, of nog: om een verschuiving van afhankelijkheidsrelaties naar 

relaties gekarakteriseerd als partnerschappen, en dit op de verschillende betrok-

ken niveaus. 

2.2 Situering van de methodiek binnen de verschillende niveaus en condities 

van empowerment in armoedebestrijdingsbeleid 

Op elk betrokken niveau dient empowerment gerealiseerd én gedeelde verant-

woordelijkheid genomen te worden. Voor het armoedebestrijdingsbeleid betekent 

dit dat er ten eerste aandacht moet gaan naar empowerment van mensen in 

armoede op de verschillende niveaus. Ten tweede moet aandacht gaan naar de 
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noodzakelijke empowerende condities in en tussen de verschillende betrokken 

settings en niveaus. 

Tussen de verschillende niveaus waarop empowerment van de doelgroep wordt 

beoogd, wordt als volgt een onderscheid gemaakt: 

– Ten eerste wordt empowerment op het individueel niveau beoogd. Het gaat 
hier om ‘power from within’ (kracht van binnenuit) met onder meer het aan-

spreken van eigen kwaliteiten, het ontwikkelen van vaardigheden met toe-

name van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, autonomie, enz. 

– Ten tweede wordt empowerment op het collectief niveau beoogd; Het gaat hier 
om het aanwenden van krachtbronnen in de eigen omgeving, met onder meer 

sociale steun van bijvoorbeeld ‘lotgenoten’ en medestanders. Dit wordt aange-

duid als ‘power with’, verwijzend naar de kracht van zelforganisatie, het delen 

van verhalen en samenwerking in de zingeving en het nastreven van doelen. 

– Ten derde wordt empowerment op het politiek-maatschappelijk niveau 
beoogd. Het gaat hier om ‘power’ in zijn tweede betekenis van ‘macht’, met 

name de macht om veranderingen door te voeren op een vlak dat breder reikt 

dan het eigen leven, zoals bijvoorbeeld het veranderen van vooroordelen, 

betere toegankelijkheid van voorzieningen en hulpbronnen, beïnvloeden van 

wet- en regelgevingen. De twee voorgaande krachtdimensies dragen bij aan 

deze derde machtsvorm, geduid als ‘power to’. 

Wat de noodzakelijke empowerende condities betreft, moet onder meer aandacht 

gaan naar: 

– de relatie van de hulpvrager/cliënt met de hulpverlener(s)/begeleider(s): 
hulpverlener(s)/begeleider(s) zijn geen ‘experts’, maar worden facilitatoren die 

vanuit een positieve basishouding en met de doelgroep als volwaardige actor 

het versterkingsproces stimuleren; 

– competente empowerende organisaties: naast het stimuleren van het zelf-
empowerment van medewerkers en het creëren van de nodige randvoorwaar-

den hiervoor (bv. een gedragen missie, inter- of supervisie, vorming, vol-

doende personeel en middelen), gaat het hier om samenwerking tussen diverse 

teams en met andere organisaties, evenals om het beïnvloeden van de politiek 

en zijn uitvoering door onder meer het opnemen en verankeren van een sig-

naalfunctie; 

– een krachtgerichte lokale omgeving: hier is kwartiermaken aan de orde met het 
stimuleren en creëren van niches die empowerment stimuleren (denk bijvoor-

beeld aan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, de inschakeling van support-

werkers, maatjes- en ‘buddy’projecten, enz.); 

– een krachtgericht beleid: een faciliterend beleid focust op krachten van mensen 
en ondersteunt, stimuleert, benut en creëert kracht- en steunbronnen in hun 

omgeving en empowerende condities bij alle betrokken sectoren/actoren en 

hun organisaties (met onder meer het stimuleren van netwerkvorming tussen 

organisaties en sectoren en het maximaliseren van kennisdeling en –opbouw); 



6 Hoofdstuk 1 

– de inschakeling van ervaringsdeskundigen op de verschillende niveaus: zij zijn 
bruggenbouwers en kwaliteitsverbeteraars met een meerwaarde inzake 

empowerment op het individuele vlak (de brugpersoon zelf, de hulpvrager of 

cliënt, de begeleider), de begeleidings(organisatie), de brede doelgroep, het 

beleid en de bredere samenleving. 

2.3 Empowerment in relatie tot het pilootproject 

Een methodiek als de inschakeling van ervaringsdeskundigen in armoede en soci-

ale uitsluiting wordt vanuit het empowermentparadigma omschreven als een 

krachtgerichte methodiek in armoedebestrijdingsbeleid. Met bovenstaande toe-

lichting is duidelijk dat het pilootproject vanuit het empowermentparadigma moet 

worden geduid als een poging om een krachtige conditie te realiseren voor 

empowerment van mensen in armoede op het politiek-maatschappelijk niveau. 

Dit komt ook uitdrukkelijk tot uiting in de eerder aangehaalde, belangrijkste doel-

stellingen van het project: middels de inschakeling van ervaringsdeskundigen in 

de armoede en sociale uitsluiting wordt het binnenbrengen van het perspectief 

van mensen in armoede binnen de federale overheidsdiensten beoogt, evenals het 

verbeteren van de toegankelijkheid van deze overheidsdiensten voor alle burgers, 

waaronder mensen in armoede.  

Dit ‘machts’potentieel van de methodiek sluit onmiddellijk aan bij de kracht die 

mensen in armoede bij zichzelf (terug)vinden doorheen een opleidings- en 

tewerkstellingstraject als ervaringsdeskundige. Het opzet en de operationalisering 

van het pilootproject kunnen dan ook niet voorbij aan de individuele en collec-

tieve krachtdimensies van empowerment die bijdragen aan het realiseren van 

deze politiek-maatschappelijke machtsvorm. Het gaat hier om het realiseren van 

het individueel en collectief empowerment van de betrokken ervaringsdeskun-

digen doorheen hun opleidings- en tewerkstellingstraject en om het scheppen van 

de nodige empowerende condities daartoe bij alle betrokken partners op alle 

betrokken niveaus. 

De hiermee nagestreefde gedeelde verantwoordelijkheid heeft naast de erva-

ringsdeskundigen en de POD-MI betrekking op de verschillende overheidsdien-

sten in samenwerking waarmee de POD-MI haar transversale programmatorische 

rol dient waar te maken, evenals op het aansturende projectteam en de betrokken 

opleidingsinstellingen. Het appel op deze gedeelde verantwoordelijkheid veron-

derstelt evenwel dat deze partners daartoe uitgerust zijn. Het ontwikkelen van de 

krachten van de ervaringsdeskundigen dient dan ook samen te gaan met onder-

steunende en faciliterende maatregelen die de krachten bij al deze betrokkenen 

(h)erkennen, ontsluiten, versterken en zonodig creëren. 
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3. Onderzoeksmethodologie 

3.1 Een realistische benadering van evaluatie met een kwalitatieve 

onderzoeksbenadering 

In deze evaluatieopdracht opteren we voor een zogenaamde ‘realistische benade-

ring’ van evaluatie.6 De achterliggende beleidstheorie vormt hierbij de leidraad én 

toetsteen. Onder beleidstheorie verstaan we dan de veronderstelde relatie tussen 

beleidsprobleem, beleidsinzet en uiteindelijk te bereiken doelstellingen. Een rea-

listisch evaluatiemodel heeft grote aandacht voor de beleidscontext, het realiteits-

gehalte van het beleid, de werkzame delen ervan en de beleidsuitvoering, zonder 

overigens de vraag naar de effecten uit de weg te gaan. In de realistische benade-

ring zijn beleid en beleidsinstrumenten geen ‘constructen’, maar werkelijk 

bestaande mechanismen en structuren, waarvan de werking echter niet in alle 

omstandigheden gewaarborgd en zichtbaar hoeft te zijn. De realistische evaluator 

verdiept zich meer in het beleid zelf (waarom zou het moeten werken, wat zijn de 

werkzame bestandsdelen) en in de ‘context’ (in welke omstandigheden en voor 

welke doelgroepen werkt het beleid wel of juist niet).  

Vanuit deze realistische benadering vormt de reconstructie van de beleidstheorie dan 

ook een eerste belangrijke stap. Dit is grotendeels reeds gebeurt in het kader van 

de vorige evaluatieopdracht7 (Demeyer, Rea & Devleeshouwer, 2008).  

Met de achterliggende beleidstheorie in het achterhoofd dient vervolgens een 

evaluatiekader te worden uitgewerkt. Het evaluatiekader dient te specificeren op 

welke thema’s het onderzoek zich gaat richten en hoe op basis van de uitkomsten 

het oordeel wordt opgemaakt (cf. infra onder ‘Onderzoeksvragen’). 

Als onderzoekers vertrekken we vervolgens vanuit het standpunt dat een eva-

luatie vooral dient om ervan te leren (‘not to prove but to improve’). Zowel onder-

zoekers als beleidsmakers hebben dan baat bij een omgeving van een lerende 

organisatie waarin men in staat is op zijn tijd een lerende houding aan te nemen.  

Als onderzoeksparadigma wordt geopteerd voor een kwalitatieve onderzoeksbena-

dering. Deze benadering sluit het beste aan bij het formatieve karakter van de 

evaluatie. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve onder-

zoeksmethodes (cf. infra onder ‘onderzoeksverloop’). De houding van de onder-

zoeker wordt hierbij gekenmerkt door een wisselwerking tussen afstandelijkheid 

enerzijds en betrokkenheid anderzijds, door reflectie en door ontvangen. Het 

                                                 
6  Grondleggers van deze benadering zijn onder andere Pawson en Tilley met hun publicatie 

‘Realistic Evaluation’ uit 2007. Deze benadering wordt ondermeer door het Nederlandse 
bureau ‘Research voor Beleid’ gehanteerd (www.research.nl). Deze benadering distantieert 
zich van de quasi-experimentele designs en van de constructivistische designs van evaluatie. 
Meer info hierover is terug te vinden in BASIS Tijdschrift voor beleidsonderzoek: www.basis-
online.nl, onder andere evaluatiespecial 2006.  

7  Voorgesteld op het colloquium van 12 februari 2008.  



8 Hoofdstuk 1 

objectiviteitsconcept wordt gevormd door het enerzijds vermijden van ‘subjec-

tieve’ vertekeningen en door het anderzijds laten spreken van het object.  

3.2 Het evaluatiekader 

Deze opdracht heeft betrekking op de evaluatie van de actuele situatie van het 

project (periode: mei 2008 - december 2009). Tijdens deze periode werd het perso-

neelsvolume aan ervaringsdeskundigen uitgebreid door de aanwerving van bij-

komend 12 ervaringsdeskundigen (6 Nederlandstalige en 6 Franstalige). Het 

voorwerp van deze evaluatie betreft het projectverloop en de uitkomsten ervan 

alsook van de (nieuw) ingezette instrumenten (o.a. uitbreiding coördinatieteam, 

(ver-)nieuw(d)e samenwerking andere federale overheidsdiensten (bv. Selor/FOD 

P&O), uitwerken eigen opleiding). De belangrijkste onderzoeksvragen die voor-

liggen zijn de volgende. 

Centraal staat de vraag naar de effectiviteit van de inzet van deze methodiek op het 

vlak van armoedebestrijding vanuit de federale overheid. Om deze vraag te 

beantwoorden dient het project en de veranderingsprocessen die dit met zich 

meebrengt voldoende tijd en ruimte hebben gekregen. Tijdens vorige evaluatie-

rondes was het iets te vroeg om hierover gefundeerde uitspraken te kunnen doen. 

Wellicht zijn er nu na 4 jaar meer indicaties waar te nemen zijn die wijzen op een 

impact van het project op het terrein van armoedebestrijding en vergrote toegan-

kelijkheid van de dienstverlening.  

Een tweede belangrijke vraag is deze naar de efficiëntie van de ingezette middelen. 

Hier is het belangrijk om na te gaan welke de impact is van de vernieuwde werk-

wijzen en instrumenten alsook van de mate van afstemming tussen de verschil-

lende acties en communicatielijnen.  

Aansluitend op deze twee algemene evaluatievragen kunnen een aantal gerichte 

evaluatievragen worden onderscheiden die betrekking hebben op specifieke 

onderdelen of aspecten van het pilootproject. We onderscheiden de volgende vier 

grote topics: 

– kadering van het pilootproject in het armoedebestrijdingsbeleid van de fede-
rale overheid; 

– draagvlak van het project bij de verschillende administraties; 
– tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen; 
– opleiding van de ervaringsdeskundigen. 
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4. Onderzoeksverloop 

4.1 Tussen plan en actie 

Voor de dataverzameling werd een combinatie van verschillende kwalitatieve 

onderzoeksmethoden vooropgesteld (zogenaamde ‘triangulatie’) waardoor kennis 

uitgebreid, versterkt of mogelijks tegengesproken wordt: documentanalyse, parti-

ciperende observatie, focusgroepen en semi-gestructureerde interviews met sleu-

telactoren. 

De evaluatieopdracht bleek in de praktijk evenwel een zeer uitdagende opdracht 

te zijn en dit niet enkel omwille van de complexiteit van het project (met een veel-

heid aan operationele doelstellingen en aan betrokken partijen), de beperkt 

beschikbare tijd en de timing (met de aanvang vlak voor de zomervakantie), maar 

ook omwille van operationele veranderingen die zich tijdens de evaluatieperiode 

voordeden. Met name de voltallige vervanging van en verdere interne doorschui-

ving tussen de drie coördinatoren van het projectteam op enkele maanden tijd 

speelde ons bij de concrete onderzoeksuitvoering parten. Deze coördinatoren 

waren immers onze aangewezen, centrale contactpersonen voor enkele luiken van 

de dataverzameling zelf (i.c. voor de documentanalyse en voor de interviews met 

henzelf) en voor de organisatie van enkele andere luiken van de dataverzameling 

(i.c. voor de uitnodigingen en briefings voor de focusgroepen en voor de selectie 

van ervaringsdeskundigen-respondenten).  

Uiteraard zijn beïnvloedende veranderingen in de projectuitvoering van een 

lopend pilootproject niet te vermijden. De slaagkansen van een evaluatieonder-

zoek blijven dan echter maar behouden of kunnen maar vergroten indien vol-

doende open en flexibel wordt ingespeeld op de mogelijkheden en beperkingen 

die de sociale werkelijkheid aan vooropgestelde plannen opdringt.  

In wat volgt bespreken wij het concrete verloop van de verschillende ingezette 

methoden van dataverzameling.  

4.2 Documentanalyse  

De twee voorgaande evaluatieverslagen vormden het ‘point of departure’ voor 

deze evaluatieronde. Verder werd gebruik gemaakt van de vele gegevens die 

zowel binnen het coördinerend projectteam van de POD–MI als op de verschil-

lende werkvloeren worden verzameld en die het verloop van het project weerge-

ven. Het gaat hier onder meer om strategische plannen, jaarverslagen, opvolgings-

verslagen en interne evaluatieverslagen. Een analyse van de belangrijkste van 

deze documenten bood ons de mogelijkheid het project inhoudelijk van nabij te 

volgen.  
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4.3 Participerende observatie 

Om ook tijdens de evaluatieperiode een goed inzicht te krijgen in de voortgang 

van het project, werd besloten tot het bijwonen en observeren van cruciale ont-

moetingsmomenten die door de POD-MI in deze periode werden georganiseerd, 

met name:  

– het multilateraal overleg tussen het projectteam en de detacheringsdiensten, 
met als belangrijkste doelstellingen een goede onderlinge afstemming, het 

garanderen van de mentoring en opvolging en de beleidsmatige verankering; 

– de vergaderingen van het begeleidingscomité, dat de voortgang van het piloot-
project moet bewaken en waarin tevens alle relevante partners zitten zoals de 

gemeenschappen en gewesten, het Steunpunt Armoedebestrijding, het Bel-

gisch Netwerk Armoedebestrijding.  

Gedurende de uitvoeringstermijn van het evaluatieonderzoek woonden we zes 

vergaderingen bij: 

– 10 juni 2009: multilateraal overleg; 
– 23 september 2009: begeleidingscomité; 
– 25 september 2009: multilateraal overleg; 
– 18 november 2009: begeleidingscomité; 
– 9 december 2009: multilateraal overleg; 
– 27 januari 2010: begeleidingscomité. 

4.4 Focusgroepen 

Bij de methode van focusgroepen gaat het om een gestructureerd groepsgesprek.8 

Een groepsgesprek is een methode om op een snelle en efficiënte manier tot 

maximale informatie- en ervaringsuitwisseling te komen. Ze heeft als bijkomend 

voordeel dat de groepsinteractie méér en/of betere informatie oplevert dan een 

serie individuele gesprekken. Zo kan een groepsdiscussie leiden tot onderlinge 

vragen en antwoorden die de begeleider/onderzoeker niet zelf bedacht zou kun-

nen hebben, waardoor extra informatie wordt opgeleverd. Omdat mensen op 

elkaar reageren komt er ook gedetailleerde informatie naar boven en treedt er 

vaak een sneeuwbaleffect op: op een toevallige bewering van één informant volgt 

een reeks van commentaren van anderen, die zeer informatief kan zijn. Een ander 

voordeel is dat de deelnemers de gelegenheid krijgen om bij onduidelijkheden toe-

lichting te krijgen, terwijl de begeleider/onderzoeker langs zijn kant waar gewenst 

kan doorvragen. De meerwaarde van deze werkwijze bestaat er in dat responden-

                                                 
8  Deze toelichting van de methode van focusgroepen is gebaseerd op onze toelichting in: 

Van Regenmortel T. (2007), Focus op: maatschappelijk kwetsbare jongeren in Leuven. Profiel, aanbod 
en beleidsacties op het vlak van welzijn en werk op basis van structureel overleg, HIVA-K.U.Leuven en 
OCMW Leuven, Leuven. 
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ten elkaar informeren en er zo een grotere betrokkenheid op het project kan wor-

den gecreëerd. 

De structurerende rol van de begeleider/onderzoeker bestaat er in om ervarin-

gen die de deelnemers hebben in kaart te brengen, evenals de knelpunten die zich 

voordoen, de oplossingen (interventies) die denkbaar zouden zijn en de effecten 

hiervan. De begeleider heeft de rol van moderator of facilitator. Deze stelt zich 

vooral luisterend op, zorgt ervoor dat het onderwerp en de vragen duidelijk zijn, 

houdt de groep zoveel mogelijk bij het thema, maar grijpt verder zo weinig moge-

lijk in. De interactie tussen de deelnemers staat centraal, het gaat er om hun erva-

ringen, belevingen en perspectieven te leren kennen. Er wordt niet naar een con-

sensus gestreefd of naar enige vorm van beïnvloeding. 

We voorzagen 3 (tweetalige) focusgroepsgesprekken waarmee we de inbreng van 

3 verschillende perspectieven beoogden: 

– het perspectief van de HRM-verantwoordelijken in de verschillende betrokken 
overheidsadministraties en de FOD P&O; 

– het perspectief van mentoren en coachen die de ervaringsdeskundigen aanstu-
ren en ondersteunen; 

– het perspectief van beleidsverantwoordelijken in de verschillende betrokken 
overheidsadministraties.  

