




Wie zijn huis wil verbouwen, beschikt best over een goed uitgeruste materiaalkist 
en een goede gebruiksaanwijzing. Dat geldt ook voor de verbouwing van de admini-
stratie en de modernisering van de overheid. Die zijn perfect vergelijkbaar met een  
verbouwing: het gaat immers om een structurele aanpassing aan nieuwe noden van 
klanten en burgers.

Om in het bijzonder tegemoet te komen aan de behoeften van mensen in armoede 
- de meest uitgeslotenen - is een grondige aanpassing van het bouwwerk van sociale 
zekerheid en sociale dienstverlening noodzakelijk. Velen vinden immers de weg niet 
naar deze diensten. En als ze die al vinden, blijken de meeste documenten en formu-
lieren onleesbaar en onbegrijpbaar. Daarom vormt de methodiek van ervarings-
deskundigen een essentieel onderdeel van de verbouwingswerken, als wegwijzer in 
het labyrint. Hiermee wordt tegelijk een andere soort expertise geïnjecteerd in de 
werking van de federale overheidsdiensten, een andere kennis die een voorwaarde 
vormt om écht klantgericht te werken.

Armoede en sociale uitsluiting zijn perfect te beschrijven en rationeel te analyseren. 
We hebben daarvoor uitstekende sociologische instrumenten zoals het Federaal 
jaarboek armoede en sociale uitsluiting. Maar om armoede écht te begrijpen, moet je 
weten wat het doet met mensen. Hoe het van binnen voelt om arm te zijn, om uitge-
sloten te worden. Begrijp je klanten en kan je met hen meedenken, dan kan je ook je 
dienstverlening efficiënt op hen afstemmen en je openstellen voor hun noden. Dat is 
de kernopdracht van de ervaringsdeskundigen: zij vormen de brug tussen 2 werelden 
(de wereld van de overheidsdiensten met een middenklassecultuur en de wereld van 
mensen in armoede) en ze bemiddelen in beide richtingen. Daarom vormen zij ook 
een essentieel onderdeel van elke moderniseringsaanpak van de overheid.

Toch is deze methodiek op zich niet voldoende. Het zijn niet de ervaringsdes-
kundigen alleen die het gewicht van de verandering kunnen dragen. Daarvoor is 
een globale visie en duurzame aanpak nodig. Klantgerichtheid moet de rode draad 
vormen in elke manier van functioneren van de overheid. Rekening houden met de 

diversiteit van klanten, burgers en gerechtigden is daarbij een absolute must. Innovatie 
en participatie zijn cruciale sleutelwoorden. Daarover schreven we een boek met 
advies voor overheidsmanagers op basis van een uitgewerkt theoretisch concept. 
Warm aanbevolen lectuur!

In deze gids vind je concrete ondersteuning om te werken met ervaringsdeskundigen 
in armoede en sociale uitsluiting. Dankzij het Europees Sociaal Fonds zijn we intussen 
al meer dan 10 jaar ver. Met veel enthousiasme - en met vallen en opstaan - hebben 
we samen al heel wat lessen getrokken. Deze gids kan een waardevolle hulp zijn om 
niet dezelfde fouten te maken en om valkuilen te vermijden. Om de ervaringsdes-
kundigen hun volwaardige rol te laten spelen als nieuw type van ambtenaar, via een 
kwaliteitsgerichte en respectvolle aanpak.

Let wel, het is geen Ikea handleiding om een meubel in elkaar te zetten. Je kan de 
methodiek niet herleiden tot een paar regeltjes op basis van een vooraf uitgetekend 
(al dan niet leesbaar) plan. De gids biedt een houvast om de methodiek in de praktijk 
toe te passen, rekening houdend met de specifieke context van je organisatie en de 
reële behoeften van je klanten. 

Deze aanpak vergt inspiratie, transpiratie en veel creativiteit, maar hij is zeker de 
moeite waard. Daarom wil ik iedereen bedanken die tot nu toe samen met ons 
aan de weg getimmerd heeft: coördinatoren, ervaringsdeskundigen, mentoren en 
partners. Tegelijk geeft deze gids iedereen een duwtje in de rug die ermee aan de slag 
wil. Laten we samen streven naar een transparante, resultaatgerichte en klantgerichte 
overheid waar ervaringsdeskundigen een logische en essentiële rol spelen. 

Veel succes!

Julien Van Geertsom,  
voorzitter van het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie

(ver)bouwgids  
voor een moderne overheid
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De POD Maatschappelijke Integratie is een programmatorische federale overheids-
dienst die zich inzet om iedereen die door de mazen van het net van de sociale 
zekerheid is gevallen en in armoede leeft, een waardig bestaan te garanderen.

De programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD 
MI) spant zich in om deze opdracht uit te voeren door deel te nemen aan de uitstip-
peling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid ter zake. 

Hij is eveneens actief op het gebied van preventie van en strijd tegen armoede. 
Hij heeft een nieuw beroep in het leven geroepen in het kader van de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting: de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale 
uitsluiting, die de ontbrekende schakel vormen tussen de dienstverlening van 
overheden en mensen in armoede en sociale uitsluiting.

Deze methodiek van ervaringsdeskundigen wordt in verband gebracht met 
andere initiatieven en methodieken die door de overheden, organisaties en het 

maatschappelijk middenveld worden uitgewerkt voor de strijd tegen armoede en 
sociale uitsluiting, opdat dit concept ook op Europese schaal zou worden ingevoerd 
als instrument in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Vanuit hun eigen expertise detecteren ervaringsdeskundigen verdoken drempels die 
maken dat de dienstverlening toch niet toegankelijk is voor iedereen. Tevens brengen 
zij overlevingsmechanismen in kaart die andere mensen in armoede verhinderen om 
hun sociale rechten op te nemen. 

Het project “ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” is de vrucht van 
een beslissing die in 2004 door de Ministerraad werd genomen. Destijds zette het 
zich in om ervaringsdeskundigen in te schakelen in de federale overheidsinstanties en 
zo de armoede te bestrijden. Deze wens werd vertaald door de indienstneming van 
twee ervaringsdeskundigen bij de POD MI. 

Ook elders werd gelijkaardig baanbrekend werk geleverd, o.a.:

• In 1995 besloot het armoederapport dat onder leiding van de Regering-
Dehaene werd uitgewerkt, dat armoede een structureel verschijnsel was. Om 
een einde te maken aan armoede, zo beweerde het rapport, moet men praten 
met mensen die in armoede leven, en niet alleen over hen. 

• Op 6 mei 2004 heeft de Vlaamse Regering de vzw De Link erkend  als ‘organi-
satie voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdes-
kundigen in de armoede en sociale uitsluiting.’ 

Geleidelijk, en met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), werden de 
ervaringsdeskundigen in dienst genomen, opgeleid en geïntegreerd binnen de 
verschillende administratieve diensten. In 2004 waren ze nog met 3, tien jaar later 
zijn er al een dertigtal. 

Ten opzichte van de 60 000 federale ambtenaren is dit een druppel op een hete 
plaat. Het is duidelijk dat de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen niet binnen alle 
administraties even vanzelfsprekend is, maar ze is het in elk geval wel binnen de 
sociale sector en de sectoren die rechtstreeks betrekking hebben op mensen die 
nood hebben aan hulp, en recht hebben op hun sociale rechten. 

Er worden steeds meer partnerschappen gesloten met diverse administraties. Tijdens 
een eerste fase was het de bedoeling om ervaringsdeskundigen te hebben binnen 
zoveel mogelijk federale diensten. Vandaag willen we binnen de bestaande partner-
diensten de participatie van ervaringsdeskundigen verdiepen en hun aanwezigheid 
binnen de instellingen meer verankeren. 

De overheidsdiensten behouden hun vertrouwen in de methode en zetten hun strijd 
tegen armoede en sociale uitsluiting prioritair verder.  

In 2011 werd de consolidatie van de werking verder gezet. Het regeerakkoord 
zei letterlijk: “De regering zal het partnerschap met de actoren van de armoede-
bestrijding versterken, gelet op met name hun opdracht om overleg te plegen 
met mensen die in armoede leven.  Ze zal verder een beroep doen op opgeleide 
ervaringsdeskundigen om het beleid terzake te bepalen.”

In oktober 2014 heeft ook de Regering-Michel zich ertoe geëngageerd om erop toe 
te zien “... dat de middelen voor de strijd tegen armoede worden ingezet opdat zo 
veel mogelijk mensen uit de armoede worden gehouden.” 

1.1
Markante feiten  
en sleuteldata van het project
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1.2
 
Visie en missie

De methodiek ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de 
overheidsdiensten’ rust op 4 grote principes:   
• Innovatie: De methodiek is uniek binnen de Belgische federale overheids-

diensten en zelfs in Europa.
• Participatie: De POD MI is ervan overtuigd dat armoede alleen kan worden 

bestreden als de mensen die zelf in armoede leven, daar rechtstreeks bij 
betrokken worden. 

• Samenwerking: De ervaringsdeskundige, de partnerdienst waar hij tewerk-
gesteld wordt en het coördinatieteam van de POD MI werken samen in een 
driehoeksrelatie. In het kader hiervan zijn alle partners elkaar waard: hoe beter 
iemand zijn volledige verantwoordelijkheid neemt, hoe groter de kans is dat er 
resultaten worden geboekt. 

• Engagement: De POD MI verbindt zich ertoe sterk bij te dragen tot de 
volledige toegankelijkheid van de federale overheidsdiensten, zodat de grond-
rechten van alle burgers gewaarborgd zijn. Het is net daar dat de belangrijkste 
toegevoegde waarde ligt: uiteindelijk worden we er allemaal beter van. 

Onze visie 
De methodiek ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de 
federale overheidsdiensten’ wil de noodzakelijke veranderingen op gang brengen, 
vanuit het standpunt van mensen die in armoede leven, op alle niveaus van de federale 
overheidsdiensten, om de sociale grondrechten van elke burger te waarborgen.

‘Ervaringsdeskundige’: De twee woorden waaruit de samenstelling bestaat zijn even 
belangrijk. Zoals het woord het zegt heeft de ervaringsdeskundige (ED) relevante 
persoonlijke ervaring met armoede en sociale uitsluiting; hij of zij is daarnaast bereid 
een zo ruim mogelijke deskundigheid op dit gebied te ontwikkelen. 

Een ervaringsdeskundige brengt zijn specifieke levenservaring mee. Een rugzak gevuld 
met armoedesituaties en ervaringen met sociale uitsluiting, die niet altijd gemakkelijk 
te dragen is, maar waarin unieke tools zitten. Dankzij hun ervaring zijn de ED ideaal 
geplaatst om mensen te helpen die hun sociale grondrechten niet integraal laten 
gelden.

Een ervaringsdeskundige is erin geslaagd deze specifieke levenservaring in een 
ruimere context te plaatsen. Hij of zij is een professional in de armoede en sociale 
uitsluiting. Daardoor is de ED ideaal geplaatst om een overgangsrol te spelen tussen 
het doelpubliek en de federale overheidssector. 

De knowhow van de ervaringsdeskundigen geeft ons een ruimer en aanvullend beeld 
op de dienst en de procedures. Die functioneert alleen als de ervaringsdeskundigen 
en de partnerdiensten correct samenwerken, met volledig respect voor de diversiteit 
van elkeen.

Onze opdracht
Wij dragen bij tot een betere zichtbaarheid van de federale overheidsdiensten 
door er de visie van de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te 
integreren. De opdrachten zijn:

1. Bijdragen aan de verbetering van het onthaal en de informatie aan het publiek, 
met name het publiek dat met armoede te kampen heeft.

2. De gebruikers ondersteunen bij het doorlopen van administratieve procedures.
3. De noden van mensen in armoede inventariseren door middel van gesprekken, 

enquêtes en contacten met sociale organisaties.
4. De algemene kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst verbeteren door 

voorstellen te doen voor de verbetering van de communicatie, de procedures 
en de maatregelen.

5. Meewerken aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen diensten, 
zodat de ervaringsdeskundigheid ook dienstoverschrijdend kan ingezet worden. 
Op die manier wordt de transversale doelstelling van de strijd tegen armoede 
versterkt.

6. De politieke besluitvormers wijzen op de structurele problemen, de tekorten in 
de wetgeving.

13
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De actoren

Drie partijen werken binnen de methodiek: de ervaringsdeskundigen, 
de partnerorganisatie en het coördinatieteam (C-team). Elke partij in 
deze driehoeksrelatie is van even groot en cruciaal belang.

1.3.1  De ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is een werknemer van de 
federale overheidsdiensten. 

Zijn opdracht bestaat erin om samen te werken in het verbeteren van de toeganke-
lijkheid van de sociale grondrechten die de diensten waarborgen. 

Zijn bekwaamheid is het resultaat van zijn persoonlijke ervaring met sociale uitsluiting, 
een voortgezette opleiding en een netwerk dat zijn kennis overbrengt en voedt 
omtrent de obstakels die de toegankelijkheid van de diensten voor de kwetsbaarste 
mensen beperken. 

Hij wordt in dienst genomen door de POD Maatschappelijke Integratie, die 
de dienst ervaringsdeskundigen coördineert, en wordt gedetacheerd naar een 
partnerorganisatie. 
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1.3.2  Mentor en functionele chef

Bij aanvang van de samenwerking wordt er op de partnerdienst een mentor en een 
functionele chef aangeduid. Zij zijn de contactpersonen binnen de dienst en zijn actief 
mee betrokken in de doelen die voorop gesteld worden.

Functionele chef 
De functionele chef stelt in overleg met het C-team, de ED en de mentor een 
functieomschrijving op. Hij verifieert regelmatig of de taken moeten of kunnen uitge-
breid worden, dan wel of ze bijgestuurd of afgeslankt moet worden. Een functionele 
chef gebruikt zijn kennis van de interne structuur van zijn organisatie, om mee richting 
te geven aan de uitvoering van de taken, zoals bv. met wie kan een ED contact 
opnemen van dienst X, welke piste wordt verder uitgewerkt en met wie. 

De functionele chef is ook verantwoordelijk voor de evaluatiecyclus van de Ervarings-
deskundige, i.s.m. het coördinatieteam. 

Mentor
De mentor begeleidt en ondersteunt de ED op persoonlijk vlak. Hij helpt de ED om 
vertrouwd te geraken met de heersende organisatiecultuur. Daarnaast ondersteunt 
de mentor de ED ook in het doorvoeren van veranderingen binnen de partnerdienst; 
het bieden van een werkkader is een cruciale taak. De mentor overlegt regelmatig 
met het C-team en met de functionele chef. 

De functionele chefs en de mentoren moeten formeel, van hun administratie, 
voldoende tijd krijgen om de omkadering en de ondersteuning van de ED te  
verzekeren. Dit kan door deze rol op te nemen in de eigen functieomschrijving.  
Het is belangrijk dat deze twee functies, indien mogelijk, expliciet van elkaar gescheiden 
worden. Idealiter wordt de ED ondersteund door twee afzonderlijke personen.

Het C-team ondersteunt de functionele chefs en mentoren bij de samenwerking met 
de ervaringsdeskundigen, van praktisch advies tot de formulering van een plan van 
aanpak voor een specifiek project. Op die manier hebben de functionele chefs en 
mentoren meer tools in handen om de ED te begeleiden en te volgen. Ze leren ook 
hoe ze een veranderingsproces kunnen starten en beheren, zowel binnen hun dienst 
als erbuiten. Tot slot wordt er ook toezicht op hun niveau voorzien.

In de praktijk zijn de mentor en de functionele chef soms één en dezelfde persoon. 
De twee functies combineren is absoluut niet vanzelfsprekend. De begeleiding van 
een ED vergt een zekere investering van tijd, zowel in de dienst als daarnaast, bijvoor-
beeld mee toezicht houden, externe vergaderingen enz.

Wanneer het niet mogelijk is de twee functies te scheiden is het des te noodzakelijker 
regelmatig overleg te plegen met het C-team. 

Hij brengt er het perspectief binnen van mensen in armoede, met het oog op het 
doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen in toegankelijkheid van de diensten.

De ervaringsdeskundige integreert zich binnen de partnerorganisatie doorheen de 
materie, procedures en contacten met collega’s. 

Het is hierbij van belang dat de eigenlijke dienst bereid is naar de ED te luisteren, zijn 
eigen werking en zijn eigen cultuur met een kritische blik in vraag te stellen en ze 
indien nodig aan te passen.

Alleen al de aanwezigheid van een ED is vaak een openbaring voor de collega’s 
van de dienst: armoede is bespreekbaar, het is geen taboe meer. Dat is de ‘nulmeri-
diaan’ van de impact van de ervaringsdeskundigen: hij leidt tegelijk tot diversiteit en 
tot overeenkomst. De collega’s ontdekken hoe verschillend de leefwerelden zijn en 
stellen vast dat ‘vanzelfsprekendheden’ niet voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn. 