Vooropgestelde items om aan bod te laten komen, betroffen: 

– verloop van de eigen kennismaking met het pilootproject; 
– invulling van de eigen rol ten aanzien van het project en de betrokken erva-
ringsdeskundige en de eventuele invloed hierop van het detacheringsgegeven; 

– onthaal en integratie van de ervaringsdeskundige binnen de eigen dienst, 
– taakinvulling van de ervaringsdeskundige; 
– gepercipieerde resultaten en impact van het project binnen de eigen overheids-
dienst.  

Centraal stonden telkens de eigen ervaringen en het eigen perspectief, vanwaar uit 

zowel knelpunten, goede praktijken als mogelijke oplossingssporen konden wor-

den aangebracht. 

De belangrijkste afwijking in het concrete onderzoeksverloop van de vooropge-

stelde planning betreft de organisatie van twee in plaats van drie focusgroepen. 

De noodgedwongen uitgestelde timing van dit onderzoeksluik liet niet toe om de 

derde focusgroep nog te organiseren rekening houdend met de drukke agenda 

van de hier beoogde beleidsverantwoordelijken van de verschillende betrokken 

overheidsadministraties. In het kader van de voorziene mogelijkheid van een aan-

tal interviews met sleutelactoren extern aan de POD-MI, opteerden we hier voor 

face-to-face interviews met enkelen van deze beleidsverantwoordelijken (cf. 

volgend punt). 
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Verder dient opgemerkt dat op de focusgroep voor HRM-verantwoordelijken 

slechts een minderheid van de aanwezigen effectief binnen de dienst HRM van 

hun overheidsdienst tewerkgesteld was. Navraag leerde dat de uitgenodigde 

diensten er in de eerste plaats voor hadden geopteerd iemand af te vaardigen die 

op de hoogte is van het project eerder dan een HRM-afgevaardigde die dat niet is. 

De geringe betrokkenheid bij het project van de diensten HRM binnen de verschil-

lende overheidsdiensten werd in dit onderzoek ook meerdere keren expliciet aan-

gehaald.  

In bijlage zijn de lijsten van de afgevaardigde overheidsdiensten op de focusgroe-

pen opgenomen.  

4.5 Mondelinge, semi-gestructureerde interviews met sleutelactoren 

Aansluitend bij het kwalitatief onderzoeksopzet, werd geopteerd voor semi-

gestructureerde interviews met sleutelactoren.  

Wat deze ‘sleutelactoren’ betreft, ging het hier enerzijds om actoren binnen de 

POD-MI, namelijk de medewerkers van het projectteam die het project aansturen 

(de voorzitter van de POD-MI als projectleider, het diensthoofd armoedebeleid, de 

projectcoördinatoren, de betrokken ervaringsdeskundigen) en de ervaringsdes-

kundigen die via detachering in het project werkzaam zijn. Anderzijds voorzagen 

we hier ook de mogelijkheid van een aantal interviews met sleutelactoren extern 

aan de POD-MI. 

Met de keuze voor semi-gestructureerde interviews, met een niet-exhaustieve 

oplijsting van grote of ‘veelomvattende’, open items en/of vragen, ging het erom:  

– te bevorderen en te bewaken dat het interview het karakter heeft van een open, 
vertrouwelijk gesprek tussen gelijkwaardige gesprekspartners; 

– ruimte te laten voor subjectieve betekenisverlening; 
– naast algemeen bevraagde items ook telkens niet-voorziene informatie aan bod 
te laten komen. 

In bijlage zijn de itemlijsten opgenomen die de mondelinge interviews met res-

pectievelijk de leden van het projectteam en de gedetacheerde ervaringsdeskun-

digen aanstuurden.  

4.5.1 Actoren binnen de POD-MI 

Wat de actoren binnen de POD-MI betreft, bevroegen we 8 personen vanuit hun 

betrokkenheid bij het projectteam. Uitzondering hier op de gevolgde methode van 

mondelinge, semi-gestructureerde interviews betreft de bevraging van de uittre-

dende coördinator van het Nederlandstalige team ervaringsdeskundigen. Met 

deze persoon kon het niet tot een afspraak voor een mondeling interview komen 
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en werd besloten tot het vragen van een zeer open schriftelijke reflectie over de 

belangrijkste ontwikkelingen in, eventuele knelpunten van en suggesties voor het 

project. De overige zeven interviews betroffen wel mondelinge, semi-gestructu-

reerde interviews en werden gevoerd met: 

– de voorzitter; 
– de HRM-directeur; 
– het diensthoofd Armoedebeleid; 
– de in september uittredende coördinator ‘algemeen projectmanagement’; 
– de in december uittredende coördinator van het Franstalige team ervaringsdes-
kundigen; 

– de in oktober gestarte nieuwe coördinator van het Nederlandstalige team erva-
ringsdeskundigen (die later doorschoof naar de functie van ‘algemeen coördi-

nator ‘); 

– de Nederlandstalige ervaringsdeskundige. 

Daarnaast voerden we eveneens mondelinge, semi-gestructureerde interviews met 

een selectie van ervaringsdeskundigen gedetacheerd naar één van de federale 

overheidsdiensten. Deze ervaringsdeskundigen werden niet bij toeval geselec-

teerd, maar volgens weloverwogen criteria (een zogenaamde ‘theoretische steek-

proef’). 

Voor de selectie van de Nederlandstalige gedetacheerde ervaringsdeskundigen 

werd in overleg met de nieuwe coördinator van het Nederlandstalige team erva-

ringsdeskundigen en met de Nederlandstalige ervaringsdeskundige van het pro-

jectteam een aantal relevante selectiecriteria bepaald en een eventuele nage-

streefde spreiding van de geselecteerde Nederlandstalige gedetacheerde erva-

ringsdeskundigen over deze criteria. Met een vooropgesteld na te streven aantal 

van zes effectieve interviews werden volgende criteria vooropgesteld: 

– de ‘bevraagbaarheid’ van de potentiële respondenten (gezien enkele ervarings-
deskundigen in ziekteverlof waren); 

– een meerderheid van ervaringsdeskundigen uit de ‘nieuwe lichting’ (dit is: 
aangeworven in de evaluatieperiode mei 2008 - december 2009), bij voorkeur 4 

op 6; 

– een differentiatie naar opleiding (opleiding gevolg bij De Link vzw of de 
nieuwe opleiding volgend (dit is: de opleiding ‘Jeugd en Handicap’ bij CVO 

Sité, na het voortraject bij Centrum Basiseducatie Brusseleer); 

– een differentiatie naar detacheringsproject, met name of het een volledig nieuw 
samenwerkingsverband tussen de POD-MI en een andere overheidsdienst 

betreft, dan wel of het een reeds langer bestaand samenwerkingsverband 

betreft (waarbinnen het detacheringsproject al of niet werd geheroriënteerd). 

In het overleg werd tevens besloten tot het voorstellen van het opzet van het eva-

luatieonderzoek en meer specifiek van de mondelinge, semi-gestructureerde inter-

views met de selectie van ervaringsdeskundigen op de eerstvolgende teamverga-
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dering van de Nederlandstalige ervaringsdeskundigen. Na algemene instemming 

tot deelname en afspraken over gewaarborgde anonimiteit, audio-opname van het 

interview en vrije keuze van de plaats van interview (op de werkplek, bij de POD-

MI of thuis) konden de geselecteerde ervaringsdeskundigen schriftelijk en/of 

telefonisch worden gecontacteerd voor het maken van een interviewafspraak. 

Op het moment van de selectie (begin oktober 2009) waren er 12 Nederlandstalige 

ervaringsdeskundigen in dienst van de federale overheid. Nog vóór het aflopen 

van de beschouwde evaluatieperiode (mei 2008 – december 2009) zouden bijko-

mend nog 2 nieuwe ervaringsdeskundigen worden aangeworven zodat het totaal 

dan 14 Nederlandstalige ervaringsdeskundigen zou zijn.  

Er werden 6 van de 12 Nederlandstalige ervaringsdeskundigen die aan de slag 

waren, geïnterviewd. Van deze geïnterviewde ervaringsdeskundigen: 

– waren er 4 (op 8) nieuw aangeworven9 en waren er 2 (op 4) al langer in dienst; 
– hadden 3 (op 8) de opleiding bij De Link vzw gevolgd en volgden er 3 (op 4) de 
nieuw ontwikkelde opleiding; 

– werkten 4 (op 5) in een volledig nieuw samenwerkingsverband, werkte 1 (op 3) 
in een nieuw project in een bestaand samenwerkingsverband en werkte 1 (op 

3) in een al langer bestaand project;10 

– verkozen 3 het interview te laten doorgaan thuis, 2 in een aparte ruimte op de 
POD-MI en 1 op de detacheringsplaats. 

De interviews duurden anderhalf tot twee uur. 

Voor de selectie van de Franstalige gedetacheerde ervaringsdeskundigen werden 

in overleg met de coördinator van het Franstalige team van ervaringsdeskundigen 

dezelfde criteria aangehouden, met dit verschil dat hier geen rekening moest wor-

den gehouden met een verschil in opleiding. Door vertragingen in de communi-

catie over de contactgegevens van deze ervaringsdeskundigen, moeilijkheden bij 

telefonische contactname en non-respons op verstuurde mails konden evenwel 

slechts 3 van de 5 geselecteerde ervaringsdeskundigen effectief worden bevraagd. 

Deze interviews gingen alle door op de detacheringsplaats en duurden ongeveer 

twee uur.  

4.5.2 Sleutelactoren extern aan de POD-MI 

Wat sleutelactoren extern aan de POD-MI betreft, werden nog vier open inter-

views gevoerd, met name met: 

– de directeur-generaal Organisatie bij de FOD P&O; 
– de Administrateur-generaal van de HZIV/CAAMI; 
– de jobcoach van Vokans; 

                                                 
9  Twee van deze acht waren ter vervanging van uittreders van de eerdere lichting aangeworven. 
10  Voor één nieuw aangeworven ervaringsdeskundige moest nog een project worden uitgewerkt. 
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– de jobcoach van Alter. 

4.6 De analyse 

Vanuit het empowermentparadigma en middels een grondige kwalitatieve ana-

lyse en interpretatie van de verzamelde gegevens verwerkten we de onderzoeks-

resultaten enerzijds in een thematische analyse en anderzijds in een transversale 

analyse.  

Het uitgangspunt van kwalitatief onderzoek is dat het niet focust op de eigenlijke, 

naakte feiten, maar precies op het be-leefde, met interpretaties beklede leven. 

Kwalitatief onderzoek wil weten hoe de betrokkenen zelf hun omstandigheden en 

ervaringen beleven en interpreteren, om van daaruit de centrale thematiek te 

begrijpen en aanknopingspunten voor een verbeterd beleid en een verbeterde 

praktijk op te sporen.  

De focus op het begrijpen verwijst naar de onderliggende hermeneutische benade-

ring in kwalitatief onderzoek: een filosofische benadering gericht op het interpre-

teren en begrijpen van teksten.11 Het concept van ‘tekst’ heeft hierbij niet enkel 

betrekking op geschreven documenten, maar ook op bijvoorbeeld gesprekken, 

kunstwerken en zelfs optredens en manifestaties. ‘Tekst’ zou dus kunnen worden 

begrepen als ‘sociale tekst’ of misschien nog ruimer: als iedere vorm van commu-

nicatie (Kinsella, 2006).12  

Het begrijpen wordt bereikt in wat Gadamar (1996)13 een samensmelting van blikvel-

den (‘fusion of horizons’) noemt. Het kan slechts tot stand komen door zich in 

relatie tot de tekst voortdurend en expliciet van de eigen vooroordelen en veron-

derstellingen bewust te zijn en deze op kritische wijze in vraag te stellen. Alleen zo 

kan de betekenis van het gezegde en de samenhang erin worden gevat. Hierbij 

vergelijkt Gadamar de kunst van het interpreteren met de kunst van het vertalen 

aangezien in beide gevallen het benadrukken van bepaalde elementen altijd 

andere elementen onder- of wegdrukt. Dit ‘laten oplichten’ van bepaalde elemen-

ten is weliswaar de taak van de interpreterende onderzoeker, maar geeft tegelij-

kertijd een belangrijke beperking van elk interpretatief onderzoek weer. Deze 

wordt door Cixous en Calle-Gruber (1997)14 kernachtig gevat door te stellen dat 

                                                 
11  Een inleidende bespreking van deze benadering gaven we reeds in: Steenssens K., Degavre F., 

Sannen L., Demeyer B., Van Regenmortel T. (m.m.v. De Blander R. & Nicaise I.) (2007), Leven 
(z)onder leefloon. Deel 1. Onderbescherming onderzocht, HIVA-K.U.Leuven, Leuven. 

12  Kinsella E.A. (2006, May), ‘Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities 
within the Art of Interpretation’, In: Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social 
Research [On-line Journal], 7(3), Art. 19. 

13  Gadamar H.G. (1996), Truth and Method (herziene vertaling door Weinsheimer J. & Marshall 
D.G.), Continuum, New York. 

14  Cixous H. & Calle-Gruber M. (1997), Rootprints: memory and life writing, Routledge, New York. 
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alle vertellingen één verhaal vertellen ‘in de plaats van’ een ander verhaal. De 

belangrijke uitdagingen die met deze notie verbonden zijn, zijn het vinden van een 

gezamenlijke taal waarin en waardoor alle in een onderzoek betrokken teksten aan 

bod kunnen komen, en het erkennen van de rol van de onderzoeker als een rol 

verwant met die van een vertaler, als iemand die één verhaal laat oplichten, die 

intonatie geeft aan alle in de conversatie betrokken teksten.  

De aandacht gaat naar alles wat als betekenisvol voorkomt waardoor (reële) 

complexiteit en niet (ideële) vereenvoudiging wordt gegenereerd. Hierbij wordt 

de mogelijkheid van één enkele, beslissende ‘lezing’ van een tekst verworpen en 

de nood aan een waakzame (alerte en kritische) subjectiviteit van de onderzoeker 

(‘vigilant subjectivity’) nogmaals onderstreept (Kinsella, 2006). 

Met de notie van de hermeneutische cirkel kan dan het algemeen methodologisch 

proces worden geduid waarlangs onze analyse verliep. Deze notie wijst op de 

onderlinge afhankelijkheid van het begrijpen van het geheel van een ‘tekst’ en het 

begrijpen van de samenstellende delen ervan. Schwandt (2001)15 drukt dit uit door 

te stellen dat de constructie van de betekenis van een geheel betekenis geeft aan de 

onderdelen en dat het vatten van de betekenis van de delen berust op een zeker 

inzicht in het geheel. Beide ‘polen’ van de cirkel (geheel en onderdelen) verduide-

lijken op die manier elkaar. Deze hermeneutische cirkel, en daarmee het proces 

van begrijpen, wordt voortdurend gevoed door nieuwe informatie en inzichten. 

Omdat dit proces de complexiteit van het zoeken naar een begrijpen herkent en 

weerspiegelt, is het in de praktijk niet zelden een chaotisch proces. Als een circu-

lair verder schrijdend proces van inzicht, verklaart deze notie ook waarom het in 

een kwalitatief onderzoek vaak moeilijk of zelf gevaarlijk is om tussentijdse resul-

taten te presenteren: in het licht van een voortschrijdend begrip zijn voorgaande 

bedenkingen en inzichten soms niet langer denkbaar. Het proces eindigt idealiter 

pas wanneer er een zekere verzadiging van kennis opduikt: de onderzoeker doet 

(voorlopig) geen nieuwe inzichten meer op en/of is tevreden met het bereikte 

niveau van begrijpen.  

Voor de thematische analyse knoopten we aan bij de vier grote thema’s die we in 

het onderzoekskader onderscheidden (cf. supra). Voor een goed begrip evenwel 

vangen we aan met een bijkomend thema waarin de rol van het projectteam en het 

management van het project aan bod komen. Vervolgens zoomen we meteen in op 

de kern van het pilootproject: de tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen. Het 

gaat om een eerder chronologische, procesmatige analyse op basis van het zeer 

concrete verloop van de tewerkstelling in de praktijk. Ten derde vestigen we onze 

aandacht op de kadering van het pilootproject in het armoedebestrijdingsbeleid 

van de federale overheid, in het bijzonder op de creatie van een generieke functie 

                                                 
15  Schwandt T. (2001), ‘Hermeneutic circle’, in: Dictionary of qualitative inquiry, Thousand Oaks, 

CA, Sage Publication, pp. 112-118. 
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en de verankering van het project in de algemene opdracht van de POD-MI 

omtrent armoedebestrijding. Ten vierde en ten vijfde komen het draagvlak van het 

project bij de verschillende administraties en de opleiding van de ervaringsdes-

kundigen aan bod. We ronden af met enkele transversale inzichten over de ver-

schillende thema’s heen.  
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ONDERZOEKSRESULTATEN 

1. Rol van het projectteam en management van het project 

1.1 Samenstelling en taken van het projectteam 

De drager van het project, de POD-MI speelt een doorslaggevende rol in de ont-

wikkeling en de uitvoering ervan. Structureel gezien bestaat het team uit een pro-

jectleider, de voorzitter van de POD-MI, de verantwoordelijke van de Dienst 

Armoedebeleid, 3 coördinatoren en 2 ervaringsdeskundigen. 

De projectleider zorgt er in de allereerste plaats voor dat de geformuleerde doel-

stellingen kunnen worden gehaald: 

– de federale overheidsdiensten blijven sensibiliseren om de armoededimensie in 
hun werking op te nemen; 

– de generieke functie van ‘ervaringsdeskundige’ opnemen in de cartografie van 
de functies van het openbare ambt; 

– bijdragen aan de invoering van een opleiding die tot een diploma van het 
hoger secundair onderwijs leidt om toegang te krijgen tot het niveau C en 

aldus als overstap te dienen naar andere functies binnen de administratie. 

In de tweede plaats zorgt de projectleider ervoor dat de contacten met de 

beleidsverantwoordelijken worden behouden om het transversale karakter van het 

project te verzekeren. 

De verantwoordelijke van de Dienst Armoedebeleid zorgt voor de strategische 

uitvoering van het project en legt verantwoording af aan het hogere niveau. 

Met de aanwerving van 12 bijkomende ervaringsdeskundigen sinds mei 2008 was 

het ook noodzakelijk geworden om het coördinatieteam uit te breiden, dat nu 3 in 

plaats van 2 medewerkers telt. Die 3 coördinatoren hebben weliswaar hetzelfde 

functieprofiel, maar in de praktijk vervullen ze verschillende taken.  

Eén van de coördinatoren is meer bepaald verantwoordelijk voor de institutio-

nele, administratieve en budgettaire aspecten. Deze multilaterale coördinatie 

beheert de contacten met alle betrokken diensten, organiseert het netwerk van 

ervaringsdeskundigen, roept de stuurgroep bijeen, zorgt voor het multilaterale 
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overleg tussen alle betrokkenen en is verantwoordelijk voor de externe communi-

catie.  

De twee andere coördinatoren houden zich rechtstreeks bezig met de Neder-

landstalige en Franstalige teams van ervaringsdeskundigen. Ze zijn verantwoor-

delijk voor de bilaterale coördinatie tussen de ervaringsdeskundigen en hun ont-

haaldiensten en vervullen in die hoedanigheid een rol in de voorbereiding, de 

integratie en de opvolging.  