De ED is geen werknemer die het team komt versterken. Zijn functie vormt een 
aanvulling op de reeds bestaande functies. De plaats van de ED in de partnerorga-
nisatie is zeer specifiek en nauw verbonden met de functieomschrijving, de ‘bedrijfs-
cultuur’, die sterk verschilt van de ene dienst tot de andere, en met de persoonlijkheid 
van de ED. 

De ervaringsdeskundige functioneert in een netwerk, zowel binnen de eigen dienst 
als transversaal over verschillende overheidsdiensten heen. Het is het samenbrengen 
van de compententies en expertise die maakt dat procedures en thematieken in al 
zijn aspecten benaderd worden en waardoor het mogelijk wordt om effectief klant-
gericht en toegankelijk te zijn.

Ervaringsdeskundigen volgen ook opleiding, zowel in het verwerven van materie als 
om vaardigheden te ontwikkelen. Er worden ook opleidingen op maat georganiseerd 

voor alle ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt in samenwerking met OFO, het  
Opleidingsinstituut voor het Overheidspersoneel.

1716

Ik vind het ontzettend knap dat de dienst voor 100% achter de methodiek 
staat. Zo geven ze mij de kans om armoede te helpen bestrijden.

Nancy Vermeire   —   ED

Toen ik in dienst kwam, bestond de doelgroep ‘personen in kansarmoede’ 
nog niet bij Selor. Terwijl Selor toch dicht bij zijn doelgroepen staat en 
zich wat dat betreft sterk engageert. Nadat ik dit gesignaleerd heb, werd 
‘personen in kansarmoede’ een volwaardige doelgroep, waar ik nu de 
contactpersoon voor ben.

Koen Buysse   —   ErvaringsDeskundige

Mijn meerwaarde? Dat ik problemen kan signaleren. En dat ik mensen 
op mijn dienst ertoe kan aanzetten om het ook eens vanuit een andere 
invalshoek te bekijken. Bovendien kan ik mensen ook wegwijs maken in 
de dienstverlening. Dit is een bijkomende dienst die we aanbieden en die 
een antwoord biedt op een reële nood.

Nancy Vermeire   —   Ervaringsdeskundige
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Teambeheer gaat over: 

• mensen aanwerven, ondersteunen, opleiden en begeleiden die niet noodzakelijk 
gelijk(aardig)e werkreferenties hebben als de meer klassieke kandidaten,

• een efficiënt netwerk van ervaringsdeskundigen ondersteunen en faciliteren, die 
allemaal hetzij in verschillende organisaties werken, hetzij in andere diensten van 
dezelfde organisatie, hetzij een andere taakinvulling hebben, 

• de ervaringsdeskundige en de dienst ondersteunen om een werkproject te 
bepalen, te formaliseren, op te volgen en te evalueren. 

 
De ervaringsdeskundigen die binnen het coördinatieteam werken zorgen vooral 
voor de ondersteuning en begeleiding van de individuele projecten van de gedeta-
cheerde ervaringsdeskundigen. Zij brengen hun expertise ook aan in de beslissingen 
van het coördinatieteam. Zij werken eveneens aan de projecten en opdrachten van 
de POD MI met de diensten die er de verantwoordelijkheid over hebben. 

Het coördinatieteam neemt meer en meer de rol van facilitator op zich. De 
taken en rollen van de verschillende actoren zijn duidelijker afgebakend. 
Wanneer er goede afspraken gemaakt worden over wie waarvoor verant-
woordelijk is, kan elk van ons zich focussen op zijn kerntaken.

Anneleen Andriessen   —   algemeen coördinator 

Het grotere aantal coördinatoren zorgt ervoor dat we de verantwoordelijk-
heden en onze taken beter kunnen spreiden. Het stelt ons in staat om alle 
projecten waar onze ED’s bij betrokken zijn, van dichtbij op te volgen. 
Waar we vroeger vooral een ondersteunende rol hadden t.a.v. de ED’s, zijn 
onze taken nu meer afgelijnd en pakken we de dingen duidelijk profes-
sioneler aan. Deze professionalisering zorgt ervoor dat we de belangen 
van onze partnerdiensten beter kunnen behartigen, maar meer nog: dat 
we ook het effectieve én efficiënte werk van onze ED’s op de werkvloer 
beter kunnen (h)erkennen. HR ontfermt zich vanaf nu over de vakantie- 
en ziekteregeling, de externe coaches ondersteunen de ED’s in hun eigen 
ontwikkeling en wat betreft de aanpak van hun project, een deel van 
het C-team werkt aan de institutionele verankering van het ED-project 
binnen de federale overheidsstructuur en een ander deel managet de 
dagelijks gang van zaken voor alle projecten binnen onze partnerorga-
nisaties. We komen van ver: van een project en methodiek waarbij we 
alles zelf moesten uitvinden, naar een project dat verankerd wordt in de 
federale overheid.

Frédéric Lemaire   —   coördinator C-team

De communicatie met het C-team loopt zeer goed. Ik kan met mijn 
vragen echt bij iedereen terecht.

Larissa Aduyeva   —   ED

1.3.3  Het coÖrdinatieteam

Het coördinatieteam maakt integraal deel uit van de POD MI en is verantwoordelijk 
voor het verspreiden en ondersteunen van de methodiek binnen de verschillenden 
partnerdiensten. Het houdt ook toezicht op de samenhang van het werk van de ED.

De taken van het coördinatieteam kunnen ondergebracht worden onder de noemer 
projectbeheer enerzijds en teambeheer anderzijds.

Projectbeheer gaat over de reguliere taken van een dienst. Bijvoorbeeld: het personeel 
en de financiën beheren, vergaderingen organiseren en plannen, verslagen opmaken, 
overleggen met de hiërarchie, samenwerken met andere diensten van de POD MI, ...

Daar komen nog andere prospectie- en communicatietaken bij, in het kader van de 
specifieke en recente methodiek voor de overheidsdiensten:  

• nieuwe partners en ‘netwerken’ zoeken op het niveau van de Belgische en 
Europese organisaties, 

• collectieve opleidings-, coachings- of supervisienoden opsporen bij ervaringsdes-
kundigen en bij mentoren en functionele chefs van de partnerorganisaties,

• evenementen organiseren, 
• contacten leggen en op projectmatige basis samenwerken met verschillende 

organisaties die werken rond armoedebestrijding,
• onderzoeken over de evolutie en de effectiviteit van de methodiek bestellen, 

superviseren en evalueren, in samenwerking met de wetenschappelijke wereld.

Koen heeft ons nog meer aandacht doen krijgen voor diversiteit. Hij 
maakte ons attent op het feit dat onze communicatie voor iedereen 
toegankelijk moet zijn: leesbaar, maar ook letterlijk toegankelijk. Dankzij 
Koen beseffen we dat niet iedereen toegang heeft tot een pc of een inter-
netverbinding. Dus moet het bv. mogelijk zijn om een cv op een andere 
manier op te maken en te versturen.

Els Daems   —   mentor

Mentor, ED en de coach van het C-team werken samen. Driewekelijks is 
er overleg, zodat we voeling houden met de dagelijkse gang van zaken en 
kort op de bal kunnen spelen. We letten erop dat we de ED’s zaken laten 
signaleren die wij zelf niet zien of aanvoelen. Daardoor onderneem je als 
mentor zelf ook meer stappen om de methodiek van het werken met ED’s 
breder en transversaal kenbaar te maken.

Guy Vandevelde   —   mentor
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Bovendien voorziet ze praktische kwesties, zoals 

• Bij wie moet men vakantie aanvragen of zich ziek melden? 
• Aan wie stelt men vragen mbt het loon? 
• Wat gebeurt er bij een ongeval?
• Wat als de ervaringsdeskundige zich moet verplaatsen?
 
Dat is de “basistekst” van de samenwerking. Bij vragen of twijfels kan het altijd 
interessant zijn om de tekst even na te lezen.

2.1.2  Hoe verloopt de aanwerving van een ervaringsdeskundige? 

De POD MI staat in voor de indienstneming. De selectie gebeurt in nauwe samen-
werking met het C-team en de ervaringsdeskundigen.

De werkaanbiedingen voor ED worden via de geijkte kanalen, maar ook elders 
gepubliceerd. Ook de organisaties van het maatschappelijk middenveld die in nauw 
contact staan met de potentiële ervaringsdeskundigen verspreiden ze: OCMW’s, 
verenigingen waar de armen het woord nemen, welzijnsschakels, het eigenlijke 
netwerk van ED, ...