De coördinatie is zeker geen gemakkelijke taak, die bovendien bijzonder veel 

tijd in beslag neemt. Enerzijds moeten de coördinatoren contact opnemen met de 

diverse diensten en hen ervan overtuigen om zich achter het project te scharen, 

daarnaast moeten ze de opvang verzekeren van één of meer ervaringsdeskundi-

gen en bovendien moeten ze die ervaringsdeskundigen voorbereiden en begelei-

den in hun professionele omgeving. Elke detachering is ook een bijzonder geval, 

in een nieuwe situatie en vereist een specifieke behandeling, namelijk de noden en 

behoeften van de diverse diensten aanduiden en nagaan of de geselecteerde erva-

ringsdeskundigen daaraan kunnen beantwoorden.  

Tijdens de referentieperiode van onze evaluatie hebben wij kunnen vaststellen 

dat er in het coördinatieteam vier personeelsleden moesten worden vervangen, 

waarvan drie sinds juni 2009. Op enkele maanden tijd werd met andere woorden 

het hele coördinatieteam vernieuwd. Dit moet heel letterlijk worden genomen, 

want de nieuw aangeworven medewerkers hadden voordien niets te maken met 

het project, noch met de POD-MI. 

Ook twee ervaringsdeskundigen maken deel uit van het coördinatieteam. Die 

twee medewerkers fungeren als tussenpersonen tussen de coördinatoren en de 

ervaringsdeskundigen in het veld. Ze staan in rechtstreeks contact met de erva-

ringsdeskundigen en treden op wanneer er zich problemen voordoen met de 

dagelijkse werking, hetzij op professioneel vlak, hetzij op privé-vlak. Die mensen 

hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de voorbereidende opleiding van de 

nieuwe ervaringsdeskundigen. 

1.2 Knelpunten en uitdagingen 

Het project is in een fase gekomen waarin zijn structuur en zijn procedures moe-

ten worden gestabiliseerd en geconsolideerd. Vanwege de tijdsdruk die ontstond door 

het objectief van de nieuwe aanwervingen was hiervoor nauwelijks of geen tijd (cf. 

infra). De sleutelactoren geven aan dat dit zich wreekt: te vaak moest crisismana-

gement het gebrek aan een solide structurering compenseren. Daarnaast hebben 

de personeelsbewegingen in het coördinatieteam mogelijk een zekere instabiliteit 

teweeggebracht die zich negatief heeft uitgewerkt op het contact en de opvolging 

met de diverse diensten en de ervaringsdeskundigen.  
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Meer globaal gezien, moet de POD-MI een beleids- en actieplan ontwikkelen 

waardoor het project kan worden geconsolideerd en een meer systematische toe-

passing ervan wordt voorbereid.  

Ook moet de tijd worden genomen om grondiger na te denken over de nieuwe 

structuur van de coördinatie, niet enkel gezien de huidige vervanging van perso-

neelsleden, maar ook met het oog op het einde van het project, wat eveneens wij-

zigingen met zich zal meebrengen in de taken die moeten worden uitgevoerd.  

Hierbij aansluitend merken we op dat het ontdubbelde coördinatorschap voor de 

twee taalgroepen in de praktijk de reeds eerder vastgestelde ontwikkeling van een 

Franstalige en een Nederlandstalige benadering in het project dreigt te versterken. 

Weliswaar zijn alle sleutelactoren het erover eens dat het belangrijk is dat de erva-

ringsdeskundigen bij hun werkgever een aanspreekpunt in de eigen taal hebben. 

Echter, via verschillende sleutelactoren vangen we ook signalen op van een polari-

sering in de benadering van de dagelijkse werking met de twee teams van erva-

ringsdeskundigen. Onder meer een zeer uiteenlopende aanpak van de teamver-

gadering van beide taalgroepen, maar ook het regelmatig uit- en afstel van de 

gezamenlijke netwerkvergadering worden als exponenten van deze groeiende 

tweespalt aangebracht.  

2. De tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen 

In deze paragraaf komen onze onderzoeksresultaten aan bod met betrekking tot 

het verloop van de tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen in de praktijk. Het 

betreft hier hun tewerkstelling als een zeer concreet proces dat zich in en door de 

context van de federale overheid(sdiensten) voltrekt. Voorafgaand vestigen we de 

aandacht op twee belangrijke, algemene karakteristieken van deze tewerkstelling. 

Ten eerste dient ze te worden opgevat als een relationeel of sociaal interactief gege-

ven dat individuele en collectieve verantwoordelijkheden impliceert. In de context 

van het pilootproject gaat het hier om een complex geheel van relaties waarvan de 

kern bestaat uit de ervaringsdeskundige, (leden van) de POD-MI en (leden van) de 

detacheringsdienst. Daarnaast maken ook personen en organisaties van buiten de 

federale overheidscontext deel uit van de relationele setting (bv. voor de opleidin-

gen). Gedeelde verantwoordelijkheden van al deze partners impliceren op hun 

beurt een gedeelde betrokkenheid en gedeelde toerusting.  

Gedeelde betrokkenheid krijgt een concrete invulling via het realiseren van 

participatie, eerder al omschreven als ‘zeggenschap en invloed op basis van 

informatie en inzicht’. In andere woorden gesteld, gaat het hier om het creëren van 

mede-eigenaarschap (‘co-ownership’) via bekendheid met en gedragenheid van 

het project. 
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Gedeelde toerusting krijgt een concrete invulling met ondersteunende en facili-

terende maatregelen die de krachten bij al deze betrokkenen (h)erkennen, ont-

sluiten, versterken en zonodig creëren. 

Ten tweede dient de tewerkstelling te worden opgevat als een proces. In essentie 

gaat het om een ontwikkeling. Ruimte en tijd voor de betrokken partijen om te 

groeien en te veranderen zijn daarmee noodzakelijke voorwaarden. 

2.1 Aanvangsfase: rekrutering door en onthaal op de POD-MI 

2.1.1 Werving en selectie 

Vanaf december 2008 werd de ‘nieuwe lichting’ ervaringsdeskundigen door de 

POD-MI aangeworven. Naast de uitbreiding van het ervaringsdeskundigenbe-

stand zoals voorzien in de nieuwe projectfase, hadden deze aanwervingen ook 

betrekking op de vervanging van enkele (hoofdzakelijk Nederlandstalige) uitge-

stroomde ervaringsdeskundigen. 

Voor het eerst werden voor het Nederlandstalige team personen aangeworven die 

niet de opleiding bij vzw De Link volg(d)en. Deze keuze kwam voort uit enerzijds een 

beperkt aantal beschikbare personen met het certificaat van deze opleiding en 

anderzijds de weigering van vzw De Link om nog studenten in opleiding hun 

stage bij de POD-MI te laten lopen. Hierdoor zag de POD-MI zich genoodzaakt 

om ook personen te rekruteren die niet op vzw De Link betrokken waren. Van de 

negen nieuwe aanwervingen van Nederlandstalige ervaringsdeskundigen hadden 

vier personen reeds hun certificaat behaald, vijf personen niet. Langs Franstalige 

kant moesten alle aangeworven ervaringsdeskundigen (zes) net zoals in de vorige 

projectfasen hun opleiding nog doorlopen.  

Dit betekende: 

– dat de POD-MI nu ook langs Nederlandstalige kant zelf een opleidingstraject 
diende uit werken; 

– dat er voor de selectie van de nieuwe medewerkers een uitgebreide wervings- 
en selectieprocedure werd opgestart.  

De uitwerking van een nieuw opleidingstraject aan Nederlandstalige kant komt 

verderop aan bod. Wat de uitgebreide wervings- en selectieprocedure betreft, 

verwijzen we voor een gedetailleerde beschrijving ervan naar het Jaarverslag 2008 

van het pilootproject.  

In het licht van deze evaluatie, merken we ten eerste op dat het hier een brede 

werving betrof middels een informatieve oproep die zowel aan Franstalige als aan 

Nederlandstalige kant (naast opgeleiden van De Link vzw) werd toegespitst op de 

OCMW’s van de centrumsteden. Deze brede rekrutering heeft ertoe geleid dat de 
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groep van ervaringsdeskundigen zeker aan Nederlandstalige kant opvallend meer divers 

werd.  

Naast opgeleide ervaringsdeskundigen met al of geen werkervaring in het 

pilootproject maakten er nu ook kandidaat-ervaringsdeskundigen deel van uit die 

niet door De Link vzw waren geselecteerd, noch gevormd. In verband met dit 

laatste, wijzen verschillende sleutelactoren op een toegenomen diversiteit bij de 

Nederlandstalige ervaringsdeskundigen naar armoede-ervaring (in die zin dat het 

niet langer uitsluitend ‘harde-kern-armoede’ ervaringen betreft) en naar vorming 

(in die zin dat de opleidingsachtergrond zowel naar inhoud als naar mate waarin 

deze al gerealiseerd is, verschilt). Samen met reflecties over de taken van de erva-

ringsdeskundigen in het kader van het project en de voorlopige resultaten, leidt 

dit stilaan tot reflecties over mogelijke specifieke wervings- en selectiecriteria voor 

de doelgroep van ervaringsdeskundigen voor dit project. We komen hier in een 

verder punt nog op terug.  

Wat de onderlinge collegialiteit en de groepssfeer betreft, geven zowel de leden 

van het projectteam als de ervaringsdeskundigen zelf aan dat deze niet worden 

aangetast door de toegenomen diversiteit. Ze wordt zelfs eerder ervaren als een 

verrijking.  

Een tweede opmerking betreft de inschakeling van twee externe organisaties in 

het verdere verloop van de wervings- en selectieprocedure: Kopa Scheldeland en 

Mission locale d’Ixelles. Meer bepaald stonden deze organisaties, na preselectie op 

curriculum vitae en motivatiebrief door het projectteam, in voor het inrichten van 

oriëntatieateliers met als opzet de kandidaten te screenen op de functiegebonden 

vaardigheden en attitudes. Mede op basis van de verslagen van deze oriëntatie-

ateliers werden kandidaten geselecteerd voor een mondeling gesprek waarna een 

definitieve selectie bekend werd gemaakt.  

De bijstand door externe organisatie was voor een (op dit vlak onervaren) pro-

jectteam geen overbodige luxe. De concrete aanpak van beide aanbieders verschilde 

wel. Zo nam het atelier aan Franstalige zijde bijna drie voltijdse weken in beslag, 

terwijl dit aan Nederlandstalige kant beperkt bleef tot één week. Hier was men 

ook niet helemaal tevreden over het aanbod: de opgedragen opdrachten en testen 

gaven blijk van onvoldoende kennis van het beroepsprofiel en de functie van 

ervaringsdeskundige. Wel brengen de geïnterviewde ervaringsdeskundigen zelf 

en zonder uitzondering de positieve, ondersteunende ervaring van de kennisma-

king met ‘lotgenoten’ en het groepsgebeuren naar voor.  

2.1.2 Het onthaalprogramma 

De definitieve selectie werd, evenals in de vorige projectfase, gevolgd door een 

onthaalprogramma op de POD-MI. Op basis van wat de sleutelactoren van het 

projectteam, zowel als de ervaringsdeskundigen zelf hierover aanbrengen, blijkt 

het belang van dit onthaalprogramma drievoudig: 
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– het geeft de ervaringsdeskundigen tijd om kennis te verwerven over en aan te 
passen aan het werken binnen de specifieke context van de overheid; 

– de nodige afspraken tussen POD-MI als werkgever en ervaringsdeskundigen 
als werknemers kunnen worden gemaakt; 

– er kan een goede teamwerking worden opgestart (op basis van openheid, 
onderlinge communicatie en uitwisseling).  

Opvallende vaststelling is wel dat dit onthaalprogramma voor een aantal erva-

ringsdeskundigen uitliep in een langere ‘inloopperiode’, waarvan de duur ver-

schilde naargelang de beschikbaarheid van detacheringsplaatsen. Deze vaststel-

ling brengt het gegeven onder het licht van (een te snelle) timing van de nieuwe 

aanwervingen, met name op een moment dat er nog niet voldoende detacherings-

plaatsen beschikbaar waren. Dit brengt ons bij het volgende punt: de detachering 

naar de verschillende overheidsdiensten. 

2.2 Detachering 

2.2.1 Voorbereiding en kennismaking 

Na de onthaalperiode op de POD-MI vangt de detachering van de ervaringsdes-

kundigen naar de verschillende overheidsdiensten aan. Ter voorbereiding van 

deze detachering vinden met de overheidsdiensten vanuit het projectteam pro-

jectvoorstellingen en -onderhandelingen plaats. Deze monden uit in een samen-

werkingsprotocol.  

In verband met de timing van de nieuwe aanwervingen op een moment dat er nog 

niet voldoende detacheringsplaatsen beschikbaar waren, wijzen meerdere sleutel-

actoren op de gevolgen van de tijdsdruk die zo ontstond: 

– sommige ervaringsdeskundigen konden snel worden gedetacheerd en hadden 
hierbij soms een inbreng in de keuze van detacheringsdienst, c.q.–project, ter-

wijl anderen (veel) langer moesten wachten en/of geen inbreng in de keuze 

van detacheringsdienst, c.q.–project hadden; 

– ook met betrekking tot dit onderdeel van het pilootproject ontbrak de tijd om 
op basis van de lessen uit de voorgaande projectfase te komen tot herstructure-

ring en consolidering van de procedures; 

– de detacheringen konden niet altijd even grondig worden voorbereid. 

Het verrast bijgevolg niet dat eerdere waarschuwingen omtrent de voorberei-

dingsfase van de verschillende detacheringsprojecten nog steeds opgang maken. 

Twee belangrijke aandachtspunten dienen zich hierbij aan:  

– de mate van inclusiviteit van de voorbereiding (wie werd er geïnformeerd en 
betrokken), en 

– de inhoud van de voorbereiding.  
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Het akkoord van de hiërarchisch hoogst geplaatste van de potentiële detache-

ringsdienst is sowieso een noodzakelijke voorwaarde om de projectonderhande-

lingen met deze overheidsdienst aan te vatten. Verder wezen de inzichten uit de 

eerdere evaluaties reeds op het belang van een brede informering en betrokkenheid bin-

nen de detacheringsdienst voor de bekendheid met en (dus) de gedragenheid van 

het project. Minimaal betreft het hier de (toekomstige) sleutelfiguren op de werk-

vloer (de dienst HRM, het onmiddellijke diensthoofd, coach en mentor). Dit 

belang wordt ook door de sleutelactoren van het projectteam onderschreven en 

benadrukt in hun ideaaltypische schets van de voorbereidingsfase. Toch stellen we 

via hen en onze andere gesprekspartners vast dat vanwege de tijdsdruk de 

betrokkenheid bij de voorstellings- en onderhandelingsgesprekken van de (toe-

komstige) sleutelfiguren op de werkvloer in een aantal concrete gevallen nog gering 

en soms zelfs onbestaande was. Eerder dan van een inschakelingsproces met tijd 

en ruimte voor informatie- en inzichtsverwerving en toe-eigening van de eigen rol 

in het project, ging het in deze gevallen om een inschakelingsmoment waarbij de 

kennismaking met het project en de betrokken ervaringsdeskundige eerder het 

karakter van een ongevraagde confrontatie aannam. De eerste ervaring met het 

project van deze sleutelfiguren was er hierdoor een van een ongewenste meerlast 

in plaats van een welbegrepen meerkracht, terwijl het wantrouwen en de weer-

standen waarmee deze situatie soms gepaard ging het verder verloop van het 

project hypothekeerden. 

De vorige evaluatie bracht daarnaast ook het belang van wederzijdse informering en 

betrokkenheid aan. Wanneer de tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen wordt 

opgevat als een relationeel gegeven dan gaat het er immers om een optimale 

wederzijdse afstemming tussen detacheringsdienst en ervaringsdeskundige te 

realiseren. In dit opzicht werd in het vorige extern evaluatieverslag het opnemen 

van een in-situ omgevingsanalyse van de detacheringsdienst in de voorberei-

dingsfase aanbevolen. Hoewel het slechts tot een eenmalige implementatie van 

deze aanbeveling kwam (door middel van een stageweek op een detacherings-

dienst door de betrokken coördinator), werd dit wel al onmiddellijk als een 

‘ideale’ werkwijze ervaren gezien de tijd en ruimte voor: 

– het aftasten van de structuur en cultuur van de organisatie; 
– het opdoen van kennis over de concrete werkinhouden op de werkvloer; 
– het verkennen van de houdingen en verwachtingen ten aanzien van het pro-
ject; 

– het nagaan van mogelijkheden voor een realistische taakinvulling van de erva-
ringsdeskundige. 

De idealiter brede en wederzijdse voorstellings- en onderhandelingsgesprekken 

beogen uiteindelijk de opstelling van een samenwerkingsprotocol. Ook voor de pro-

jectfase waarop deze evaluatie betrekking heeft, stellen we vast dat waar sommige 

detacheringsdiensten zelf actief de invulling van dit protocol opnamen (met bij-

voorbeeld een stappenplan en/of een takenpakket), het in andere gevallen beperkt 
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bleef tot een onderhandeld document tussen POD-MI en detacheringsdienst dat 

zich in hoofdzaak beperkte tot een akkoord over de missie van het project en over 

de verdere projectimplementatie eerder algemeen en vaag bleef. In een enkel geval 

resulteerde de tijdsdruk er zelfs in dat de ervaringsdeskundige aan de slag ging 

zonder dat er al een samenwerkingsprotocol was.  

Alle rechtstreeks betrokken sleutelfiguren onderschrijven het belang van een duide-

lijk omschreven takenpakket bij de aanvang van de detachering. Ook de tussentijdse 

evaluatie door de ingeschakelde jobcoaches benadrukt dat er op dit vlak nog 

vooruitgang dient te worden geboekt. Over de mate van stringentheid van dit 

takenpakket zijn de meningen eerder verdeeld. Waar sommigen de nadruk leggen 

op het voordeel van een strikt takenpakket als een duidelijke en tijdsbesparende 

houvast voor alle betrokkenen, wijzen anderen op het voordeel van een (ruime) 

marge zodat de functie zich in de concrete praktijk kan ontwikkelen en inbedden.  

Ten slotte stellen we vast dat hoewel een beperkte en eenzijdige informering en 

betrokkenheid tijdens de voorbereidingsfase en een te vaag, algemeen samenwer-

kingsakkoord de implementatie van het detacheringsproject hypothekeren, zij niet 

automatisch leiden tot een ongeslaagd project. Om de slaagkansen te behouden, 

dient in dit geval wel de tijdsinvestering van de sleutelactoren op werkvloer tij-

dens de beginfase van de implementatie nog te vergroten.  

2.2.2 Integratie op de werkplek 

Het pilootproject is geen tewerkstellingsproject. Dit neemt evenwel niet weg dat 

heel wat van de informatie van onze gesprekspartners betrekking heeft op de con-

crete implementatie van het detacheringproject in de betrokken dienst. Dit is niet 

verwonderlijk: dit proces zich situeert in het hart van de praktijk waarmee en 

waardoor de uiteindelijke objectieven dienen te worden gerealiseerd en allen zijn 

hier minstens onrechtstreeks maar meestal ook rechtstreeks belanghebbende par-

tij.  