De grote lijnen die het selectieproces volgt zijn:  

• De selectieprocedure wordt verzekerd door Selor, het selectiekantoor van de 
federale overheidsdienst.

• De standaardmodules van Selor zijn gericht op de bekwaamheden van de 
ambtenaar (niveau D).

• Er vindt een eerste selectie van de ontvangen cv’s plaats. Daarvoor worden drie 
criteria gekruist: de schoolloopbaan, de professionele loopbaan en de familiale 
loopbaan.

• De kandidaat-ED moeten hun eigen ervaring met armoede en sociale uitsluiting 
te gelde kunnen maken op basis van objectieve criteria.

• Wetende dat de ED in dienst worden genomen omwille van hun aanvullende 
bekwaamheden wordt ook een semi-gestructureerd interview georganiseerd. 
Er wordt ook een evaluatie voorzien, waarin het overzicht van deze specifieke 
aanvullende bekwaamheden kan worden opgesteld. Daarin wordt de manier 
geëvalueerd waarop de kandidaten hun door ervaring verworven bekwaam-
heden combineren met de bekwaamheden die voor de functie worden 
gevraagd. Deze bekwaamheden worden tijdens de assessment gecontroleerd 

Aan de toepassing van de methodiek ‘ervaringsdeskundigen’ gaat een 
heel voorbereidingsproces vooraf. Een belangrijke sleutel tot succes is 
dat alle niveaus binnen de organisatie de methodiek ondersteunen. In 
eerste instantie is er dan ook overleg nodig met het management van de 
partnerdienst. Op dat overleg wordt het project voorgesteld en wordt 
bepaald binnen welke diensten en/of welke kantoren er een ervarings-
deskundige zal werken. 

Vervolgens worden een mentor en een functionele chef aangesteld. 
Samen met hen wordt een globale oriëntatie van de functieomschrijving 
vastgelegd. Op die basis wordt het vereiste profiel bepaald. Als deze 
akkoorden rond zijn wordt er een samenwerkingsovereenkomst onder-
tekend met de partnerorganisaties. 

 

2.1.1  De ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Er wordt altijd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de POD MI 
en de partnerdienst. Daarin staat de verbintenis van de twee partijen en worden de 
praktische afspraken vastgelegd die het arbeidsreglement van de partnerdienst zo 
goed mogelijk volgen. 

Concreet staat het volgende erin beschreven

• De algemene doelstellingen van het project;
• De opdrachten van de ervaringsdeskundige;
• De evaluatiecycli;
• De aanstelling van een mentor en van een functionele chef en de definitie van 

hun functies;
• De opleidingen;
• De duur van het project. 

2.1 
 
wat vooraf gaat

Organisaties moeten een ED aannemen vanuit de oprechte overtuiging 
dat het goed is om dat te doen. Ze moeten ook voldoende voorbereid 
zijn op de komst van een ED. De organisatiecultuur kan een cruciale 
rol spelen bij het integratieproces. Er moet bv. een draagvlak zijn voor de 
integratie van meer diversiteit binnen de organisatie. Het kan interessant 
zijn om de organisatiecultuur op voorhand te analyseren op mogelijke 
obstakels. De organisatie moet situaties ook wíllen bekijken vanuit een 
ander perspectief en wíllen veranderen. […] Is er binnen een organisatie 
geen bereidheid om de methodiek vanuit een open en zoekende houding 
een kans te geven, dan wordt het voor de ED erg moeilijk om zijn werk 
te doen.

Esther Boeynaems
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Statuut van de ervaringsdeskundigen
De functie van ervaringsdeskundige binnen de federale overheid 
is ingeschreven binnen de cartografie op niveau C. Heel wat Ed’s 
voldoen echter niet aan de opgelegde voorwaarden (diploma 
secundair onderwijs) om verloond te worden op niveau C. Dit is 
inherent aan de doelgroep: velen onder hen kregen niet de kans 
om te studeren. In de selectieprocedure die met Selor ontwikkeld 
werd, wordt hiermee rekening gehouden: ED’s worden aange-
worven op niveau D. Na een jaar krijgen ze de mogelijkheid om een 
EVC-test (Elders Verworven Competenties) af te leggen en door te 
groeien naar niveau C. 
Dit maakt het mogelijk voor ED’s om verloond te worden conform 
de functie die ze uitvoeren.

1.1.1 Dit is een tussentiteL OP TWEE LIJNEN DIT IS 
EEN TUSSENTITEL OP TWEE

1.1.1.1 Dit is een tussentitel
Dantiam eum ant utem volupti rem faceprat qui sit ut et ipiet laccaborepre perchilitas 
maionsequo everatquo quia velende nihictorita dolore a quaestintium que erchili 
tatur, omnisitius ent. Us autat officil ent quibus ad utendi a derit, sitate sit peribus. Cae 
pre pel et voloriore nonessequat aut auditas moleseque a aspis arum rem veliquatur, 
ipit ipit evenis alitis id quatisti optae etusani officitat.

Apic tempos alicae. Nemque pra sin et porero quassin etur, omni aut litae nit la 
nem re vit occatus molupta andae doluptam que pro berestium volor rest rehent 
doluptam es ut et ut quam, nis inctibus exero ducidel luptatur autatusdam, te quatum, 
utatem aceptat quam ut ratist, ut et, te pratiore venias cus est, optatusant quas aut qui 

dolorem fuga. Duciatur rae volorempe nonsequi dollorepe nuscimusto quas nobitio. 
Evernam nam, essitem?

 oluptatis perionse nobitature voluptaerum quo beatempelic tes aped moluptatata 
as di aut ulpa aut venisintem qui nonseque endus pellorepro magnis et repres et 
dolorpo repellore lam, sa vellupturio quundeliqui neste modicipicim reped endis 
autem et aperciam qui quiatiata volupta voluptatiur, corepro venestr uptur? Qui 
cuptaqui ommoditatem quam qui ne prem nobist alit, susa sendit, que et litatio 
erferum Apic tempos alicae. Nemque pra sin et porero quassin etur, omni aut litae nit 
la nem re vit occatus molupta andae doluptam que pro berestium volor rest rehent 
doluptam es ut et ut quam, nis inctibus exero ducidel luptatur autatusdam, te quatum, 
utatem aceptat quam ut ratist, ut et, te pratiore venias cus est, optatusant quas aut qui 
dolorem fuga. Duciatur rae volorempe nonsequi dollorepe nuscimusto quas nobitio. 

1.1.1 Dit is een tussentiteL OP TWEE LIJNEN DIT 
IS EEN TUSSENTITEL OP TWEE

10.1 
Dit is een tussentitel op twee en zijn uiteenlopend: in teamverband werken en informatie integreren, het werk 

structureren, problemen oplossen, zijn knowhow delen, blijk geven van betrouw-
baarheid, … Deze bekwaamheden zijn terug te vinden in de profielen van 
niveaus A tot D.  Voor de indienstneming hoeven ze niet allemaal aanwezig te zijn: 
sommige ervan kunnen worden ontwikkeld via opleidingen of beroepservaring.

• De rekruteerder probeert ook te weten te komen of de kandidaten over een 
formeel of een informeel netwerk beschikken. Dit netwerk kan een bron van 
ondersteuning, informatie, denkwerk, enz. zijn. 

• Een diploma middelbaar onderwijs hoeft niet, maar de kandidaten moeten wel 
bereid zijn een opleiding te volgen. 

In deze selectieprocedure worden reële situaties nagebootst om de kandidaten te 
confronteren met de realiteit van de overheid. Voor hen is een omgeving van het 
administratieve type niet de meest voor de hand liggende, en dankzij deze procedure 
worden de kandidaten zich daarvan bewust.

Momenteel gaat het voornamelijk over contractuele functies.
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2.2.2   Functieomschrijving

De functieomschrijving van de ED wordt uitgewerkt op basis van zes missies.

Idealiter zou elk van de zes missies die beantwoorden aan de algemene objectieve 
doelstelling van toegankelijkheid tot de sociale grondrechten de vorm moeten 
aannemen van taken in de functieomschrijving van de ervaringsdeskundige.

Met deze ambitie in het achterhoofd zal de functieomschrijving rekening houden met:

• het werkkader binnen de dienst waar de ED werkt
• het contact tussen de dienst en het doelpubliek
• de bekwaamheden van de ED
• de ‘manoeuvreerruimte’ binnen de partnerorganisatie

De functieomschrijving van de ervaringsdeskundige moet worden gezien als  
een ontwikkelingscontract tussen de drie partijen; ED, functionele chef, coördinatie 
POD MI: 

• De functionele chef doet, als specialist van zijn dienst, voorstellen voor taken of 
te overwegen mogelijkheden.