Een eerste overkoepelende vaststelling wat al deze informatie betreft, is dat veel 

ervan ter sprake wordt gebracht onder de noemer van ‘de integratie van de erva-

ringsdeskundige in de dienst’. Aansluitend bij wat we benoemden als het relatio-

nele karakter van de tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen, merken we op 

dat een dergelijke labeling van het implementatieproces bewust of onbewust 

dreigt voorbij te gaan aan de interactieve aard van deze integratie: de implementatie 

van het project is geen zaak van de ervaringsdeskundige alleen, maar betreft alle 
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sleutelfiguren op de werkvloer evenals het team van collega’s waarin de erva-

ringsdeskundige terechtkomt.16 

Een tweede overkoepelende vaststelling is dat de aangebrachte informatie betrek-

king heeft op twee reëel verbonden componenten van deze integratie: een arbeids- 

en een welzijnscomponent.  

Tot de arbeidscomponent rekenen we de concrete taakinvulling, kennis- en 

competentieontwikkeling, en het statuut van de ervaringsdeskundige (m.i.v. ver-

loning en integratie in het institutionele kader (de structuren en regels)). 

De welzijnscomponent heeft betrekking op enerzijds het psychisch-emotioneel 

welbevinden en anderzijds concrete welzijnsgerelateerde problemen. De informa-

tie die op deze component betrekking heeft, herinnert eraan dat ervaringsdeskun-

digen op allerlei levensdomeinen overwegend uitsluitingservaringen hebben 

gekend en geeft aan dat (de gevolgen van) deze ervaringen lang niet altijd ophou-

den te bestaan met het aanvatten van de tewerkstelling. Zo maken bijvoorbeeld 

(hulpverlening op het vlak van) schulden, uit huis geplaatste kinderen, psychische 

of fysieke gezondheidsproblemen en/of slechte huisvesting voor een aantal erva-

ringsdeskundigen nog steeds een onmiskenbaar deel uit van hun leven, met al 

naargelang de concrete situatie meer of minder impact op hun tewerkstellings-

situatie.  

De integratie op de werkplek, kortom, is een wederzijds aanpassingsproces dat 

wordt beïnvloed door aspecten die enerzijds arbeids- en anderzijds welzijnsge-

relateerd zijn. Zowel door de ervaringsdeskundigen als door de andere sleutelac-

toren worden risico- én beschermende factoren aangebracht die de slaagkansen 

beïnvloeden.  

De risicofactoren uiten zich vaak via weerstanden op de werkvloer. Gesignaleerde 

bedenkingen, vragen en vooroordelen hebben onder meer betrekking op: 

– de gepercipieerde legitimiteit van het project, wanneer: 
– armoede niet als een (belangrijk of prioritair) maatschappelijk probleem 
wordt herkend; 

– de rol van de dienst in het armoedebestrijdingsbeleid in vraag wordt 
gesteld; 

– er geen begrip is voor de verbijzondering van de doelgroep van mensen in 
armoede ten aanzien van andere mogelijke groepen; 

– een tekort aan personeelsleden in de andere functies van de dienst als prio-
ritair wordt ervaren; 

                                                 
16 In dit opzicht verwijzen we ook naar het al genoemde EAPN-rapport waarin het omgaan met 

dit interactieve gegeven als een belangrijke uitdaging wordt geformuleerd: ‘The team in which 
the experience expert is working also has to go through a change. The expert is not just an extra worker 
who makes the job lighter. It requires another way of working which the team has to be prepared for’. 
(EAPN, 2009: 21) 
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– het ervaren van de nieuwe, nog vaag geconcretiseerde functie ten aanzien van 
de eigen functie en het eigen functioneren als negatieve kritiek of ongewenste 

controle; 

– als ontoereikend gepercipieerde ‘capabiliteiten’17, onder meer op het vlak van: 
– competenties, zoals schriftelijke en mondelinge communicatie en kennis 
van de methodologie van dienstverlening en inhoudelijke kennis van de 

materie; 

– psychologische draagkracht; 
– onduidelijkheid over (en soms zelfs enige afgunst ten aanzien van) het al of 
niet correct als ‘anders’ gepercipieerde statuut van de ervaringsdeskundige 

omwille van andere regelgeving (bv. ten aanzien van afwezigheden omwille 

van opleiding, teamvergaderingen of welzijnsgerelateerde hulpverlening). 

Ook kan het om ongepaste (te lage of te hoge) verwachtingsniveaus bij de diensthoof-

den gaan. Indien het verwachtingsniveau te hoog is, kan dit ertoe leiden dat men 

aanvoelt alsof men mislukt is en wordt de structuur zwaarder belast. Indien het 

verwachtingsniveau te laag is, zal de professionele ambitie voor de inschakeling te 

gering zijn, met het risico dat mensen afhaken. 

Wat de beschermende factoren betreft, zijn de sleutelfiguren op de werkvloer 

(inclusief de ervaringsdeskundigen) het er in grote mate eens over goede praktij-

ken die van bij het onthaal het risico op weerstanden en ongepaste verwachtingen 

kunnen verkleinen. Centraal hierin staan, naast het al gesignaleerde belang van 

een duidelijke taakomschrijving bij aanvang, het stimuleren en faciliteren van open-

heid, transparantie en goede communicatie tussen de ervaringsdeskundige en het 

team. 

Naar de ervaringsdeskundigen toe gaat het in de eerste plaats over informatie 

over de institutionele werking (opdracht, structuren en regels) van de detache-

ringsdienst. De ervaringsdeskundigen wijzen hierbij ook nog op gewenste infor-

matie over: 

– de zeer praktische aangelegenheden (zoals gebruik van badges en computer-
systemen) en administratieve aangelegenheden (zoals agendabeheer); 

– de ‘gewoonten’ op de dienst (of de meer informele werking t.a.v. de officiële 
blauwdruk); 

– de taken van de verschillende collega’s in het team. 

                                                 
17 Het begrip ‘capabiliteiten’ heeft betrekking op capaciteiten en vermogens. Het houdt als 

zodanig een verruiming in van het klassieke concept van menselijk kapitaal, dat neerkomt op 
competenties. Het gaat bij capabiliteiten ook over andere vermogens zoals materieel, psychisch 
en fysisch vermogen (gezondheid), sociaal en cultureel kapitaal. We ontleenden dit begrip eer-
der al aan een specifieke interpretatie van het actief arbeidsmarktbeleid die voortbouwt op de 
human capital theorie van Becker, later verrijkt met de welvaartstheorie van A. Sen en 
Dworkin. Daarin krijgt actief arbeidsmarktbeleid de functie van ‘investering in de capabilitei-
ten van werkzoekenden’. Zie: Steenssens K., Sannen L., Ory G. & Nicaise I. (2008), W²: Werk- en 
Welzijnstrajecten op maat. Een totaalconcept, HIVA-K.U.Leuven, Leuven. 
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Naar de andere dienst- en teamleden toe gaat het in de eerste plaats over het goed 

informeren over de aard en het opzet van het project en de functie, zo mogelijk in 

samenwerking met de ervaringsdeskundige zelf. Hiermee en hierdoor, brengt een 

sleutelactor aan, moeten tolerantie en geduld worden geïnstalleerd die in een 

latere fase verder kunnen ontwikkelen tot (h)erkenning van de competenties en 

waardering.  

Door dit alles wordt de belangrijke impact van ‘het individu’ duidelijk benadrukt. 

Elke ervaringsdeskundige is een geval apart, maar zolang het om een project of 

een experiment gaat, stelt dit niet echt een probleem, omdat we nog volop in een 

proces zitten waarin een functie wordt uitgebouwd. Dat is des te meer waar om-

dat de (h)erkende ‘competentie’ van de ervaringsdeskundige zijn of haar persoon-

lijke ervaring met armoede is. Uiteindelijk zullen alle activiteiten die met de func-

tie van ervaringsdeskundige samenhangen echter het niveau van de eigen erva-

ringen moeten overstijgen om deze verworvenheden in nieuwe en zeer uiteen-

lopende situaties toe te passen. We zouden dus kunnen spreken van de overgang 

van de ervaring met armoede naar de professionele ervaring die gebaseerd is op 

kwalificatie en competenties. Welke omkadering en ondersteuning wordt hierbij 

geboden? 

2.2.3 Omkadering en ondersteuning 

Het concreet realiseren van de nieuwe, faciliterende én signalerende functie in de 

specifieke context van de federale overheid is geen eenvoudige opdracht. Ze 

noodzaakt een goed doordachte ondersteuning van:  

– de ervaringsdeskundigen, die vaak nog in opleiding zijn en die op allerlei 
levensdomeinen - waaronder tewerkstelling - overwegend uitsluitingservarin-

gen hebben gekend en vaak nog steeds kennen; 

– de (sleutelfiguren in de) partnerdiensten, die vaak nog in meerdere of mindere 
mate onvertrouwd zijn met (hun rol in) het armoedebestrijdingsbeleid, het con-

cept van ‘ervaringsdeskundigheid’, het pilootproject en/of de concrete moge-

lijkheden voor het realiseren van de nieuwe functie binnen hun dienst. 

Middels onze analyse gingen we op zoek naar concrete aangrijpingspunten om de 

efficiëntie en effectiviteit van de huidige omkadering en ondersteuning op deze 

beide vlakken te evalueren. We identificeerden er drie op basis waarvan we een 

‘ondersteuningsorganigram’ konden uittekenen en knelpunten en mogelijkheden 

opsporen. 

Ten eerste: de karakterisering van de ondersteuningsnoden van enerzijds de erva-

ringsdeskundigen en anderzijds de partnerdiensten. We stellen hier vast dat deze: 

– zowel voor de ervaringsdeskundigen als voor de (sleutelfiguren in de) partner-
diensten betrekking hebben op de arbeidscomponent van de tewerkstelling, 
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met name op: de taakinvulling, kennis- en competentieontwikkeling en het 

institutionele kader (de structuren en regels); 

– wat de ervaringsdeskundigen betreft, tevens betrekking hebben op de wel-
zijnscomponent, met name op: het psychisch-emotioneel welbevinden en con-

crete welzijnsgerelateerde problemen. 

Ten tweede: de karakterisering van de wijze waarop de ondersteuning wordt geboden. 

We stellen hier vast dat deze zowel voor de ervaringsdeskundigen als voor de 

(sleutelfiguren in de) partnerdiensten verloopt op: 

– individuele wijze: 
– voor de ervaringsdeskundige voornamelijk via de ervaringsdeskundige 
van het projectteam, de coach en/of mentor, de jobcoach; 

– voor de (sleutelfiguren in de) partnerdiensten voornamelijk via de opvol-
gingsgesprekken met het projectteam en de gesprekken met de jobcoach; 

– collectieve wijze: 
– voor de ervaringsdeskundige voornamelijk via de team- en netwerkverga-
deringen van de ervaringsdeskundigen en de opleidingen; 

– voor de (sleutelfiguren in de) partnerdiensten voornamelijk via het multila-
teraal overleg voor de partnerdiensten. 

Ten derde: de oplijsting van organisaties, diensten en/of personen die terzake in meerdere 

of mindere mate een ondersteunende rol (kunnen) opnemen. Deze situeren zich: 

– enerzijds binnen de context van de federale overheid, met name: 
– in de POD-MI, zoals: de coördinatoren en de ervaringsdeskundigen van 
het projectteam, de sociale dienst; 

– in de verschillende overheidsdiensten, zoals: het diensthoofd, de coach, de 
mentor, de dienst HRM; 

– anderzijds buiten de context van de federale overheid, met name:  
– de opleidingsinstituten; 
– specifieke arbeidsondersteunende diensten (zoals de ingeschakelde jobcoa-
ching); 

– dienst- en hulpverlening op vlak van (een breed begrepen) welzijn.  

Op basis van een grondige bestudering van het aldus ontwikkelde ‘ondersteu-

ningsorganogram’ en de informatie van al onze gesprekspartners kunnen knel-

punten en mogelijkheden worden gesignaleerd.  

Een eerste overkoepelende vaststelling is dat wij - van buitenaf gezien - hebben 

kunnen vaststellen dat de begeleiding van de ervaringsdeskundigen door de aan-

bevelingen van de vorige evaluaties steeds meer werd versterkt en lastiger is 

geworden. Dat wordt traditioneel het ‘cocooneffect’ genoemd. Zonder dat we een 

waardeoordeel willen vellen, moeten we ons toch afvragen welke de redenen zijn 

voor deze toegenomen begeleiding. Op langere termijn moet er worden voor 

gezorgd dat geleidelijk van deze ‘cocooning’ wordt afgestapt, omdat ze voor beide 

partijen complex en moeilijk te beheren is. 
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De uitgebreide omkadering dreigt niet steeds efficiënt te zijn. Meerdere gesigna-

leerde concrete knelpunten en mogelijkheden hebben hierop betrekking.  

– Met name aan ‘de Nederlandstalige kant’ van het pilootproject overheerst bij 
sommige sleutelactoren de perceptie dat de welzijnsgerichte ondersteuning 

geen duidelijke, afgebakende plaats heeft. De welzijnsgerelateerde ondersteu-

ningsnoden dreigen zich daarmee en daardoor binnen de verschillende onder-

steuningsinstrumenten als overheersend te manifesteren. 

– Met betrekking tot de jobcoaching werd meermaals de vraag geopperd of deze, 
mits een grondigere voorbereiding van het detacheringsproject, wel een bijko-

mende externe ondersteuningspartner noodzaakt.  

– Vaak werd de mogelijkheid gesignaleerd van het sneller en uitvoeriger betrek-
ken van de diensten HRM van de verschillende partnerdiensten. De vaststel-

ling dat de diensten HRM van de verschillende partners tot nu toe slechts zij-

delings of niet in de operationalisering en praktische uitwerking van het 

pilootproject verbaast. Dat de gedetacheerde ervaringsdeskundigen logischer-

wijze in de eerste plaats worden aangestuurd vanuit de POD-MI als hun wet-

telijke werkgever, neemt immers niet weg dat deze diensten vanuit hun ver-

trouwdheid met de arbeidsvoorschriften en mogelijkheden en noden van hun 

specifieke overheidsdienst een informerende en ondersteunende rol kunnen 

opnemen die zowel de integratie van de ervaringsdeskundige op de werkvloer 

als zijn/haar contextspecifieke opleiding bevordert. In het vooruitzicht van een 

toekomstig effectief werkgeversschap (dat gezien de projectstatus van het 

piloot’project’ hoe dan ook aan de orde is), draagt een dergelijke betrokkenheid 

bovendien in belangrijke mate bij tot een geïnformeerde voorbereiding van 

deze diensten op de taak die hen te wachten staat. 

– Een sleutelactor wees ook op de mogelijkheid van een betere (h)erkenning van 
de rol die de sociale dienst van de POD-MI (en van de andere overheidsdien-

sten) speelt of kan spelen ten aanzien van concrete welzijnsgerelateerde pro-

blemen.  

– Aansluitend hierbij werd ook geattendeerd op het hinderend effect die externe 
hulpverleningsorganisaties op de tewerkstelling kunnen hebben, onder meer 

doordat zij voor de ervaringsdeskundigen vaak enkel tijdens kantooruren 

bereikbaar zijn. 

Bovendien kan de zware omkadering van de ervaringsdeskundigen onbedoeld de 

perceptie versterken dat het realiseren van de functie in hoofdzaak de verantwoor-

delijkheid van de ervaringsdeskundige zelf is. Deze bemerking verscherpt nog in 

het licht van de tweede overkoepelende vaststelling.  

De tweede overkoepelende vaststelling is dat de betrokkenheid en/door ondersteuning 

van de verschillende sleutelfiguren op de werkvloer (dienstchef, dienst HRM, coach en 

mentor) vaak nog ontoereikend is. Met name in de opstartfase van een detacherings-

project en onder tijdsdruk is dit het geval. In het bijzonder vestigen we hier de 

aandacht op de ondersteuning van de mentoren en coaches. De methodologie 
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voor de begeleiding en omkadering van de ervaringsdeskundigen vereist dat er 

een beroep wordt gedaan op coaches en mentoren. Die functies zijn van essentieel 

belang voor het onthaal, de opstarting en het beheer van het project in de diensten 

waar de ervaringsdeskundigen gedetacheerd zijn.  

Het verschil tussen die twee functies (respectievelijk taakinvulling en -bespre-

king voor de coach en vertrouwensfiguur voor de mentor) is uit onze gesprekken 

echter niet duidelijk gebleken. In sommige gevallen worden ze immers door één 

en dezelfde persoon uitgevoerd, terwijl een van de twee functies in andere geval-

len eigenlijk alleen maar symbolisch is. 

Verder worden bij de coaches en mentoren ook de noden gesignaleerd van com-

petentieontwikkeling voor het opnemen van hun taak en van een betere kennis 

van en inzicht in de opleidingen van de ervaringsdeskundigen. 

Het belang van de functies van coach en mentor voor de inschakeling van de 

ervaringsdeskundigen op hun respectieve werkplek wordt terecht benadrukt, 

maar we moeten toch ook vermelden dat die functies minstens een voorbereiding 

en meestal een opleiding vereisen. 

Een derde overkoepelende vaststelling, ten slotte, betreft het belang van de collec-

tieve ondersteuning, zowel voor de ervaringsdeskundigen (middels de team- en 

netwerkvergaderingen) als voor de (sleutelfiguren in de) partnerdiensten (middels 

het multilateraal overleg). De mogelijkheden die deze vorm van ondersteuning 

biedt (begrip van ‘lotgenoten’, intervisie, supervisie, het gezamenlijk opnemen van 

taken) wordt door alle betrokken als zeer positief ervaren.  

2.3 Resultaten 

Wat de (voorlopige) resultaten van de tewerkstelling van de ervaringsdeskundi-

gen betreft, besteden wij aandacht aan: 

– het binnenbrengen van het perspectief van mensen in armoede met het oog op 
een meer toegankelijke dienstverlening van de federale overheidsdiensten; 

– de duurzaamheid van de tewerkstelling. 

2.3.1 Toegankelijkere dienstverlening  

Volgens onze vaststellingen zijn de taken en opdrachten die aan de ervaringsdeskundi-

gen worden opgedragen zeer uiteenlopend en verschillen ze naargelang de bijzonderheid 

van de overheidsdiensten. Bijgevolg zou het wenselijk zijn om de taken van de erva-

ringsdeskundigen geval per geval accurater te omschrijven en nader te bepalen. In 

dit stadium moeten ook de functieomschrijvingen en de rollen van de coaches en 

de mentoren worden bepaald. De taken van de ervaringsdeskundigen zijn funda-

menteel zeer verschillend naargelang ze in diensten werken die rechtstreeks in 

contact komen met het doelpubliek (‘front office’) of net helemaal geen contact 

hebben met dit doelpubliek (‘back office’).  
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In de meerderheid van de diensten, stellen we vast, is het operationele werk als ‘faci-

litator’ naar de doelgroep toe meer prioritair dan het meer beleidsmatige werk als 

‘change agent’ via de signaalfunctie. In diensten waar geen direct contact is met 

het publiek wordt daarbij:  

– meer gewerkt op vlak van leesbaarheid van documenten, brochures e.d.; 
– iets beleidsmatiger gewerkt (bv. enquêtes, tevredenheidsonderzoek bij gebrui-
kers door op locatie te gaan, meer rapportering naar beleid). 

Deze laatste vormen van ‘outreachende’ initiatieven maken dat er meestal toch 

op een of andere manier contact is met het doelpubliek. Ook wijzen vele sleutel-

actoren op het belang van het contact houden met de verenigingen waar armen 

het woord nemen door de ervaringsdeskundigen om signalen en verbeteropties 

op te vangen.  

Wat de resultaten van al dit geleverde werk betreft, wijzen de sleutelactoren er in 

enkele gevallen op dat het nog te vroeg is om deze te kunnen vaststellen. Anderen 

geven aan dat zij van mening zijn dat de dienstverlening stilaan toegankelijker wordt 

op een manier die aan alle burgers ten goede komt. Daarbij wordt ook gewezen 

op: 

– de bewustwording bij een aantal personeelsleden aangaande de armoedepro-
blematiek en de doelgroep van mensen in armoede; 

– de samenwerking met andere diensten die ervaringsdeskundigen vaak initië-
ren (bijvoorbeeld voor deblokkering van vastgelopen dossiers); 

– de efficiënte bron van informatie waarover de ervaringsdeskundige beschikt 
aangaande armoede en de sociale kaart terzake, zeker in de context van een 

lokale werking. 

Opgemerkt wordt evenwel ook dat de impact op de beleidsvoering beperkt 

blijft, onder meer door het hiërarchisch kader waarin dient te worden gewerkt. Dit 

laat -zo niet formeel, dan toch informeel- weinig ruimte voor communicatie tussen 

verschillende hiërarchische niveaus.  

Belangrijk gesignaleerd positief neveneffect ten slotte, betreft de externe com-

municatie die met de promotie van het project gepaard kan gaan (via publicaties, 

congressen, colloquia, …). Deze leveren voor de (potentiële) partnerdiensten van 

de POD-MI een sterk gewaardeerde positieve bijdrage aan het imago van de 

dienst. De externe weerklank van het pilootproject versterkt hier op zijn beurt de 

slaagkansen ervan.  

Naast deze eerste voorzichtig positieve resultaten van die projecten die reeds lan-

gere tijd lopen, situeert zich ook een tweevoudige waarschuwing.  

Ten eerste staat, onder invloed van de gesignaleerde weerstanden en/of onge-

paste verwachtingen, de taakinvulling in de nog prille detacheringsprojecten bloot 

aan een tweevoudig risico van doelverschuiving vanuit de partnerdiensten. Het 

gevaar bestaat: 
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– dat men toestaat dat er zich nevenactiviteiten ontwikkelen die weinig of geen 
rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de betreffende dienst, wat 

ertoe zou kunnen leiden dat die activiteiten overbodig en niet prioritair lijken 

(erosie); dat die activiteiten worden aangeboden, zou dan enkel en alleen te 

maken hebben met het feit dat de financiering ervan niet rechtstreeks op het 

budget van de dienst weegt; in dergelijke situaties en in de eventualiteit van 

een eigen financiering zou de verleiding groot zijn om de taken van de erva-

ringsdeskundige eerder in te zetten voor de prioriteiten van de dienst; 

– dat de taken van ervaringsdeskundige eerder voor de ‘eigen prioriteiten’ van 
de dienst worden aangewend (assimilatie).  

Ten tweede stellen we ook vanuit de ervaringsdeskundigen zelf een risico op 

doelverschuiving vast. Hoewel allen het belang en de zin van de meer algemene 

contacten met mensen in armoede uitdrukkelijk onderschrijven (in die zin dat zij 

hiermee in plaats van individuen een hele doelgroep bereiken), vervullen deze 

contacten voor een aantal onder hen niet hun blijvende interesse in en motivatie 

voor het kunnen opnemen van een directe, begeleidende functie. Het risico op 

doelverschuiving dat hiermee gepaard gaat, komt in de interviews met de erva-

ringsdeskundigen tot uiting. Hierin maken twee onder hen gewag van initiatieven 

die zij binnen ‘hun’ detacheringsdienst wensen te ontplooien naar de doelgroep 

van laagst gekwalificeerde werknemers toe. Dit, omwille van de welzijnsgerela-

teerde problemen en/of geringe vertegenwoordiging in overlegvormen van deze 

doelgroep die zij percipiëren. 

2.3.2 Duurzame tewerkstelling  

Hoewel de functie van ervaringsdeskundige, die de tewerkstelling betreft, 

uiteraard belangrijker kan worden en een vaste plaats kan gaan innemen in het 

openbaar ambt, mogen de mogelijkheden voor interne professionele mobiliteit in 

dit openbaar ambt niet worden verwaarloosd. We bevinden ons hier, net als voor 

heel wat andere beroepstrajecten, op een kruispunt tussen de tewerkstelling in een 

nieuwe opleidingsrichting en een toegang tot de arbeidsmarkt. Zo hebben som-

mige van de geïnterviewde ervaringsdeskundigen aangegeven dat ze zich niet 

kunnen voorstellen om die functie gedurende de hele duur van hun beroepsloop-

baan uit te oefenen en overwegen om naar andere functies in de administratie te 

solliciteren indien de kans daartoe zich zou voordoen. 

Belangrijk hier, wordt door meerdere sleutelactoren opgemerkt, is de subjec-

tieve beleving en betrachting van de betrokken ervaringsdeskundige. Het project 

mag de ervaringsdeskundigen niet vastzetten in die functie, maar ook niet per 

definitie aansturen op doorstroming. Er moet een soort ‘natuurlijke selectie’ kun-

nen plaatsvinden. Vandaar ook het belang van een opleiding gekoppeld aan een 

diploma HSO en de inschaling van de functie in de cartografie van de overheid op 

een niveau dat het innoverende belang en de vereiste bekwaamheid erkent. 
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Naast doorstroom binnen de federale overheid (die zich tot nog toe niet heeft 

voorgedaan) is ook uitstroom op eigen initiatief mogelijk. Deze wordt vooral vast-

gesteld bij de Nederlandstalige ervaringsdeskundigen. Naast factoren gelinkt aan 

een moeizame integratie, worden ook volgende mogelijke beïnvloedende factoren 

door sleutelactoren genoemd. 

– Concreter, meer op het terrein willen gaan werken, in combinatie met het taal-
gegeven. Het werk van Nederlandstalige ervaringsdeskundigen wordt in 

Brussel niet vergemakkelijkt door de taal: veel Brusselse diensten zijn uitslui-

tend Franstalig en dit vormt voor veel mensen een grote rem. Zo kunnen de 

Nederlandstaligen minder vaak een onthaal– en/of contactfunctie vervullen 

omwille van de taalbarrière. 

– Het verschil tussen de verwachtingen op basis van de opleiding en de ervaring 
in het werkveld. Dit moet wel worden gezien in de context van een eerste 

werkervaring en is daarom als zodanig niet eigen aan het pilootproject. 

– In de Franstalige opleiding gaat meer aandacht naar administratieve vaardig-
heden waardoor de ‘vaardigheidskloof’ kleiner is en de verwachtingen mis-

schien ook meer in de lijn van de functie liggen. 

– Er zijn voor de Nederlandstaligen alternatieven als ervaringsdeskundige. Deze 
bestaan (nog) niet langs Franstalige zijde.  

Ten slotte kan uitstroom ook het gevolg zijn van stopzetting van de 

samenwerking. Zo werd in december, tijdens de afronding van de evaluatie, één 

ervaringsdeskundige ontslagen en werden twee jaarcontracten niet verlengd. 

Gezien de doelstelling van duurzame tewerkstelling, is dit zeker een te overden-

ken signaal, onder meer met behulp van reflectie over alle genoemde mogelijk 

beïnvloedende factoren.  

3. Kadering van het pilootproject in het armoedebestrijdingsbeleid 
van de federale overheid 

3.1 De creatie van een generieke functie 

3.1.1 Structurele verankering via professionalisering: een gedeeld voorstel van 

generieke functiebeschrijving 

Voor wat betreft het armoedebestrijdingsbeleid van de federale overheid, ligt het 

primaire belang van de creatie van een generieke functie van ‘ervaringsdeskun-

dige in armoede en sociale uitsluiting’ binnen de cartografie van de federale over-

heid in het realiseren van de structurele (en dus niet langer project- en persoonsgebon-

den) verankering van deze functie binnen de federale overheid. Tegelijkertijd kan 

de creatie van deze functie met de daaraan gekoppelde functiebeschrijving ook 

positieve neveneffecten genereren op andere spilelementen van het project: 
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– als een krachtig signaal dat de kennis en het draagvlak bij de verschillende 
overheidsdiensten kan verruimen; 

– als een gedeelde houvast voor alle betrokkenen voor de situering en concrete 
invulling van de functie. 

De creatie van de functie binnen de cartografie van de federale overheid gaat 

gepaard met de professionalisering ervan. Het betreft hier de realisatie van minstens 

vier noodzakelijke condities: 

– een functiebeschrijving; 
– een erkende opleiding; 
– een statuut; 
– een verloning. 

In het geval van een bestaand beroep kan hieraan gemakkelijk tegemoet worden 

gekomen: het beroep wordt op precieze en specifieke wijze beschreven, het geheel 

van bruikbare competenties wordt opgenomen in een naslagdocument, de valide-

ring van de competenties wordt verzekerd door opleidingsinstellingen en de 

arbeidsmarkt zorgt voor de rest. In het geval van de creatie van een nieuwe functie 

zoals hier evenwel, heeft de professionalisering onvermijdelijk betrekking op een 

ontwikkelings- en erkenningsproces. Het is vanuit de concrete handelingspraktijk 

dat de contouren en inhoud van de functie vorm en consistentie krijgen.  

In dit opzicht werd in de referentieperiode van deze evaluatie een belangrijke stap 

gezet met de opstelling van een gedeeld voorstel van generieke functiebeschrijving 

van ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’.  

Het betreft een ‘gedeeld’ voorstel van functiebeschrijving in die zin dat het via 

het multilateraal overleg met alle partnerdiensten werd besproken, aangepast en 

gevalideerd. Als zodanig geeft het uitdrukking aan de meerwaarde van de collec-

tieve betrokkenheid van de partnerdiensten door het bundelen van hun kennis en 

inzicht in netwerken en overlegstructuren.  

Het betreft een ‘voorstel’ in die zin dat het nog door de bevoegde instanties 

moet worden geformaliseerd.  

3.1.2 Mogelijkheden en risico’s van de ‘generieke’ functie 

Wat op een overkoepelend niveau het ‘generieke’ ofwel ‘standaard’karakter van 

de functie betreft (wat betekent dat het uniform geschetste kader contextspecifiek 

kan worden geconcretiseerd), merken we op dat hiermee enerzijds een belang-

rijke, krachtgerichte conditie wordt gecreëerd om te komen tot een effectieve en veralge-

meende inschakeling van ervaringsdeskundigen in de verschillende overheidsdiensten. 

Over de verschillende externe evaluaties heen (en dus ook nu weer) blijven vele 

sleutelactoren het belang signaleren van het rekening houden met de soms grote 

verschillen tussen de overheidsdiensten naar opdracht, maar ook naar interne 

structuur en cultuur. Het generieke karakter van de functiebeschrijving faciliteert 
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dan zowel de flexibiliteit van de organisatie als de inzetbaarheid van de betrokken 

medewerkers. Tegelijkertijd stimuleert de noodzaak tot contextspecifieke concreti-

sering de betrokkenheid bij en daarmee het (co-)‘ownership’ van het project. Op 

hun beurt zijn dit factoren die het opnemen van een gemotiveerde, gedeelde ver-

antwoordelijkheid positief beïnvloeden.  

Anderzijds houden de vrijheidsgraden van dit generieke karakter in combinatie 

met de eerder zwakke omschrijving van het doel van de functie (‘de dienstverle-

ning van de federale administratie aan personen die in armoede leven verbeteren’) 

ook een risico in op een verzwakking van het krachtenpotentieel dat ten aanzien van de 

doelgroep van mensen in armoede in de functie besloten ligt. 

De vijf aansluitend geformuleerde ‘algemene resultaatsgebieden’ scheppen hier 

meer klaarheid door voor de concrete functie-invulling de rollen voor te stellen 

van: 

1. contactpunt van de doelgroep; 
2. begeleider van doelgroep; 
3. lid van een netwerk van ervaringsdeskundigen; 
4. bemiddelaar; 
5. adviseur van het beleidsniveau. 

Over deze verschillende rollen en hun niet-limitatief opgesomde mogelijke taken 

heen, komt duidelijk een beoogde wederzijdse toenaderingsbeweging tussen 

administratie en doelgroep tot uitdrukking. Ervaringsdeskundigen functioneren 

hierbij: 

– enerzijds (cf. de rollen 1 en 2) als facilitator die het voor de doelgroep verge-
makkelijkt zich in te schakelen in het beleid, de logica en de werking van de 

administratie, 

– anderzijds en meer vernieuwend (cf. de rollen 4 en 5) als ‘change agent’ die in 
het belang van de doelgroep (en de burgers in het algemeen) aangewezen ver-

anderingen opsporen en voorstellen voor dit beleid, deze logica en deze wer-

king.  

Bovendien wordt met de derde rol van ‘lid van een netwerk van ervaringsdes-

kundigen’ expliciet een bijdrage beoogt aan de versterking van zowel de positie 

van de ervaringsdeskundigen binnen de federale overheid als het transversale 

karakter van de armoedebestrijding.  

In de praktijk kan het ten bate nemen van de vrijheidsgraden van deze generieke 

functiebeschrijving dit maximale krachtenpotentieel evenwel sterk beknotten. Een 
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risico, dat vergroot door een samenspel van risicofactoren die we op meerdere wij-

zen en via verschillende sleutelactoren vaststelden, zoals:18 

– onvertrouwdheid met deze nieuwe functie (als een symbiose van wantrouwen 
en/door gebrekkige kennis); 

– vaak onvermijdelijke behoudsgezinde of verdedigende reflexen tegen (meer of 
minder begrepen) organisatorische veranderingen in dagelijkse praktijken; 

– de vereiste technische kennis van de (soms complexe) materie waarop de 
dienstverlening betrekking heeft; 

– een als prioritair ervaren personeelstekort m.b.t. de andere functies binnen de 
organisatie. 

Het betreft hier risicofactoren aangezien ze een eroderende dan wel assimilerende 

dynamiek kunnen bevorderen (cf. supra). Risico is dan dat de functie in de prak-

tijk wordt geïnstalleerd als of verwordt tot respectievelijk: 

– een precaire functie in de marge van de organisatie; 
– een toegevoegde administratieve hulp ten aanzien van wat als de ‘core business’ 
van de dienst wordt beschouwd. 

3.1.3 Andere belangwekkende elementen van de functiebeschrijving 

Naast het eerder beperkt omschreven doel van de functie en de richtinggevende 

algemene resultaatsgebieden, vestigen we in het kader van deze evaluatie op basis 

van het empowermentparadigma ook nog de aandacht op de volgende krachtge-

richte elementen in het voorstel van generieke functiebeschrijving: 

– de netwerkelementen; 
– de technische expertise; 
– het competentieprofiel; 
– de specifieke invulling. 

In de ‘netwerkelementen’, die omschrijven van wie en aan wie de ervaringsdeskun-

dige informatie krijgt dan wel geeft, werden via het multilateraal overleg naast het 

projectteam, de gebruikers, het netwerk van ervaringsdeskundigen en de functio-

nele chef ook de dienst HRM van de betrokken overheidsdienst opgenomen.  

Wat de ‘technische expertise’ betreft, wordt - overeenkomstig de huidige oplei-

dingstrajecten - het specifieke diploma of opleidingsniveau vooropgesteld van het: 

– ‘Certificat de qualification ‘Accompagnateur administratif de proximité’, spéci-
fique à l’enseignement secondaire superieur de promotion sociale“, of 

                                                 
18 We merken op dat alle hier genoemde risicofactoren tevens en voorafgaand aan de concretise-

ring van de functie binnen de overheidsdienst ook de bereidheid tot inschakeling van erva-
ringsdeskundigen kunnen beïnvloeden. 
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– Diploma van de afdeling ‘Jeugd- en Gehandicaptenzorg. Traject Ervaringsdes-
kundige in armoede en sociale uitsluiting’ (Technisch Secundair Onderwijs, 3de 

graad). 

Drie opmerkingen zijn hier van belang.  

Ten eerste is duidelijk dat met de koppeling aan een specifiek diploma of oplei-

dingsniveau wordt afgestapt van de mogelijkheid om de aanwerving van ervaringsdes-

kundigen op het beoogde niveau C te laten verlopen via (h)erkenning van elders verworven 

competenties (EVC’s). In de eerste fasen van het pilootproject was er weliswaar 

aandacht voor de pilootmogelijkheid van dit project voor de federale administratie 

om EVC’s (zoals ervaringskennis) te valoriseren in een specifieke functie. Maar het 

inzicht dat de eventuele door- en uitstroom van ervaringsdeskundigen dan 

opnieuw worden beperkt, heeft ertoe geleid om in plaats daarvan blijvend een 

opleiding na te streven die het bijbrengen van de nodige competenties verzekert 

en wordt gevaloriseerd middels een diploma HSO.  

En dus blijft, ten tweede, de koppeling van de functie van ervaringsdeskundi-

gen aan het functieniveau C binnen de federale overheid afhankelijk van het reali-

seren van de koppeling van de opleidingen aan een diploma van hoger secundair onderwijs.  

Ten derde legt de koppeling van de functie van ervaringsdeskundigen aan een 

specifieke opleiding/specifiek diploma de selectie van de doelgroep van ervaringsdes-

kundigen bij de opleiding en niet bij de aanwerving, hetgeen de federale overheid 

ontslaat van de allicht zeer moeilijke taak om te komen tot een legitieme operatio-

nalisering van ‘(kandidaat-)ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uit-

sluiting’ naar criteria die zowel betrekking hebben op de vereiste ervaring met 

armoede en sociale uitsluiting19 als op de vereiste deskundigheid20 op basis van 

deze ervaring.  

Het ‘competentieprofiel’ is gebaseerd op enerzijds de functiefamilieboeken en com-

petentiewoordenboeken van de federale overheid en anderzijds op het beroeps-

competentieprofiel opgesteld door SERV (eerder besproken in: Demeyer, Rea & 

Devleeshouwer, 2008). Zowel de kerncompetenties als de generieke competenties 

komen erin aan bod. Hierbij dient opgemerkt dat het beroepscompetentieprofiel in 

de loop van 2010 wordt herzien en dat de functiebeschrijving hieraan zal worden 

aangepast.  

Wat ten slotte de ‘specifieke invulling van de functie’ betreft, dient aangestipt dat 

de ‘functiehouder’ hier uitdrukkelijk bij wordt betrokken, en dit in samenspraak 

met zijn directe overste.  