• De coördinator van de POD MI, die een transversale visie heeft op de verschil-
lende projecten bij onze partners, werkt een eerste schets uit. 

• De ervaringsdeskundige en de coördinator stellen alternatieven of andere 
doelstellingen voor die verband houden met de ervaring en de bekwaamheden 
van de ED in het kader van het werk van de partnerdienst.

Van deze gezamenlijke opdracht moet de functionele chef de functieomschrijving van 
de ED uitwerken die overeenstemt met de eisen van de evaluatiecyclus.

De drie partijen moeten regelmatig vergaderen om te kijken hoe het project vordert. 
Ze moeten gepaste maatregelen nemen op het vlak van vervaldatum, werketappe, 
ontwikkeling van bekwaamheden, over- of ondergeëvalueerde ambitie enz.

Soms is het nodig de doelstellingen te wijzigen wanneer blijkt dat ze onmogelijk 
te behalen zijn (weerstand tegen verandering, tijdsgebrek, gebrek aan financiële 
middelen of personeel, buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie enz.), maar 
ook wanneer de inbreng van de ED het standpunt doet veranderen of binnen een 
ruimere dynamiek van modernisering van de partnerorganisatie valt.

De methodiek van de ervaringsdeskundigen is innoverend en vereist 
dat alle betrokken partijen samenwerken. De opstelling van het project 
binnen een dienst vergt een zekere voorbereiding: iedereen moet weten 
en begrijpen welke rol hij moet spelen. Daarom is het belangrijk het 
project voor te stellen, een duidelijke functieomschrijving te maken die 
overeenstemt met de zes missies van de algemene functie van ervarings-
deskundige, en een onthaal te reserveren dat rekening houdt met de 
specifieke eigenschappen van de functie. 

Dankzij dit proces hebben de partnerdienst en de betrokken personen 
ook de tijd en de kans om zich op de nieuwe functie voor te bereiden. 
Tegelijk hebben ze de mogelijkheid om, samen met het C-team, het 
‘onbekende’ zo concreet en duidelijk mogelijk te maken.

2.2.1  Voorstelling van het project / van de ervaringsdeskundige

Alvorens een ED effectief kan worden gedetacheerd maakt hij eerst kennis met de 
desbetreffende dienst. Het coördinatieteam komt altijd ter plaatse om het concept 
uit te leggen en de functie te kaderen in het ruimere geheel van alle ervaringsdes-
kundigen binnen de administratie. Samen met de ervaringsdeskundige, de mentor en 
de functionele chef zegt het ook wat de concrete opdracht binnen de dienst zal zijn. 
Hoe meer mensen er betrokken en geïnformeerd zijn, hoe beter de ondersteuning 
en hoe hoger de slaagkansen zijn bij de invoering van de nieuwe functie. Dat is bij 
elke verandering zo.  

 

2.2 
“Mise en place”:  
de voorbereiding 
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Een voorstelling van het project kan ook op elk ogenblik gebeuren: 
het coördinatieteam kan het project ook voorstellen op verzoek 
van de dienst, bijvoorbeeld bij veranderingen, personeelsverloop of 
evolutie van de functie van de ervaringsdeskundige,… 
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… met Georges… Schakelen wij een versnelling hoger. We hebben zelfs 
een vijfjarenplan opgesteld met het team om de obstakels in ons werk 
op te sporen: Wie vindt de weg naar onze dienst nog niet? Wie vindt hem 
wel maar haakt vroegtijdig af, en waarom? Wij willen de ED van bij het 
begin een basis en bepaalde perspectieven meegeven die duidelijk werden 
besproken met de betrokken partijen.

Guy Vandevelde   —   mentor



- Frédéric Lemaire -

... iemand die 
hen begrijpt 

en hen respectvol en 
menselijk ontvangt.

Hieronder vindt u een reeks concrete verwezenlijkingen voor elk van de opdrachten. 

1. Bijdragen aan de verbetering van het onthaal en de informatie aan 
het publiek, met name het publiek dat met armoede te kampen 
heeft.

 Mensen die in armoede leven, hebben vaker dan anderen moeilijkheden om de 
administratieve mallemolen en achterliggende logica te begrijpen. Dat maakt het 
voor hen vaak lastig om de juiste vraag te stellen, en dus ook precies de info 
te krijgen die ze nodig hebben. Dikwijls voelen ze daarom een vorm van stress. 
Ambtenaren aan het loket voelen dit niet noodzakelijk aan, waardoor onbegrip 
en frustratie bij beide partijen de bovenhand kan krijgen. 

 ED’s kunnen hier hun taak als tolk vervullen. Ze nemen de tijd om te begrijpen 
waarom iemand naar een dienst kwam en om stap voor stap uit te leggen wat 
die persoon nu precies moet ondernemen. ED’s kunnen mensen bovendien ook 
goed doorverwijzen naar andere diensten, indien nodig. 
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Als ik aan het onthaal merk dat iemand ook nog andere problemen 
heeft, bv. op financieel vlak, ga ik na of ik ze kan doorverwijzen naar 
andere diensten, zoals het OCMW of sociale restaurants. Als mensen me 
zeggen dat ze een formulier van de Rijksdienst voor Pensioenen gekregen 
hebben maar het niet goed begrijpen, zeg ik hen dat ze daar gerust uitleg 
over mogen vragen aan de verificateur. En daar zeg ik bij dat ze mogen 
aangeven wanneer ze iets niet begrijpen en hun tijd mogen nemen om 
informatie te vragen, als die verificateur te moeilijke taal gebruikt.

Nancy Vermeire   —   ED

Ik denk dat de diensten die een ED bij het onthaal hebben, zeker aan 
toegankelijkheid hebben gewonnen. Hun imago ging erop vooruit, maar 
ook hun ‘aantrekkelijkheid’: waar mensen vroeger bang waren om een 
dienst binnen te stappen, uit angst voor wantrouwen en misprijzen, vinden 
ze nu een mens van vlees en bloed aan het loket, die hen op een mense-
lijke manier ontvangt.

Frédéric Lemaire   —   coördinator C-team

Ik overloop met sommige patiënten de gehele procedure binnen Jan Palfijn 
en zorg ervoor dat ze goed worden ontvangen, maar ook juist worden 
doorgestuurd. Dat ze de juiste instanties vinden, de vereiste documenten 
correct invullen en over het algemeen de juiste stappen ondernemen om 
hun rechten te kunnen doen gelden.

Carine Blomme   —   ED



3. De noden van mensen in armoede inventariseren door middel van 
gesprekken, enquêtes en contacten met sociale organisaties.

 De federale overheidsdiensten beschikken over een groot aantal diensten en 
documenten. Die staan tot ieders beschikking, maar dat wil niet zeggen dat de 
burgers ze ook kennen. Als een dienst weet welke informatie de gebruiker al 
dan niet bereikt kan hij zijn werking aanpassen door met deze factor rekening te 
houden. 

 De gebruikelijke tevredenheidsenquêtes houden over het algemeen weinig 
of geen rekening met mensen in armoede. Door hun ervaring, hun netwerk, 
de verenigingen die ze ontmoeten en hun constante dialoog met mensen in 
armoede, zijn ED zich bewust van de verdoken drempels die de toegang tot de 
sociale rechten verhinderen.  

 De ED kunnen ook interviews of enquêtes houden over een bepaald onderwerp. 
Hun vaststellingen zullen dan als basis dienen voor een relevantere dienst, of zelfs 
voor wijzigingen van de procedures.

2. De gebruikers ondersteunen bij het doorlopen van hun administra-
tieve procedures.  

 Om een uitkering of een dienst te krijgen waarop men aanspraak kan maken 
moet men een welbepaalde en vaak ingewikkelde administratieve procedure 
volgen. Een ED kan de diverse etappes van de procedure uitleggen aan de 
burger die ermee wordt geconfronteerd. 

 Soms moet de ED zich in de plaats stellen van de aanvrager voor wie het door 
taal, fysieke, psychologische of zelfs gewoon logistieke problemen onmogelijk is 
de procedure tot het einde toe te volgen.

 Het kan gaan om een eenvoudig telefoontje om een inlichting te vragen, of een 
verificatie op langere termijn om te kijken of een dossier correct is opgevolgd. 