                                                 
19  In dit opzicht verwijzen we naar de klassiek geworden definitie van armoede in de opeenvol-

gende jaarboeken ‘Armoede en Sociale Uitsluiting’ waarvan de beklemtoonde multiaspectuele 
karakteristiek van armoede meer recent wordt geduid met de dimensies tijd, hoogte, breedte 
en diepte van armoede. Zie: Vranken J., Campaert G., De Boyser K. & Dierckx D. (2007), 
Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2007, Acco, Leuven, 37. 

20 Ook hier is nog veel discussie over (cf. vorige evaluatie). 
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3.2 Verankering van het project in de algemene opdracht van de POD-MI 

omtrent armoedebestrijding 

Zoals we reeds hebben benadrukt, is het project tijdens het verloop en naargelang 

de verdere ontwikkeling van de begeleidingsactiviteiten binnen de POD-MI steeds 

beter verankerd. Wij hebben het hier dan over de manier waarop het project intern 

werd beheerd en bestuurd. Paradoxaal genoeg blijkt het programma over een heel 

solide structuur te beschikken, met een degelijk uitgewerkte onderliggende logica 

en een goede coherentie, met name wat het antwoord betreft dat wordt geboden 

op de noden die in de diverse onderzochte situaties werden vastgesteld, terwijl 

het heel moeilijk blijkt te zijn om een stabiel personeelsbestand op te bouwen, 

zeker wat de coördinerende functies betreft. Hier moeten we ook het belangrijke 

werk vermelden dat wordt verricht door de twee vrouwelijke ervaringsdeskun-

digen die mee instaan voor de coördinatie en die de nieuwe ervaringsdeskundigen 

begeleiden bij het aanleren van hun nieuwe functie. 

De conclusies die uit vorige evaluaties werden getrokken, blijven ten dele geldig, 

al werd er wel vooruitgang geboekt. Zo werd het probleem van de dynamisering 

van de betrokkenheid van de diverse administraties21 niet afdoende opgelost bij 

gebrek aan een brede en gerichte communicatie binnen de diverse diensten. Daar-

entegen is het wel een verdienste van het project dat de multilaterale overlegver-

gaderingen wel degelijk een verrijkende uitwisseling van ervaringen mogelijk 

hebben gemaakt tussen de verschillende partners, maar vooral hebben aange-

toond dat de mentoren en coaches constant aandacht hebben voor ‘hun’ ervarings-

deskundigen. 

De tweede evaluatie legde in haar vijfde aanbeveling22 de nadruk op het feit dat 

het zeer zinvol zou zijn mochten overheden ‘een beleidsplan ontwikkelen waarin 

elke dienst weergeeft hoe armoedebestrijding binnen de missie wordt ingeschre-

ven en op welke manier de taakstelling van de generieke functie ‘ervaringsdes-

kundigheid’ binnen het organogram en binnen de missie van die specifieke over-

heid past.’ Dit beleidsplan zou het mogelijk moeten maken om het draagvlak van 

de verantwoordelijkheid van de partners te vergroten door middel van een meer 

collectieve aanpak. We moeten vaststellen dat we daar nog een heel eind van ver-

wijderd zijn en dat deze taakstelling gezien de looptijd van het project prioritair 

wordt. Er moet een uitgesproken en uitgebreide ondersteuning worden gezocht bij 

de POD Personeel & Organisatie. De stappen die worden ondernomen om de 

functie van ervaringsdeskundige in de cartografie te integreren gaan duidelijk in 

                                                 
21 Demeyer B., Rea A. & Devleeshouwer M., Evaluatie van het pilootproject ‘Ervaringsdeskundigen in 

armoede en sociale uitsluiting bij de federale overheid’, HIVA-K.U.Leuven/ULB-GERME, p. 72. 
22 X (2008), Evaluatie van het ESF-pilootproject ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting 

binnen de federale overheidsdiensten’, Universiteit Gent (UG)/Université de Liège (ULG), 
Gent/Liège. 
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die richting en zijn erop gericht om nieuwe partnerschappen te kunnen aangaan. 

We kunnen niet sterk genoeg aandringen op de noodzaak van een kwaliteitsvolle 

communicatie naar en binnen deze diensten.  

Het project komt nu in de eindfase en dus stelt zich de vraag hoe dit zal worden 

beëindigd. Meerdere scenario’s zijn mogelijk, zowel wat de financiering, het voort-

bestaan van de functie en van de opleiding en haar institutionele erkenning als de 

eventuele uitbreiding ervan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de lokale 

entiteiten betreft. Elk van die scenario’s zal moeten worden onderzocht en geana-

lyseerd om de kansen op welslagen en op een voortzetting van de activiteiten na 

te gaan en te bekijken welke beslissingen in de verschillende gevallen moeten 

worden genomen.  

Op termijn zal zeker de huidige beheersstructuur van het project opnieuw moeten 

worden bekeken. Op dat moment zal moeten worden overwogen om de begelei-

ding af te slanken, maar wel met behoud van een organieke band met de POD-MI, 

bijvoorbeeld door middel van vergaderingen van het netwerk van ervaringsdes-

kundigen.  

4. Draagvlak van het project bij de verschillende administraties 

De zoektocht naar en het afsluiten van partnerschappen is een belangrijk en stra-

tegisch onderdeel van het werk van de coördinatoren. Dit is zeker geen gemakke-

lijke taak. Het is bovendien een taak die tact en diplomatie vereist - een aanpak 

met kleine stapjes zullen sommigen zeggen - die in grote mate afhangt van de 

gesprekspartners, hun overredingskracht en de manier waarop ze hun mening 

kunnen doordrukken. In dit opzicht is de rol van de voorzitter van de POD-MI 

van primordiaal en vaak doorslaggevend belang geweest.  

Hoewel het zoeken naar nieuwe partners uiteraard bijdraagt tot de goede ont-

wikkeling van het project, mag het belang van het behoud van de stabiliteit van de 

partnerschappen zeker niet worden verwaarloosd. Dit staat namelijk borg voor 

een eventuele duurzame voortzetting van het project. 

We hebben vernomen dat sommige partners ervoor hebben gekozen om hun 

samenwerking niet voort te zetten. Een overzichtstabel van de ontwikkeling van 

de partnerschappen zou dan ook heel nuttig zijn om een balans te kunnen opma-

ken. 

In de voorgaande evaluaties werd reeds de nadruk gelegd op de onvoldoende 

dynamisering van het project in de diverse diensten. Wij komen tot dezelfde vast-

stelling: de mentoren/coaches zijn wel degelijk bij het project betrokken, maar we 

kunnen niet zeggen dat de diensten van een echte betrokkenheid bij het project 

getuigen. De redenen daarvoor werden reeds eerder aangehaald en nader toege-
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licht: een gebrekkige communicatie over de rol en de functie van de ervaringsdes-

kundigen en weinig of geen betrokkenheid van de HRM-afdelingen. 

Over de hele duur van het project gezien dragen de resultaten die door de erva-

ringsdeskundigen werden opgetekend echter zeker bij tot een betere interne 

erkenning, al zou de zichtbaarheid ervan moeten worden verbeterd. 

Er heeft zich ook nog een ander probleem gemanifesteerd. Het is namelijk uiter-

mate moeilijk gebleken om het zoeken naar partnerdiensten en hun toestemming, 

de selectie en de voorbereiding van de ervaringsdeskundigen en hun inschakeling 

in de diverse diensten met elkaar in overeenstemming te brengen en tijdmatig op 

elkaar af te stemmen. Deze problemen met de timing hebben er soms toe geleid 

dat ervaringsdeskundigen zonder optimale voorbereiding in diensten werden 

ingeschakeld of dat mensen die op een detachering aan het wachten waren in de 

POD-MI werden gehouden. 

5. Opleiding van de ervaringsdeskundigen 

5.1 Stand van zaken 

De vorige evaluaties hadden duidelijke verschillen aangetoond tussen de oplei-

dingen van de Nederlandstalige en van de Franstalige ervaringsdeskundigen. De 

opleiding voor de Franstalige ervaringsdeskundigen was instrumenteler, te 

schools zelfs voor sommigen, maar beantwoordde wel goed aan de taken die voor 

hun activiteiten waren gepland. Deze opleiding bleek beter in het detacherings-

systeem te passen. 

De opleiding die voor de Nederlandstalige ervaringsdeskundigen werd georgani-

seerd, was meer ‘identiteitsgericht’ en gebaseerd op een ontwikkeling die zich op 

levenservaring en ervaring met armoede toelegde. 

Er dient eveneens te worden aan herinnerd dat een van de doelstellingen die voor 

de opleiding waren bepaald erin bestond om te worden gecertificeerd en een 

diploma van het hoger secundair onderwijs te behalen en dat die doelstelling tot 

op vandaag niet werd bereikt. 

De meeste van die vaststellingen blijven nog altijd geldig, maar er is wel één 

belangrijke verandering voor de opleiding die betrekking heeft op de Nederlands-

talige ervaringsdeskundigen. De historische aanbieder van opleidingen ‘De Link’ 

is niet langer de enige opleidingsinstelling voor ervaringsdeskundigen. Op dit 

ogenblik biedt de CVO Sité van Antwerpen een opleiding in het veld aan op het 

domein van de jeugd- en gehandicaptenzorg. Verder moet ook worden vermeld 

dat de ervaringsdeskundigen een voortraject kunnen volgen dat door het ‘Cen-

trum Basiseducatie Brusseleer’ wordt aangeboden. 
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In de meeste gesprekken die we hebben gevoerd, zowel met de ervaringsdeskun-

digen zelf als met hun coaches of mentoren, vroeg men zich af of deze nieuwe 

opleiding wel aan de eisen en behoeften van de functie van ervaringsdeskundige 

beantwoordde. Vooral het probleem van de stages werd aangehaald, omdat de 

plaats van detachering en de aard van het werk in die diensten niet voldoen aan 

de vraag naar stages door het opleidingsprogramma worden gevraagd. Bovendien 

wordt de reden van sommige cursusinhouden door de geïnterviewde ervarings-

deskundigen niet goed begrepen. 

5.2 Uitdagingen 

Zoals we eerder reeds hebben vermeld, is de invoering van een opleiding die 

erkend is en tot een diploma leidt een belangrijk onderdeel van de professionalise-

ring. Dit is echter moeilijk te realiseren binnen het zeer gesloten institutionele 

kader van het onderwijs. In tegenstelling tot een opleiding op maat, die snel zou 

kunnen worden geactiveerd en rechtstreeks verband houdt met de noden van de 

ervaringsdeskundigen in hun specifieke werksituatie, hebben de geïnstitutionali-

seerde opleidingen een cursusprogramma dat strikt moet worden nageleefd, aan-

gezien het werd gehomologeerd en dus moeilijk kan worden aangepast aan de 

behoeften van het project rond ‘ervaringsdeskundigen’.  

Naast de inhouden en met het oog op de perspectieven op langere termijn, zal ook 

de organisatie van de opleiding van naderbij moeten worden bekeken. Tot nu toe 

volgen de ervaringsdeskundigen de opleiding twee dagen per week in het kader 

van hun arbeidscontract en dit gedurende vier jaar. Zo beantwoordt deze organi-

satie aan de prioriteiten van het project, zowel wat de rekrutering, de tewerkstel-

ling als de opleiding van de ervaringsdeskundigen betreft. Bovendien biedt ze het 

voordeel dat de ervaringsdeskundigen ook buiten de arbeidscontext worden bij-

eengebracht, waardoor ze allen hun ervaringen kunnen uitwisselen en een interne 

solidariteit wordt gecreëerd. 

In de toekomst zal een beslissing moeten worden genomen over de organisatie-

wijze: hetzij een voltijdse opleiding die toegang geeft tot het beroep, hetzij een 

formule van alternerend leren en werken volgens het huidige model, waarbij dan 

wel de vraag moet worden gesteld hoe de financiering zal gebeuren van de oplei-

ding die aan een arbeidscontract is gekoppeld. Verder wijzen we er ook op dat de 

toegangscriteria tot de opleiding nader zullen moeten worden bepaald. 

Aan het nader onderzoek van deze denkrichtingen zal een bijzondere aandacht 

moeten worden besteed die buiten de context van onze evaluatieopdracht valt. 
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6. Transversale inzichten 

6.1 Een Nederlandstalige en een Franstalige pijler van het project? 

De al in de vorige externe evaluatie vastgestelde ontwikkeling van een Franstalige 

en een Nederlandstalige benadering zet zich door. Elementen die in dit proces een 

rol spelen zijn: 

– de opleidingen; 
– het inzetten van ondersteuningsinitiatieven met eigen methodologie aan 
Nederlandstalige en aan Franstalige zijde, zoals bij de rekrutering en bij de job-

coaching; 

– de geëigende benaderingen in de dagelijkse werking met de teams. Het ont-
dubbelde coördinatorschap dreigt de divergentie in de twee benaderingen hier 

te versterken. Onder meer een zeer uiteenlopende aanpak van de teamver-

gadering van beide taalgroepen, maar ook het regelmatig uit- en afstel van de 

gezamenlijke netwerkvergadering worden als exponenten van deze groeiende 

tweespalt aangebracht.  

Aangezien de operationalisering van belangrijke spilelementen in het project (de 

opleiding, ondersteuningsinitiatieven zoals jobcoaching, …) zich dient te voltrek-

ken in de constitutioneel, politiek en institutioneel verschillende contexten van de 

gemeenschappen en gewesten zijn accentverschuivingen in de benadering tussen 

de twee taalgroepen onvermijdelijk. Een divergentie tot twee verschillende bena-

deringen mag evenwel niet aan de orde zijn. Zonder tot overhaaste conclusies en 

ingrepen over te gaan, maar vanuit een open reflectie over de sterktes en zwaktes 

van beide benaderingen dient hier creatief gezocht naar een grote gemene deler en 

een gedeeld gedragen kader voor herstructurering en consolidering in de benade-

ring. 

6.2 Gedeelde verantwoordelijkheid en/door gedeelde ondersteuning  

Het project rond ‘ervaringsdeskundigen’ is in vele opzichten tegelijk ambitieus en 

complex.  

Eerst en vooral is het een project waarbij meerdere actoren betrokken zijn. Een 

goede organisatie en een zeer degelijke coördinatie zijn dus absoluut noodzakelijk. 

De tewerkstelling gebeurt via een detacheringsproces. De uitvoering van het werk 

moet dus via een driehoeksrelatie verlopen, wat nooit eenvoudig is. Vervolgens 

hebben we hier te maken met een - volgens de logica van het project - constructie 

op lange termijn, aangezien de eerste ervaringsdeskundigen in oktober 2005 wer-

den aangeworven. Bijgevolg is er nood aan coherentie en ondersteuning. Er wer-

den reeds twee evaluaties uitgevoerd. We zijn nu dus aan de derde evaluatie toe. 

Ook het feit dat een kwalificerende opleiding moet worden ingericht die tot een 

diploma leidt, is een bijzonder belangrijke uitdaging. Daarnaast moeten eveneens 

selectie- en rekruteringsprocedures worden uitgewerkt. Daar bovenop moeten ook 
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nog de verschillen tussen het Nederlandstalige en het Franstalige programma 

worden beheerd.  

Zoals te verwachten was, brengt deze complexe situatie een nood aan onder-

steuning en begeleiding van de ervaringsdeskundigen op en rond hun werkplek 

met zich mee. 

In het onderstaande schema worden de diverse wisselwerkingen weergegeven 

die uit de analyse van de werking van het project naar voren zijn gekomen. 

POD-MI
Detachering

erv. desk. Partnerdienst

Coördinatie erv. desk.

1 alg. coördinator

1 coördinator F

1 coördinator NL

2 begeleiders

Selectie Rekrutering

Opleiding

Mentoren

Voortraject

F

NL

Jobcoaching
F

NL

Netw. erv. desk.
F

NL

Multilateraal overleg

Begeleidingscomités
van het project

Netw. erv. desk. 
F

NL

Voorzitter

Diensthoofd
armoedebestrijding

Voorzitter

Diensthoofd

Coaches

HRMHRM

 

Enerzijds zijn er de ondersteuning en omkadering die zich op de ervaringsdes-

kundigen richten: de coördinatie en begeleiding, het voortraject, de opleiding, de 

mentoring, de coaching en de jobcoaching en anderzijds de relatieve afwezigheid 

van de diensten die instaan voor het personeelbeheer en de geringe ondersteuning 

van de functies van mentor en coach in de partnerdiensten. 

Deze begeleiding was niet altijd echt efficiënt en heeft soms een aantal perso-

neelsbewegingen bij de ervaringsdeskundigen niet kunnen verhinderen.  

De voornaamste reden daarvoor heeft te maken met het inschakelingsproces in 

de partnerdiensten. Aangezien dit proces onvoldoende wordt ondersteund, kan 

de doelstelling niet worden bereikt en vindt er dus een verwatering plaats en 

eveneens een verwrongen perceptie van de verantwoordelijkheden. Dit leidt ertoe 
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dat deze verantwoordelijkheid voor de inschakeling in sommige gevallen naar de 

ervaringdeskundige wordt doorgeschoven. 

Het is duidelijk dat aan de partnerdiensten een betere informatie, opleiding en 

ondersteuning moet worden gegeven.  

In de eerste plaats kan dit gebeuren door de interne verankering van het project 

te verbeteren en te versterken dankzij een passend communicatiebeleid. Vervol-

gens moet voor een actieve deelname worden gezorgd van de bronpersonen in de 

dienst, met name de ervaringsdeskundigen, het diensthoofd, de human resources, 

de mentor en de coach. Tot slot moeten de rollen van de mentoren en coaches van 

de ervaringsdeskundigen nader worden bepaald en verduidelijkt.  

6.3 Het detacheringsgegeven 

Op één uitzondering na zijn de ervaringsdeskundigen rechtstreeks tewerkgesteld 

door de POD-MI en gedetacheerd in onthaaldiensten. Deze situatie stelt een aantal 

problemen aan de orde, maar biedt ook een aantal voordelen. 

De problemen hebben te maken met de manier waarop de deskundigen in de 

diensten terechtkomen. Soms wordt hun inschakeling door de hiërarchische lijn 

belemmerd en is hun komst, zoals hierboven reeds aangeduid, niet goed voorbe-

reid. Daardoor kan hun inschakeling trager verlopen en verwerven ze hun positie 

binnen de dienst slechts geleidelijk. Dit kan er, zoals hierboven aangegeven, toe 

leiden dat de taken die zij uitvoeren niet tot de kernopdrachten van de dienst 

behoren. Het is dan zeer de vraag of ze blijvend zullen kunnen worden voortgezet 

en of de problematiek van de strijd tegen de armoede werkelijk in het takenpakket 

van de onthaaldienst is geïntegreerd. Anderzijds komt het ook voor dat de erva-

ringsdeskundigen dezelfde taken als hun collega’s van de dienst moeten uitvoe-

ren, want het is enorm moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de doelstellin-

gen van het project ‘Ervaringsdeskundigen’ en die van de onthaaldienst en vaak 

zijn het de deskundigen zelf die dit evenwicht moeten vinden. Eens te meer moet 

geval per geval naar een ‘win-win’-synergie worden gezocht. Dit gebeurt echter 

niet op een gestructureerde manier en zonder degelijke begeleiding en omkade-

ring.  

Een aantal van de moeilijkheden vloeien ook voort uit het bijzondere statuut van 

de ervaringsdeskundigen. Sommigen worden als werknemers van niveau C 

betaald, hoewel ze niet over het vereiste diploma beschikken. Ze hebben een men-

tor en een coach, sommigen hebben jobcoaching gekregen, anderen zijn nog in 

opleiding en werken dus niet voltijds .... Het is voor hun collega’s die hetzelfde 

werk doen dan ook niet altijd gemakkelijk om zomaar de redenen te begrijpen van 

die bijzondere behandeling die ze zelf niet krijgen. Een dergelijk verschil is soms 

paradoxaal, ook voor de verantwoordelijke van de dienst aan wie werd opgedra-

gen om hen op gelijke voet te behandelen als de andere werknemers, terwijl hun 

statuut eigenlijk verschillend is. 
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Het is voor de ervaringsdeskundigen niet altijd vanzelfsprekend om te begrijpen 

dat ze zowel rekenschap moeten afleggen aan de verantwoordelijken van de ont-

haaldienst als aan de POD-MI, temeer daar de HR-afdelingen van de onthaalorga-

nisaties, wegens het feit dat ze slechts weinig bij dit project betrokken werden, 

doorgaans geen nauwe contacten hebben met de deskundigen, die als personeel 

van de POD-MI worden beschouwd. 

Dit pleit ervoor om bij eventuele toekomstige detacheringen voor een betere bege-

leiding te zorgen. We zullen hierop later terugkomen. 

Op dit ogenblik kunnen de modaliteiten volgens dewelke de detacheringen ver-

lopen het voor de deskundigen moeilijk maken om hun eigen identiteit te bepalen, 

aangezien sommigen van hen zelf moeten uitleggen welke hun specifieke 

opdracht en taken zijn en welk voordeel dit betekent voor de onthaaldienst. 

Aangezien het project volgens de planning binnenkort zal aflopen, zou absoluut 

moeten worden nagedacht over het toekomstige statuut van de ervaringsdeskun-

digen. Zal er nog worden gewerkt met deskundigen die door de POD-MI naar de 

onthaaldiensten worden gedetacheerd of zullen die diensten de werknemers 

rechtstreeks aanwerven. Indien dit laatste het geval is, hoe zal dan de band met de 

basisfilosofie van het project kunnen worden behouden? 

6.4 De communicatie, een onderbenutte succesfactor 

Zoals we reeds hebben benadrukt is, het project rond ‘ervaringsdeskundigen’ 

complex, met een hele reeks uiteenlopende actoren, die op verschillende hiërar-

chische niveaus actief zijn. Een dergelijk opzet vereist een efficiënt en doelgericht 

communicatiebeleid. Dit onbrak ten dele helemaal of was minstens onderbenut in 

de diensten waarin de ervaringsdeskundigen worden onthaald, voornamelijk 

wegens tijdsgebrek om de coördinatie te beheren. 

De procedures die bij de detachering van de sinds 2008 aangeworven nieuwe 

ervaringsdeskundigen worden gehanteerd, zijn relatief goed te vergelijken met die 

welke voordien werden toegepast. Het akkoord van de hoogste verantwoordelijke 

van de organisatie waar de detachering zal plaatsvinden is een voorafgaande ver-

eiste, er wordt onderhandeld over een protocol met een overzicht van de taken die 

de ervaringsdeskundige zal moeten uitvoeren en de detacheringsdienst of, in vele 

gevallen, veeleer het diensthoofd wordt binnen de organisatie aangeduid. 

In het kleine schema hieronder wordt de informatieketen geïllustreerd, evenals 

de manier waarop deze tussen de verschillende actoren van het project werkt. 

Hieruit blijkt duidelijk dat de informatie over het project wel degelijk goed circu-

leert aan de top van de hiërarchie in de betrokken federale diensten, maar dat er 

problemen optreden wanneer deze informatie naar beneden moet worden door-

gegeven aan de partneradministraties.   
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Idealiter zouden er vlotte overgangen moeten zijn, zowel top-down als 

bottom-up, niet enkel om een optimale doorstroming van de informatie te verze-

keren, maar in de allereerste plaats om een harmonische ontwikkeling van het 

project te garanderen. De aanpak van bovenaf biedt immers het voordeel dat aan 

de start van het project de noodzakelijke impulsen worden gegeven en dat de 

richting en de sturing van het project onder controle worden gehouden. Deze aan-

pak zou echter gepaard moeten gaan met een aanpak van onderuit, waardoor de 

effecten van de activiteiten in het veld terug worden doorgegeven aan de bovenste 

echelons. Wanneer de verschillende niveaus op elkaar aansluiten, kan de interne 

evaluatie worden verbeterd en kunnen elementen worden aangedragen om even-

tuele aanpassingen uit te voeren. 

Informatieketen

POD-MI

Voorzitter

Admin. partner

Voorzitter

Dienst

armoedebestrijding

Coördinatie Detacheringsdienst
Netwerk erv. desk.

Multilateraal overleg

TOP

DOWN

UP

BOTTOM

 

Een van de ontbrekende of onvoldoende uitgebouwde schakels die we wensen te 

benadrukken is precies de terugkoppeling van de informatie naar de top van de 

hiërarchie in de administratie van de partnerorganisaties en het ontbreken van een 

dienst die instaat voor het beheer van de human resources. Verder dient ook te 

worden gewezen op de scharnierfunctie, met andere woorden de essentiële rol, 

van het netwerk van  ervaringsdeskundigen  en op het multilaterale overleg. 

Een van de rollen die de POD-MI in nauw overleg met de betrokken organisatie 

zou kunnen spelen, zou erin kunnen bestaan ervoor te zorgen dat de informatie 
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over het project zowel horizontaal als verticaal wordt verspreid binnen elke orga-

nisatie die minstens één ervaringsdeskundige onthaalt. Deze algemene informatie 

zou, behalve op de algemene doelstellingen die door dit project worden beoogd, 

ook dieper moeten ingaan op de geleverde bijdragen en op de moeilijkheden van 

welke aard dan ook die zich in de lopende experimenten hebben voorgedaan. 

Daardoor zouden de diensten die instaan voor het beheer van de human resources 

directer bij het project worden betrokken en een centrale plaats innemen in de 

inschakeling van de ervaringsdeskundigen in de organisatie. Tot slot zou ook een 

groter belang worden toegekend aan het werk indien eveneens voor een grotere 

zichtbaarheid zou worden gezorgd van de acties die door de ervaringsdeskundi-

gen in het veld worden ondernomen en verwezenlijkt.   
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Met deze derde externe evaluatie van het project ‘Ervaringsdeskundigen in 

armoede en sociale uitsluiting binnen federale overheidsdiensten’ bevinden wij 

ons op een scharnierpunt in het evaluatieproces. Enerzijds dienden we ons voor 

wat betreft het vertrekpunt van deze evaluatie te baseren op de conclusies en aan-

bevelingen van de twee voorgaande externe evaluaties. Zij hebben de voorbije 

ontwikkelingen in het project in mindere of meerdere mate mee aangestuurd. 

Anderzijds dient zich op dit moment ook een mogelijke toekomstige fundamen-

tele wijziging in het operationele kader van het project aan: een stopzetting van de 

detachering van de ervaringsdeskundigen vanuit de POD-MI en een overdracht 

van de middelen (c.q. tewerkstelling) naar de betrokken overheidsdiensten. Met 

het oog op het formuleren van weloverdachte conclusies en zinvolle, efficiënte 

aanbevelingen, nemen we in wat volgt daarom beide zijden van dit scharnierpunt 

waar aangewezen en mogelijk mee. 

1. Tijd voor stabilisering, structurering en consolidering van de projectuitvoe-

ring en het bepalen van prioriteiten. 

Een aantal factoren hebben ertoe geleid dat het management en de operationele 

aansturing van het pilootproject de voorbije periode onder zware tijdsdruk kwa-

men te staan. Het gaat hier onder meer om: 

– de noodzaak om langs Nederlandstalige kant ook personen aan te werven die 
niet de opleiding van De Link vzw volg(d)en en de hiermee gepaarde noden 

om een uitgebreide selectie- en aanwervingsprocedure op te starten en nu ook 

langs Nederlandstalige kant een eigen opleidingstraject uit te werken; 

– de timing van de nieuwe aanwervingen op een moment dat er nog niet vol-
doende detacheringsplaatsen beschikbaar waren. 

Deze situatie heeft er enerzijds toe geleid dat er vaak crisismanagement diende te 
worden gevoerd. Anderzijds beïnvloedde ze de grote diversiteit in de concrete 
aanpak van de detacheringsprojecten. 

Prioritair ten aanzien van de volgende geplande uitbreiding van het contingent 

ervaringsdeskundigen in 2011, dient daarom in eerste instantie voldoende tijd te 

worden gevrijwaard voor stabilisering, structurering en consolidering van de pro-
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jectuitvoering. Tegelijkertijd dienen de prioriteiten in de projectuitvoering te 

worden bepaald en opgevolgd. Op basis van onze analyse suggereren we hier:  

– om een standpunt te bepalen met betrekking tot de manier waarop de inscha-
keling van de ervaringsdeskundigen in de diensten in de toekomst zal gebeu-

ren, tegelijk de mogelijkheid te voorzien om een sterke band te behouden met 

de doelstellingen van het project en de modaliteiten te bekijken en te bespreken 

om de ervaringsdeskundigen die nu reeds aan het werk zijn een stabielere 

positie te bezorgen; 

– om een doorbraak realiseren op het vlak van een duurzame, structurele ver-
ankering van het pilootproject in het armoedebestrijdingsbeleid; 

– om de opleiding en de certificatie te verbeteren door naar een grotere coheren-
tie te streven tussen de initiatieven die in Vlaanderen en in het Franstalige 

landsgedeelte worden ondernomen; 

– om de ondersteuning van de ervaringsdeskundigen en de partnerdiensten te 
optimaliseren. 

Aanbevelingen met betrekking tot elk van deze gesuggereerde prioriteiten komen 

in wat volgt aan bod. 

2. Afbouwen van het detacheringsproces als een gefaseerd, geleidelijk proces 

op maat, mét blijvende begeleiding door de POD-MI. 

Theoretisch doen zich op dit moment voor de nabije toekomst van het pilootpro-

ject drie mogelijkheden voor wat betreft de operationele aansturing en concretisering van 

de tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen. 

– De huidige formule van detachering blijft behouden. Gezien het door het pro-
ject voortschrijdend maar onhoudbaar verder accumuleren van het perso-

neelsbestand van de POD-MI lijkt dit evenwel geen realistische piste. 

– De ervaringsdeskundigen worden rechtstreeks door de overheidsdiensten aan-
geworven. Hoewel realistischer, betreft het hier een piste waaraan voor de 

slaagkansen van het project heel wat frisco’s zijn verbonden. Deze houden in 

de eerste plaats hiermee verband dat in een aantal overheidsdiensten er nog 

geen of onvoldoende draagvlak is voor het project, hetgeen enerzijds kan lei-

den tot de beslissing van niet-inschakeling van ervaringsdeskundigen of 

anderzijds tot doelverschuiving bij de concrete invulling van de functie (erosie 

tot een precaire functie in de marge of assimilatie tot een toegevoegde admini-

stratieve hulp). 

– Er wordt voorzien in een geleidelijke afbouw van het detacheringsproces. Deze 
piste is tegelijkertijd zinvol en haalbaar. In overleg tussen de POD-MI, de deta-

cheringsdienst (met inbegrip van de dienst HRM) en de betrokken ervarings-

deskundige kan per lopend detacheringsproject worden nagegaan of en hoe de 

detachering kan worden stopgezet en het project gecontinueerd. Een belangrijk 

element hierin is dan de wijze waarop de verdere opleiding van de betrokken 

ervaringsdeskundige kan worden gecontinueerd met het oog op het behalen 
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van een diploma hoger secundair onderwijs. Ook voor nieuw op te zetten pro-

jecten stelt zich de vraag hoe de combinatie tewerkstelling-opleiding kan wor-

den gerealiseerd. Een mogelijke piste hier is dat de ervaringsdeskundige gedu-

rende de opleiding en dus bij wijze van intermediaire fase onder de vorm van 

een betaalde stage wordt gedetacheerd door de POD-MI, waarna de tewerk-

stelling door de betrokken overheidsdienst wordt opgenomen. 

De keuze voor een van deze drie pistes zal de positie en mogelijke rol van de 

POD-MI ongetwijfeld beïnvloeden. In de gegeven omstandigheden van het groei-

ende maar nog beperkte draagvlak voor het project en de hiermee samenhan-

gende onvertrouwdheid met deze nieuwe functie, is het continueren van een begelei-

dende rol van het coördinatieteam evenwel hoe dan ook aangewezen. Op basis van 

haar expertise op het terrein zijn voor dit team minstens twee, onderling verbon-

den taken weggelegd:  

– het bewaken van de specificiteit van de functie, mede door 
– het ondersteunen van alle belanghebbenden met het oog op een optimale 
afstemming tussen diensten en ervaringsdeskundigen. 

3. Realiseren van een doorbraak op het vlak van duurzame, structurele ver-

ankering van het pilootproject in het armoedebestrijdingsbeleid. 

Met het opstellen van een gedeeld gedragen voorstel van een generieke functiebe-

schrijving van ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ werd een 

belangrijke stap gezet in de structurele verankering en de daarmee gepaard 

gaande professionalisering van de functie, maar de weg is nog niet afgelegd. 

Meerdere uitdagingen dienen zich aan. 

Ten eerste dient de functie nog formeel te worden bekrachtigd en opgenomen in 

de cartografie van de federale overheid. Aangezien de algemene cartografie van 

de federale overheid enkel betrekking heeft op de functies van niveau A en B en 

niet op de functies van niveau C, waarvoor iedere overheidsdienst een eigen 

omschrijving heeft, zal iedere overdienst op zich ertoe bewogen moeten zijn/worden om 

de nieuwe generieke functie in de eigen cartografie op te nemen. Het verdient aanbeve-

ling om dit te realiseren via zowel het bilateraal overleg tussen de POD-MI en de 

andere overheidsdiensten als via het netwerk van de FOD P&O. Door dit gezamen-

lijk betrekken van de diensten HRM van alle (potentiële) partners wordt een kans 

wordt gegrepen voor kennis- en ervaringsuitwisseling en verruiming van het 

transversale draagvlak. 

Ten tweede en vervolgens stelt zich de vraag of deze functie ook effectief zal wor-

den geactiveerd en op welke wijze dit zal gebeuren. Tegenover de krachtige con-

ditie van de ‘generieke’ functie dat ze contextspecifiek kan/dient te worden 

geconcretiseerd, kan een samenspel van risicofactoren worden geduid die zowel 

het niet-activeren van de functie als doelerosie of -verschuiving bij de concretise-
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ring ervan in de hand kunnen werken. De uitdaging is dan om acties en initiatie-

ven te ontwikkelen die bijdragen aan de motivatie en de mogelijkheden van de 

verschillende overheidsdiensten om deze kracht te benutten en/door de impact 

van de risicofactoren te verhinderen. 

Vanuit hun potentieel wederzijds versterkende invloed, hebben deze acties en ini-

tiatieven enerzijds betrekking op het realiseren van de andere spilelementen in het 

pilootproject. Met name verwijzen we hier naar het vergroten van het draagvlak voor 

armoedebestrijding bij de verschillende overheidsdiensten, onder meer door het expliciet 

opnemen ervan in hun eigen beleidsvoering. De (h)erkenning van de gedeelde 

verantwoordelijkheid ten aanzien van armoedebestrijding die hiermee tot uiting 

wordt gebracht, kan zo niet als een noodzakelijke voorwaarde, dan toch minstens 

als een krachtige stimulans gelden om binnen de eigen overheidsdienst de functie 

van ervaringsdeskundige te activeren en doelgetrouw te operationaliseren. Er 

moet dus worden geprobeerd om te bepalen hoe de armoedebestrijding door alle 

verschillende diensten van alle overheidsadministraties concreet word aangepakt 

zodat op die manier de organisaties of diensten kunnen worden gesensibiliseerd 

waarvoor de noodzaak om voor dit probleem een oplossing te vinden niet evident 

lijkt.  

Een mogelijk aansturend instrument hierbij is het stimuleren van de kennisontwikke-

ling over het globaal plan armoedebestrijding, expliciet gekoppeld aan de verschil-

lende concrete stappen en acties in het pilootproject. Tevens verwijzen we hier 

naar het vijfde voorstel in het Federaal plan Armoedebestrijding om binnen de 

Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integratie de inschakeling van 

‘ervaringsdeskundigen’ in het beleid (Europees/federaal/regionaal/communau-

tair/lokaal) verder te promoten. De externe communicatie die met deze promotie 

gepaard kan gaan (via publicaties, congressen, colloquia, …) hebben voor de 

(potentiële) partnerdiensten van de POD-MI het niet onbelangrijke neveneffect 

van een positieve bijdrage aan het imago van de dienst. De externe weerklank van 

het pilootproject versterkt hier op zijn beurt de slaagkansen ervan.  

De (vooralsnog) grote onvertrouwdheid met deze nieuwe functie noodzaakt 

anderzijds ook initiatieven en acties die de verschillende overheidsdiensten in de praktijk 

stimuleren en/door ondersteunen en begeleiden van een creatieve contextgerelateerde 

invulling van de functie die ook het opnemen van de rol van ‘change agent’ 

mogelijk maakt en het lidmaatschap van een netwerk van ervaringsdeskundigen 

waarborgt (zie ook verder onder aanbeveling 5). 

Ten derde blijft met de weloverwogen koppeling van de functie aan een specifiek 

diploma of opleidingsniveau de beoogde koppeling ervan aan het functieniveau C 

binnen de federale overheid afhankelijk van het realiseren van opleidingen die de ver-

worven competenties valideren met een diploma van hoger secundair onderwijs.  
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4. (Re)organisatie, stabilisering en harmonisering van de opleidingen voor de 

ervaringsdeskundigen met als finaliteit een erkend diploma hoger secun-

dair onderwijs. 

In de meeste gesprekken die we hebben gevoerd - zowel met de ervaringsdeskun-

digen zelf als met hun coaches en mentoren - vroeg men zich af of de nieuwe 

opleiding in Vlaanderen wel aan de eisen en noden van de functie van ervarings-

deskundige beantwoordde. Vooral het probleem van de stages werd aangehaald, 

aangezien de plaats van detachering en de aard van het werk in de betrokken 

diensten niet in overeenstemming was met de vraag naar stages in de opleidings-

cursus. Daarnaast begrijpen de ervaringsdeskundigen niet echt waarom sommige 

opleidingsinhouden in het programma werden opgenomen. Als men het project 

‘ervaringsdeskundigen’ wil voortzetten, lijkt het ons van essentieel belang dat in 

de nabije toekomst alle mogelijke inspanningen worden geleverd en alle mogelijke middelen 

worden ingezet om te zorgen voor een degelijke organisatie en een stabilisatie van de oplei-

ding en voor een erkenning van het diploma zoals in de doelstellingen van het project is 

bepaald. Er zal ook moeten worden gewerkt aan een betere harmonisatie van de 

opleiding in het Franstalige en het Nederlandstalige landsgedeelte. Uiteraard 

hoeft de inhoud van de opleiding in beide delen van het land niet echt identiek te 

zijn, aangezien er verschillen zijn in het onderwijssysteem van de twee Gemeen-

schappen, maar de leerstof zou toch zeker beter op elkaar moeten worden afge-

stemd.  