 De begeleiding van mensen bij de administratieve stappen die ze moeten zetten 
maakt verdoken drempels zichtbaar die overheidsdiensten ontoegankelijk maken.
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Ik verplaats me en dat wordt binnen de dienst enorm op prijs gesteld. Ik 
ga naar de mensen toe met hun papieren. Op een keer had een dame een 
hartoperatie ondergaan. Ik was bij haar langsgegaan om haar papieren 
op te halen, want ik vreesde dat ze anders niet op tijd in orde zouden zijn. 
Men staat er niet altijd bij stil, maar heel wat mensen zijn alleen. Soms 
stel ik oplossingen voor en mijn functionele chef of mijn mentor sporen 
me aan om ons doelpubliek nog beter te bereiken. 

Cécile Vanesse   —   ED

Wij weten dat er veel armoede is in Antwerpen en omgeving, maar ik hoop 
dat wij door de komst van Nancy de vragen en klachten grondig kunnen 
onderzoeken. Ik hoop dat zij mijn medewerkers ook tot nadenken zal 
aanzetten, zodat ze niet langer denken in termen van dossiers of proce-
dures, maar in functie van de mensen die erachter zitten. Soms zijn wij 
het slachtoffer van de cijfers die wij moeten behalen. En ik ben ervan 
overtuigd dat Nancy andere mensen op een zeer eenvoudige en mense-
lijke manier kan ondersteunen, door vaak ingewikkelde administratieve 
procedures te doorlopen.

Robert Hillary   —   mentor

Farida is bij ons komen werken om een overzicht op te stellen van alle 
organisaties die in contact stonden met mensen in armoede en sociale 
uitsluiting, maar de werking van de FOD Economie niet goed kennen. 
Zo kwamen wij te weten met welke organisaties wij moeten samen- 
werken. Farida heeft een verslag opgesteld, waardoor wij konden zien 
welke bijvoorbeeld de specifieke vragen om informatie van de OCMW’s 
waren.

Martine Amand   —   functionele chef

De dienst communicatie stuurt mij vooral naar de overheidsdiensten die 
een cliënteel hebben dat in armoede leeft (OCMW, CAW, VDAB, buurt-
huizen, haard en vrede). Ik informeer hen opdat zij de federale overheids-
dienst beter zouden leren kennen. Ik werk voornamelijk in het Brussels 
gewest, maar het is de bedoeling mijn actieradius uit te breiden naar 
Antwerpen en Gent.

Maria Hebbelinck   —   ED
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4. De algemene kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst verbeteren 
door voorstellen te doen voor de verbetering van de communicatie, 
de procedures en de maatregelen.

 Door hun contacten met andere mensen in armoede, de verenigingen die  
zij ontmoeten, hun eigen ervaringen maar ook dankzij de kennis over de  
administratie die ze hebben opgedaan zijn ED goed geplaatst om voorstellen te 
doen om de communicatie, de procedures en de maatregelen in de organisaties 
waar ze werken, te verbeteren. Soms werken ze aan de formulering van de 
mededelingen aan het doelpubliek. Soms maken ze gemakkelijk toegankelijke 
documenten aan over een bepaald thema. Soms bekijken ze diverse communica-
tiemiddelen die de administratie gebruikt om met haar gebruikers te communi-
ceren of voorzien ze ze van commentaar (website, standaardbrieven, flyers enz.)

 In het kader van de vereenvoudiging van de procedures, kunnen ervaringsdes-
kundigen, dankzij hun netwerk en hun administratieve kennis, evenals obser-
vaties ter plaatse, voorstellen om bestaande databases te raadplegen zodat de 
gebruiker minder stappen hoeft te zetten. 

 In het verlengde van de vorige paragraaf kan het gaan om het automatiseren van 
bepaalde rechten. Dat is trouwens het werk van Xavier Voglaire in samenwerking 
met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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Ik heb de teksten van de websites toegankelijker gemaakt en erop toegezien 
dat het project van ervaringsdeskundigen bekendheid begint te krijgen, en 
vervolgens dat het zichtbaarder wordt binnen Selor. 

Koen Buysse   —   ED

Bij de dienst voor pensioenen ontvangen sommige mensen een 
IGO-uitkering (Inkomensgarantie voor ouderen): een aanvulling als 
hun pensioen te bescheiden is. Aan dit statuut zijn sociale voordelen 
gekoppeld. Ik heb vastgesteld dat er voor de sociale toekenningen van een 
IGO op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen, slechts twee sociale 
rechten werden vermeld: automatische toekenning van het sociaal tarief 
voor gas en elektriciteit en het sociaal tarief voor telefoon en internet. Maar 
er bestaan nog vier andere sociale rechten: afvalwaterbelasting, verhoogde 
tegemoetkoming bij het ziekenfonds, vrijstelling van provinciebelasting en 
vermindering bij de NMBS en De Lijn. Ik heb nagegaan welke rechten al 
dan niet automatisch werden toegekend en heb alle betrokken diensten 
opgebeld. De diensten die het recht automatisch toekennen hebben mij 
bevestigd dat er inderdaad soms problemen zijn. De Kruispuntbank 
verstuurt de gegevens over de provinciebelasting slechts twee keer per jaar; 
de actualiseringen verlopen dus te langzaam en de mensen kunnen hun 
rechten niet doen gelden. Ik heb een nota voorbereid bestemd voor de 
mensen die een IGO genieten en hem aan het onthaal gelegd. Daarin 
staan de zes sociale voordelen, onderverdeeld in rechten die automatisch 
worden toegekend en rechten die men moet aanvragen.  

Nancy Vermeire   —   ED
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Wij hebben ervoor gezorgd dat de communicatie en de schriftelijke 
documenten van de FOD Economie leesbaarder en gemakkelijker te 
begrijpen zijn. 

Maria Hebbelinck en Farida Allami   —   ED
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5. Meewerken aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen 
diensten, zodat de ervaringsdeskundigheid ook dienstover-
schrijdend kan ingezet worden. Op die manier wordt de trans-
versale doelstelling van de strijd tegen armoede versterkt.

 De administratieve diensten beseffen meer en meer dat dienstoverschrijdende 
samenwerken een noodzaak is. Het behoort ook tot de taken van de ambtenaar 
om zijn gesprekspartners naar andere diensten door te verwijzen. Vaak effent 
het recht op deze of gene uitkering het pad naar rechten op andere gebieden. 
Welnu, deze rechten worden niet altijd automatisch toegekend: men moet om 
te beginnen al op de hoogte zijn van het bestaan ervan en weten tot welke 
instantie men zich moet richten om ze te verkrijgen. Bovendien is het gemak-
kelijker en aangenamer bepaalde rechten aan te vragen als men een contact-
persoon heeft in de diverse diensten.  

6. De politieke besluitvormers wijzen op structurele problemen en 
hiaten in de wetgeving

 Vaak stoten de ervaringsdeskundigen op onsamenhangende regelgeving of op 
eisen waaraan mensen in armoede niet kunnen voldoen. Sommige maatregelen 
schieten hun doel voorbij of, erger, hebben een averechts effect. De besluit-
vormers kunnen de doeltreffendheid van hun maatregelen beter onderscheiden 
wanneer ze de toepassing ervan analyseren in samenwerking met de ED. 

Ik hoop dat ik een toegevoegde waarde beteken, niet alleen voor mijn 
dienst, maar ook daarbuiten. Opdat er uiteindelijk meer rekening zou 
worden gehouden met mensen in armoede. De wet geldt voor iedereen. 
Dat betekent dat hij ook voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij moeten 
ervoor zorgen dat alles toegankelijk wordt. Ik schrijf verslagen en tracht 
rapporten op te stellen die ook voor andere administratieve diensten 
nuttig kunnen zijn.

Bart Verheyen   —   eD

Na het colloquium dat door de POD Maatschappelijke Integratie werd 
georganiseerd stelde André Sandra, ervaringsdeskundige van de RVA, 
deze organisatie voor zijn facilitatoren op te leiden om ongeletterdheid en 
analfabetisme op te sporen. Twee zaken lijken voor hem vanzelfsprekend: 
ongeletterdheid is uiteraard een groot obstakel bij het zoeken naar werk 
en ongeletterde mensen vermelden dat niet tijdens hun sollicitatiegesprek. 
Toch zou met deze rem op de werkgelegenheid rekening kunnen worden 
gehouden in hun dossier en kan hen een gepaste steun worden geboden. 
Een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van een ervaringsdes-
kundige dat perfect exporteerbaar is naar andere organisaties.   