Hierbij dringt zich tevens een grondige bezinning over de modaliteiten van deze 

opleidingen op, met name met betrekking tot het curriculum en de instroom. 

De uitbouw van het curriculum heeft betrekking op een duidelijke en precieze 

omschrijving en operationalisering van het kernconcept ‘ervaringsdeskundigheid’ 

en de nodige competenties die dit vereist. Mogelijk kunnen hieraan toegevoegd 

ook nog accenten worden gelegd in functie van vereiste ‘administratieve vaardig-

heden’. 

Wat de instroom betreft komt door de koppeling van de functie van ervarings-

deskundige aan deze specifieke opleiding/dit specifiek diploma in de generieke 

functiebeschrijving de selectie van de doelgroep van ervaringsdeskundigen bij de 

opleiding te liggen en niet bij de aanwerving. Grote vraag die zich hier stelt, is of 

en hoe hier, gezien de specificiteit van de functie, selectiviteit zal worden toege-

past. De criteria daarvan kunnen zowel betrekking hebben op vereiste ervaring 

met armoede en sociale uitsluiting als op vereist deskundigheidspotentialiteit. In 

geen van beide gevallen ligt een legitieme operationalisering voor de hand. Tevens 

hoort hier de opmerking dat waar diversiteit in de doelgroep ook nu wordt erva-

ren als een verrijking, een mogelijke afroming van de doelgroep opnieuw proces-

sen van uitsluiting zou genereren. 
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5. Optimaliseren van de ondersteuning van de ervaringsdeskundigen én de 

partnerdiensten 

Het concreet realiseren van de nieuwe, faciliterende én signalerende functie in de 

specifieke context van de federale overheid is geen eenvoudige opdracht. Ze nood-

zaakt een goed doordachte ondersteuning van:  

– de ervaringsdeskundigen, die vaak nog in opleiding zijn en die op allerlei 
levensdomeinen - waaronder tewerkstelling - overwegend uitsluitingservarin-

gen hebben gekend en vaak nog steeds kennen; 

– de (sleutelfiguren in de) partnerdiensten, die vaak nog in meerdere of mindere 
mate onvertrouwd zijn met (hun rol in) het armoedebestrijdingsbeleid, het con-

cept van ‘ervaringsdeskundigheid’, het pilootproject en/of de concrete moge-

lijkheden voor het realiseren van de nieuwe functie binnen hun dienst. 

Terzake stellen we enerzijds vast dat de omkadering van de ervaringsdeskundigen 

gaandeweg, en mede op basis van de aanbevelingen uit de voorgaande evaluaties, 

zwaar uitgebreid werd. Dit dreigt niet steeds efficiënt te zijn en kan bovendien 

onbedoeld de perceptie versterken dat het realiseren van de functie in hoofdzaak 

de verantwoordelijkheid van de ervaringsdeskundige zelf is. 

Anderzijds stellen we vast de betrokkenheid en/door ondersteuning van de verschil-

lende sleutelfiguren op de werkvloer (dienstchef, dienst HRM, coach en mentor) vaak 

nog ontoereikend is. Met name in de opstartfase van een detacheringsproject en 

onder tijdsdruk is dit het geval. De slaagkansen van het verdere verloop van het 

project worden hierdoor onnodig gehypothekeerd. Op zijn minst versterkt deze 

situatie voor de betrokken sleutelfiguren op de werkvloer het al erg tijdsintensieve 

karakter van hun nieuwe engagement, zeker gedurende de eerste periode.  

Deze vaststellingen zetten aan tot de overkoepelende aanbeveling om middels een 

grondige reflectie en rekening houdend met de pistes van de mogelijke stopzet-

ting/afbouw van het detacheringsgegeven, te komen tot de uitklaring en meer effi-

ciënte stroomlijning van de ondersteuning aan ervaringsdeskundigen én partnerdiensten. 

(Wie kan/moet welke ondersteuning op welke wijze opnemen?) De analyse 

leverde hiervoor drie concrete aangrijpingspunten op: 

– de karakterisering van de ondersteuningsnoden van enerzijds de ervaringsdes-
kundigen en anderzijds de partnerdiensten; 

– de karakterisering van de wijze van ondersteuning; 
– de oplijsting van organisaties, diensten en/of personen die terzake in meerdere 
of mindere mate een ondersteunende rol (kunnen) opnemen. 
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Op basis van de verdere analyse kunnen hier alvast volgende, meer concrete sug-

gesties worden gemaakt. 

1. Met betrekking tot de taakinvulling van de ervaringsdeskundige 

– Over het algemeen dient bij de aanvang van het detacheringsproject de taakin-
vulling meer en preciezer op punt te staan. Naarmate de betrokken partnerdienst 

minder vertrouwd is met de specificiteit van de nieuwe functie van ervarings-

deskundige en de betrokken ervaringsdeskundige minder vertrouwd is met de 

opdracht en de formele en informele institutionele context van de partnerorga-

nisatie zal meer ondersteuning vereist zijn bij de creatieve aanpak van deze 

taakinvulling. Het doel hier is te komen tot een optimale wederzijdse afstem-

ming tussen ervaringsdeskundige en dienst. 

– Hierbij aansluitend pleiten we voor het betrekken van de projectcoördina-
tie in de observatie van de werking van de partnerdienst met het oog op 

een betere voorbereiding van het onthaal en de inschakeling van de erva-

ringsdeskundige. We hernemen hiermee de suggestie van de voorgaande 

evaluatie om gedurende enkele dagen een voorbereidende omgevingsanalyse 

door de betrokken coördinator in de partnerdienst te laten plaatsvinden.  

– Een zekere marge voor specifieke context- en persoonsgebonden ontwikkeling dient 
steeds gevrijwaard te blijven.  

– Hierbij aansluitend pleiten we voor de continuering van het inzetten van 
jobcoaching in de beginfase van nieuwe detacheringsprojecten of bij tewerk-

stelling van nieuw aangeworven (kandidaat-)ervaringsdeskundigen. 

Gezien hun spilfunctie in de concrete opstart van het detacheringsproject, 

stelt zich hier de vraag of en hoe deze taak in de vervolgfase van het piloot-

project kan worden opgenomen door de Nederlandstalige en Franstalige 

coördinatoren.  

– Wat de inhoud betreft, dient prioritair aandacht te gaan naar een maximale 
invulling van de begeleidingsfunctie, het uitbouwen van collectieve generieke taken en 

het vrijwaren en versterken van de signaalfunctie. 

– Hierbij aansluitend pleiten we voor het realiseren van de voorgenomen 
dynamisering van het netwerk van ervaringsdeskundigen en het aansturen op 

de opvolging van de beslissing van de ministerraad met betrekking tot de 

aanstelling van ambtenaren op het niveau A in functie van het te voeren armoede-

beleid. 

2. Met betrekking tot het statuut van de (kandidaat)ervaringsdeskundigen 

– Over het algemeen dient voor alle betrokkenen en in het bijzonder op de werk-
vloer het statuut van de (kandidaat)ervaringsdeskundigen, dat wordt gekarak-

teriseerd door enerzijds een combinatie van tewerkstelling en opleiding en 

anderzijds het detacheringsgegeven, ondubbelzinnig uitgeklaard en opgevolgd te 
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worden. (Onbegrepen) uitzonderingsmaatregelen dienen zoveel als mogelijk 

vermeden te worden. 

– Hierbij aansluitend pleiten we ervoor dat de diensten HRM van de partner-
diensten meer en van bij de aanvang betrokken worden in het tewerkstellings-

proces en dit zowel bij de reflectie over als de concretisering van de deta-

chering. 

3. Met betrekking tot kennis- en competentieontwikkeling van en binnen de part-
nerdiensten 

– De informatie over het project zou verticaal en horizontaal moeten worden verspreid 
binnen elke organisatie die minstens één ervaringsdeskundige tewerkstelt. 

– Participatieve betrokkenheid van op zijn minst alle sleutelfiguren op de werkvloer (de 
ervaringsdeskundige, dienstchef, dienst HRM, coach en mentor) bij de reflectie 

over en concretisering van het detacheringsproject dient maximaal te worden 

nagestreefd. 

– De rollen van coach en mentor dienen ten aanzien van alle betrokkenen te wor-
den uitgeklaard en meer te worden ondersteund. 

– Hierbij aansluitend pleiten we voor de opstelling van een klein ‘vademecum’ 
van de coach en de mentor waardoor de deelnemers constant op de hoogte 

kunnen worden gehouden en de inhouden van de functie kunnen worden 

verduidelijkt op basis van de vroegere ervaringen. 

– Tevens pleiten we voor het behoud en, meer nog, voor een dynamisering van 
het multilateraal overleg in functie van intervisie en supervisie. Themaspeci-

fieke agendasettings die inhoudelijk door een of meerdere partnerdiensten 

worden voorbereid en de invoering van peter- en meterschappen tussen 

ervaren en nieuwe mentoren en coaches zijn voorbeelden van hoe deze 

dynamisering concreet gestalte zou kunnen krijgen. 

– Ten slotte dient een beter informeren van de coach en mentor over de opleiding 
van de ervaringsdeskundigen aanbeveling.  

4. Met betrekking tot kennis- en competentieontwikkeling van de ervaringsdes-
kundigen 

– De verdere ontwikkeling en harmonisering van de opleidingen in functie van de 
beroepsvereisten en –noden is een prioritaire opdracht voor het projectteam 

(cf. supra). 

– De (mogelijke) inschakeling van de FOD P&O en (het netwerk van) de diensten 
HRM bij contextspecifieke, individuele en collectieve opleidingsbehoeften moet nader 

worden bekeken/meer worden benut. 
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5. Met betrekking tot de ondersteuning op het vlak van welzijn van de ervarings-
deskundigen 

– De ondersteuning van de ervaringsdeskundigen op vlak van psychisch-emo-
tioneel welbevinden dient een duidelijke maar meer afgebakende plaats te krij-

gen in het ondersteuningsorganogram.  

– De (mogelijke) inschakeling van de sociale diensten van de POD-MI en de partner-
diensten bij concrete welzijnsgerelateerde problemen moet nader worden beke-

ken/meer worden benut. 

– (Het projectteam van) de POD-MI kan op basis van haar groeiende ervaring als 
werkgever van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting en in 

functie van een duurzame tewerkstelling van deze doelgroep een signaalfunctie 

opnemen ten aanzien van de welzijnssector en initiatieven op het vlak van 

werk- en welzijnstrajecten voor groepen die ver van de arbeidsmarkt staan. 

6. Een (her)verdeling en ondersteuning van de rollen die aan elk lid van het 

coördinatieteam worden toegekend. 

Op basis van de voorgaande aanbevelingen mag duidelijk zijn dat het coördina-

tieteam nog een aanzienlijke taak voor de boeg heeft. Ook wat hun taakinvulling 

en –uitvoering betreft zijn enkele aanbevelingen aan de orde. 

– Ten eerste verdient het aanbeveling de onderlinge taakverdeling van de drie 
coördinatoren duidelijker te stroomlijnen. Voor de algemene coördinator kan dit 

prioritaire aandacht voor de structurele verankering van het pilootproject, de 

(re)organisatie en harmonisatie van de opleidingen inhouden en het dynamise-

ren van de netwerken van de ervaringsdeskundigen en van de mentoren en 

coaches. Voor de coördinatoren van respectievelijk het Franstalige en het 

Nederlandstalige team kan het hier gaan om prioritaire aandacht voor het 

opstarten en begeleiden van detacherings-/tewerkstellingprojecten. Het gaat 

dan om:  

– de voorbereiding van de komst van de ervaringsdeskundige, door de rol-
len van de coach et de mentor duidelijk te omlijnen, de HR-afdeling van de 

organisatie hierbij te betrekken en de rol van die afdeling ten opzichte van 

de deskundige te bepalen, de toekomstige collega’s te sensibiliseren en op 

de hoogte te brengen van zijn of haar komst en op basis van een analyse 

van de omgeving waarin hij of zij zal terechtkomen aan de betreffende 

dienst een reeks concrete taken voor te stellen die aan de ervaringsdeskun-

dige zouden kunnen worden toevertrouwd; 

– het opnemen van de jobcoaching. 
– Ten tweede dient hierbij aandacht te gaan naar een harmonisering van wat 
zich dreigt af te tekenen als een Franstalige en Nederlandse benadering in het 

project.  
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Het realiseren van deze aanbevelingen vereist dat aan een aantal voorwaarden 

wordt voldaan. 

– Een duidelijke functiebeschrijving van de coördinatoren, inclusief de nodige 
competenties. 

– Het voorzien in de nodige ondersteuning van/opleiding voor de coördinato-
ren. 

– Het uitklaren van een gedeeld gedragen visie. 

7. Revitalisering van empowerment als kader. 

Teruggrijpend naar de twee voorgaande externe evaluaties knopen wij in deze 

derde externe evaluatie opnieuw aan bij empowerment als aansturend denk- en 

handelingskader.  

Het pilootproject kan worden geduid als een poging om een krachtige conditie te 

realiseren voor empowerment van mensen in armoede op het politiek-maatschap-

pelijk niveau, met name gaat het om het vergroten van de toegankelijkheid van de 

federale overheidsdiensten voor deze doelgroep. Dit ‘machts’potentieel van de 

methodiek sluit onmiddellijk aan bij de kracht die mensen in armoede bij zichzelf 

(terug)vinden doorheen een opleidings- en tewerkstellingstraject als ervaringsdes-

kundige. Het opzet en de operationalisering van het pilootproject kunnen dan ook 

niet voorbij aan deze individuele en collectieve krachtdimensies. Het gaat hier om 

het realiseren van het individueel en collectief krachtenpotentieel van de betrok-

ken ervaringsdeskundigen doorheen hun opleidings- en tewerkstellingstraject en 

om het scheppen van de nodige condities daartoe bij alle betrokken partners op 

alle betrokken niveaus.  

Het appèl op de gedeelde verantwoordelijkheid veronderstelt evenwel dat deze 

partners daadwerkelijk betrokken en uitgerust worden om hun taak op te nemen. 

Het ontwikkelen van de krachten van de ervaringsdeskundigen dient dan ook 

samen te gaan met participatieve procedures en ondersteunende en faciliterende 

maatregelen die de krachten bij al deze betrokkenen (h)erkennen, ontsluiten, ver-

sterken en zonodig creëren. 

Gezien empowerment een spilelement is in de methodiek van de inschakeling van 

ervaringsdeskundigen en gezien de mogelijkheden die het theoretisch kader ervan 

biedt om het pilootproject te duiden en aan te sturen, pleiten we voor een revitali-

sering van dit denk- en handelingskader bij de structurele verankering, de con-

textspecifieke operationele uitbouw en de interne en externe evaluatie van het 

project.  
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Bijlage 1 / Itemlijst interviews projectteam 

– Organigram projectteam en taakverdeling 
– Belangrijke wijzigingen hierin de afgelopen periode 

– Eigen ervaring en taak 
– Ondersteuning 
– Wijzigingen hierin de afgelopen periode 
– Knelpunten en suggesties 
– Verwachtingen en verlangens naar de toekomst 

– Verloop project, algemeen en i.v.m. 
– kadering in armoedebestrijdingsbeleid van federale overheid 
– creatie generieke functie 
– verankering in eigen dienst POD-MI 
– draagvlak bij verschillende diensten 
– tewerkstelling ervaringsdeskundigen: taken, ondersteuning 
– opleiding 
Evolutie? Knelpunten? 

– Resultaten, effect 
– Impact op armoedebestrijdingsbeleid 
– betere dienstverlening 

– Efficiëntie werkvormen en instrumenten 
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Bijlage 2 / Itemlijst interviews ervaringsdeskundigen 

– Ter inleiding: je eigen traject als ervaringsdeskundige 
– Kennismaking met het project 
– Selectie als ervaringsdeskundige 
– Introductie en onthaal bij de POD-MI 
– Introductie en onthaal op de detacheringsdienst 

– Functie: ervaringsdeskundige 
– Is de functie duidelijk voor jezelf? En voor de betrokkenen op je dienst? 
– Hoe gebeurt je taakinvulling? 
– Kan je je ervaring nuttig delen? 

– Functies: mentor/coach/jobcoach/coördinatoren 
– Is er duidelijkheid omtrent de rol van de verschillende functies (mentor, 
coach, jobcoach, ervaringsdeskundige van het coördinatieteam, coördinato-

ren) 

– Hoe zie jij deze functies? 
– Hoe verloopt de communicatie tussen jou en al deze functies? En tussen 
deze functies? 

– Opleiding 
– Welke opleiding volg/volgde je? 
– Is dit een goede opleiding voor het uitoefenen van je functie? Leer je de 
nodige praktische vaardigheden? 

– Welke verschillen zie je tussen de verschillende opleidingen (De Link, CVO 
cité, Institut RG)? Wat vind je van deze verschillen? Werken die door in de 

onderlinge relaties tussen de ervaringsdeskundigen? 

– Het team van ervaringsdeskundigen 
– Hoe verloopt de onderlinge samenwerking in het Nederlandstalige team? 
– En met het Franstalige team? Is de samenwerking tussen de twee taalgroe-
pen erop vooruit gegaan? 

– Duurzaamheid 
– Zijn er bepaalde ontwikkelingen/evoluties die doen vermoeden dat het 
project duurzaam kan zijn op lange termijn? 

– Wat zou er moeten veranderen opdat dit mogelijk zou zijn? 
– Goede praktijken, knelpunten, oplossingen m.b.t. de verschillende items? 

Andere opmerkingen? (…) 
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Bijlage 3 / Afgevaardigde overheidsdiensten focusgroepen 1 en 2 

Focusgroep 1: het HRM-perspectief23 

– FOD Justitie/SPF Justice (2) 
– POD Maatschappelijke integratie/SPP Insertion Sociale 
– FOD Financiën/SPF Finances (2) 
– FOD Binnenlandse Zaken/SPF Intérieur 
– RVA/ONEM 
– FOD Economie/SPF Economie 
– Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)/Office national des pensions (ONP) 

Focusgroep 2: het perspectief van mentoren en coaches 

– Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)/Office national des pensions (ONP) (2) 
– Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV)/Agence pour la Simplifica-
tion Administrative (ASA) (2) 

– Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)/Office national 
d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) 

– FOD Economie/SPF Economie 
– FOD Financiën/SPF Finances 
– FOD Justitie/SPF Justice  
– Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid/Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale 

– Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)/Caisse Auxiliaire 
d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) (2) 

                                                 
23 Wanneer de betrokken dienst twee personen afvaardigde, staat dit tussen de haakjes weergege-

ven. Vaak betreft het hier overheidsdiensten die betrokken zijn bij twee projecten, vaak een 
Nederlandstalig en een Franstalig. 