Frédéric Lemaire

Ik ben lid van het netwerk van federale armoedeambtenaren. Mijn 
mentor is zelf armoedeambtenaar, ik niet. Maar ik neem wel deel aan 
het overleg, waar ik momenteel de enige ED ben. Het overleg wordt geleid 
door de POD MI en voorgezeten door Julien Van Geertsom. Zijn doel is 
dat alle administraties een actieve armoedeambtenaar hebben. We zijn er 
nog niet maar de zaken evolueren goed. 

Koen Buysse   —   ED

Wij zijn dan wel een openbare instelling, maar hebben geen contact met 
de bevolking. Dat hebben we wel met andere diensten of instellingen en 
met de vertegenwoordigers daarvan, vaak mensen die niet veel contact 
hebben met de bevolking. Het gevolg is dat de complexe projecten vaak 
slecht of helemaal niet gebruikt worden, of verkeerd worden geïnterpre-
teerd. Xavier heeft dit herhaaldelijk gesignaleerd, en dankzij hem hebben 
wij meer aansluiting gezocht met de realiteit. Wij hebben met eigen ogen 
gezien hoe ons werk werd gebruikt in de OCMW’s en wisten bepaalde 
zaken aan te passen. 

Sante Broccolo   —   functionele chef en mentor
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1. Bereid uw dienst voor 
 wanneer er een ervaringsdeskundige op komst is. Spreek er met zo veel mogelijk 

medewerkers over. Mensen hebben tijd nodig om zich aan een nieuwe situatie 
aan te passen.

2. Kader het project in uw organisatie. 
 De komst van een ED moet ook breed door de hiërarchie worden gesteund. 

Een persoon extra brengt meer werk met zich mee en betekent dat u meer tijd 
en energie moet investeren.

2.2.2   Infunctietreding

De ervaringsdeskundige moet van bij de start duidelijke informatie hebben, zowel 
over zijn arbeidsvoorwaarden, als over zijn plaats van detachering, als over de functies 
die hij op zich zal nemen. In de praktijk wordt hij twee maal onthaald: een keer door 
de POD MI en een keer door de detacheringsplaats.  

Binnen de POD MI
Naast de algemene voorstelling die de HRM al zijn medewerkers aanbiedt, werkt het 
coördinatieteam een onthaalprogramma uit. 

Dat besteedt aandacht aan de structuur waarin de ED’s werken en het netwerk van 
ED’s, en licht de specificiteit toe van werken op een partnerdienst. Daarnaast zijn er 
ook introductiedagen en terugkomdagen tijdens de eerste maanden. Daar kunnen 
nieuwe ED’s hun vragen, twijfels en ideeën kwijt aan de groep. Dit is belangrijk, zo 
wijst de praktijk uit. Op dit soort dagen wordt er vertrouwen gecreëerd. ED’s vragen 
sneller om verduidelijking en blijven niet zitten met twijfels en onzekerheden. 

Binnen de partnerdienst
Het onthaal varieert naar gelang de organisatie. Dat kan soms een delicate etappe 
zijn: enerzijds is de functie van ervaringsdeskundige niet altijd bij iedereen bekend (of 
wordt ze niet door iedereen begrepen). Anderzijds komt de deskundige in zijn eentje 
aan, met een etiket van ‘armoede’. Daarom is het belangrijk dat de dienst op de 
hoogte is van de komst van een nieuwe collega en dat  hij zich welkom voelt. Ervoor 
zorgen dat de ED zijn eigen plek heeft, met zijn eigen bureau en zijn eigen materiaal, 
is waarschijnlijk het grootste aandachtspunt.  

Hieronder vindt u enkele adviezen die zullen helpen bij een betere integratie van de 
deskundige. Ze zijn afkomstig van echte ED, van het C-team en van diverse mentoren 
en functionele chefs. Ze zijn voor het grootste deel vanzelfsprekend, maar daarom 
niet minder belangrijk. 

Wij wilden de ED van bij het begin een bepaalde basis en bepaalde 
perspectieven meegeven die duidelijk werden besproken met de betrokken 
partijen. In de eerste fase van het project was dat te weinig het geval. 
Het activiteitenniveau was onvoldoende hoog; in mijn hoedanigheid 
van federaal armoedeambtenaar moest ik toezien op de uitvoering van 
maatregelen in de strijd tegen armoede op mijn gebied. Maar de laatste 
tijd hebben wij de stroom in de juiste richting gekeerd. 

Guy Vandevelde   —   mentor

Ik werd bijzonder goed ontvangen bij de POD MI. Ze hebben me 
uitgelegd hoe de overheidsdiensten werkten. En ik kon er bij om het even 
wie aankloppen. Ik voelde me uitstekend omringd. 

Maria Hebbelinck   —   ED

Ook bij de FOD Economie hebben mijn collega’s me de indruk gegeven 
dat ik welkom was, en ik ben uitstekend ontvangen. Iemand heeft zich 
met mij beziggehouden, heeft me een rondleiding gegeven in het gebouw 
en me voorgesteld aan de andere leden van de dienst. 

Maria Hebbelinck   —   ED
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5. Begin de ED niet plotseling persoonlijke vragen te stellen. 
 Ervaringsdeskundige is een functie, u doet dat met een andere medewerker ook 

niet. De communicatie zal in de loop van het project op natuurlijke en informele 
wijze tot stand komen.    

6. Leg de taken geleidelijk op. 
 Iedereen heeft recht op een aanpassingsperiode. Door hun persoonlijke 

parcours hebben ED vaak meer tijd nodig om aan hun nieuwe omgeving en hun 
nieuwe collega’s te wennen.

3. Leg de nadruk op de toegevoegde waarde van een ED voor de 
dienst. 

 Hij speelt vooral een functie van brug en tolk naar andere mensen in armoede. 
De ED staat ook garant voor de openheid en de diversiteit in uw dienst.

4. Omzeil de potentiële obstakels. 
 Een ervaringsdeskundige goed ontvangen en hem in een dienst integreren is 

een complexe zaak. Dat vergt van iedereen een volgehouden inspanning. In 
de loop van het proces is de kans zeer groot dat er spanningen ontstaan (zie 
verderop het hoofdstuk over de aandachtspunten). Dat is volstrekt normaal, 
maar iedereen moet zich ervan bewust zijn. 

Wij hebben onze ED op dezelfde manier onthaald als we met iedere 
andere collega doen. Wij maken geen enkel onderscheid. Soms hebben 
we het over hun ervaringen, op natuurlijke en informele wijze, en alleen 
als zij de eerste stap zetten. Uiteraard groeit de communicatie met het 
vertrouwen. 

Martine Amand   —  functionele chef

De organisaties leggen vaak te veel eisen op aan een ED. Hun functieom-
schrijving wordt vaak op voorhand opgesteld en ze hebben maar weinig 
marge en tijd om in de functie te evolueren. Vaak gaat het om admini-
stratieve taken, die voornamelijk te maken hebben met schrijven of met 
informatica. De organisaties moeten erop letten dat ze de ED werk geven 
dat aansluit bij zijn ervaring. 

Esther Boeynaems

Vandaag zijn we op het punt gekomen dat de dienst en ikzelf onze weder-
zijdse diversiteit op prijs stellen. Maar daar is heel wat tijd overheen 
gegaan en dat was te zien aan onze manier van communiceren. Soms zat 
ik met vastgeroeste ideeën in mijn hoofd. Ook daar heb ik over gepraat.  

Koen Buysse   —  ED

Voor de andere personeelsleden was dit een moeilijk proces. Aanvan-
kelijk stelde Koen zich neutraal en objectief op en hield hij zich afzijdig. 
Dat bemoeilijkte zijn integratie. Sindsdien beseft hij dat: hij weet dat hij 
objectief kan zijn en deel kan uitmaken van de organisatie. Maar beide 
partijen hebben nog veel te leren. Koen was een van de eerste ervarings-
deskundigen en hij werkte er al toen ik erbij kwam. Ik heb zijn voorstelling 
niet gezien, maar mijn collega’s hebben me bevestigd dat ze hebben 
gezocht hoe ze hem aan het werk konden krijgen en welke taken ze hem 
konden toevertrouwen. De functieomschrijving kwam uiteindelijk met 
vallen en opstaan tot stand. 

Els Daems   —   mentor

De toegevoegde waarde ligt vooral in het feit dat Carine extreem toegan-
kelijk is. Wij denken van onszelf dat wij dat ook zijn, maar onze drempel 
is duidelijk nog een stuk hoger dan de hare. Ze heeft ook meer tijd en 
is vaker aanwezig. Sommige patiënten laten de dokter weten dat ze met 
Carine hebben gesproken. Ze leggen uit dat ze effectief toegankelijk is. Ze 
zit echt tussen de mensen. Ik denk dat Carine zich echt gewaardeerd voelt 
en dat haar zelfbeeld en haar zelfvertrouwen er enorm op vooruit zijn 
gegaan. Ze voelt nu dat ze deel uitmaakt van een groter geheel. 

Marianne Vandewalle   —   mentor

De methodiek is vooral vernieuwend omdat ze het perspectief binnen-
brengt van mensen in armoede en omdat ze een visie op armoede en 
armoedebestrijding hanteert die gedefinieerd is vanuit ervaringskennis. De 
ED’s hebben een belangrijke signaalfunctie. Ze leggen knelpunten bloot 
vanuit concrete situaties en doen voorstellen tot verandering, met als doel 
om de dienstverlening menselijker en toegankelijker te maken. 

Barbara Demayer, onderzoekster aan het HIVA   —   Universiteit van Leuven
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7. Herinner u de complementariteit van de functie van een 
ervaringsdeskundige. 

 Zorg ervoor dat uw collega’s dat ook doen. Een ervaringsdeskundige heeft een 
specifieke functie en opdracht, en hij is er vooral om zijn rol van brug tussen de 
administratie en het publiek te spelen.

8. Betrek de ED bij de organisatie, 
 als hij of zij er wenst aan deel te nemen (vergadering, evenementen, …).  

De mensen waren heel lief, stelden veel vragen. Wat doe jij hier? Wat zijn 
jouw functies? Dat gebeurde eerder informeel, niet tijdens een officiële 
vergadering. Christine van de POD MI heeft me geholpen mezelf voor te 
stellen. Ik vond dat heel sympathiek. 

Larissa Aduyeva   —  ED

Ik werd heel goed onthaald. Mijn dienst staat echt open voor dit project. 
Op de eerste dag hebben we samen de taken besproken die ik op de dienst 
zal uitvoeren. 

Nancy Vermeire   —  ED
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2.3.2  Vergaderingen/ontmoetingen

Teamvergadering 
Elke maand vindt er een teamvergadering plaats met het C-team en de ED. Dit 
overleg wordt over het algemeen georganiseerd per taalrol, maar vier keer per jaar 
wordt er ook een gezamenlijke vergadering gehouden. 

Deze vergadering is essentieel en heeft prioriteit op de andere taken van de 
ervaringsdeskundigen. Het is een plaats waar informatie wordt uitgewisseld: 
• vanwege de coördinatie, die op die manier de ervaringsdeskundigen kan infor-

meren over de ontwikkeling van de verschillende thema’s of projecten,
• en vanwege de ervaringsdeskundigen, die uitleg geven over de colloquia die ze 

hebben bijgewoond, de thema’s waarrond ze werken, de verzamelde informatie, 
… 

Tijdens deze vergadering worden ideeën uitgewisseld, gezamenlijke projecten uitge-
werkt en wordt het netwerk van de ervaringsdeskundigen versterkt. 

De maandelijkse vergadering is voor de ED de ideale gelegenheid om ‘de druk van de 
ketel te halen’ en gemeenschappelijke thema’s te bespreken.  Alle ED hebben immers 
hun eigen uitdagingen en specifieke vragen voor wat hun functie in de partnerdienst 
betreft. Tijdens de teamvergadering kan ook de lijst van transversale thema’s worden 
opgesteld die te maken hebben met de strijd tegen armoede en wordt er besproken 
welke aanpak moet worden gevolgd voor het verslag bestemd voor de bevoegde 
overheden.  

Ad-hocwerkgroepen 
Vertrekkende vanuit de teamvergaderingen zijn de ED op zoek gegaan naar middelen 
om de dienst nog te verbeteren voor mensen die in armoede leven. Er zijn nieuwe 

structurele samenwerkingsverbanden ontstaan, die wij kunnen samenbrengen onder 
de noemer ‘ad-hocwerkgroepen’.

Er kunnen ook werkgroepen worden opgericht, hetzij op verzoek van een ervarings-
deskundige (of zijn detacheringsplaats), hetzij in functie van een thema dat trans-
versaal blijkt. 

In deze groepen zitten ED voor wie de overeenstemmende inhoud relevant is binnen 
hun werkdomein. Het C-team houdt toezicht. Momenteel bestaan er werkgroepen 
die belast zijn met de opstelling van brochures (bv. het leven van een dakloze en 
medische kosten) en de werking van de ED binnen de RVP (Rijksdienst voor Pensi-
oenen). Er bestaat ook een regionale werkgroep in Gent: alle ED van Gent en 
omgeving buigen zich samen over gemeenschappelijke thema’s, en de wederzijdse 
samenwerking wordt hierdoor versterkt. Ook de functionele chefs zijn op het overleg 
aanwezig en dat vergroot het draagvlak van de akkoorden die er worden gesloten.  

Het netwerk van ervaringsdeskundigen 
De ED houden ook rechtstreeks contact met elkaar. Dit eerder informele netwerk 
werd opgericht om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Zo beschikken ze 
over een ruime gedeelde basiskennis en weten ze bij wie ze met een vraag terecht-
kunnen (bv. over het referentieadres of over de aanvraag van een uitkering voor 
mensen met een handicap).

Indien nodig worden akkoorden gesloten om mogelijke oplossingen op transversale 
wijze toe te passen. Het gebeurt immers vaak dat vergelijkbare problematieken zich 
binnen verschillende partnerdiensten voordoen.  

Hoe verloopt het dagelijks werk zodra de ervaringsdeskundige in dienst 
genomen is, onthaald door de twee instellingen en met een opgestelde 
functieomschrijving op zak? Hoe krijgt de samenwerking tussen de admini-
straties elke dag concreet vorm, zodat de projecten voor een betere 
toegankelijkheid van de sociale grondrechten tot een goed einde kunnen 
worden gebracht? Hoe verloopt de follow-up? Over welke ondersteuning 
beschikken de actoren? Welke zijn de potentiële obstakels die een samen-
werking kunnen bemoeilijken?

2.3.1  Communiceren en informeren

Beter te veel met elkaar praten dan te weinig. Hoe intensiever het overleg tussen 
alle partijen is voor de komst van de ED, hoe kleiner het risico op kinderziekten. Dit 
principe zal uiteraard ook van toepassing zijn tijdens de eerste weken en maanden 
na de komst van de ED. Zodra het project op kruissnelheid is en de ED zijn plaats 
heeft gevonden, kunnen de intensiteit en de frequentie van het overleg een beetje 
worden afgezwakt. 

2.3 
 
Aan de slag 
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2.3.3  Evaluatie

In het kader van de methodiek ‘ervaringsdeskundigen’ heeft de evaluatie meerdere 
betekenissen:

•  in het kader van de cofinanciering van het Europees Sociaal Fonds is er een plicht 
om het ‘project’ om de twee jaar te evalueren, 

•  de mate van de impact van de implementatie van de methodiek in een partner-
organisatie moet worden ‘geëvalueerd’,

•  als werknemers van de federale overheidsdiensten wordt de ED onderdeel van 
de evaluatiecyclus

Globale evaluatie van de methodiek. 
Het gaat om externe evaluaties die doorgaans door universitaire instellingen worden 
uitgevoerd. Eén daarvan werd toevertrouwd aan een consultingbureau. Ze dienen als 
kompas om de koers en de tenuitvoerlegging van deze methodiek aan te houden of 
bij te sturen. Ze zijn vrij toegankelijk op de site van de POD MI en maken het mogelijk 
beter te begrijpen wat er speelt bij de ervaringsdeskundigen en hoe ze evolueren.

De impact meten
Deze tweede evaluatie is ongetwijfeld de belangrijkste en de moeilijkste om uit 
te voeren. De partnerorganisatie, het coördinatieteam en de ervaringsdeskundige 
moeten de reële impact van het werk met een ervaringsdeskundige op de veran-
dering van de administratie waar ze werken, zo regelmatig mogelijk meten. Dat 
houdt in dat de partnerorganisatie zich er actief toe engageert deel te nemen aan 
de methodiek van de ervaringsdeskundigen. Dat doet ze door bijvoorbeeld de rol 
van mentor en van functionele chef (van een ervaringsdeskundige) op te nemen in 
de functieomschrijving daarvan, en ook door rekening te houden met hun evaluatie-
cyclus. Idealiter wordt er in een jaarrapport verslag uitgebracht van het uitgevoerde 
werk.

Er wordt momenteel een tool uitgewerkt om de impact van de samenwerking met 
een ervaringsdeskundige te objectiveren. Het is immers niet vanzelfsprekend de in 
essentie kwalitatieve inbreng van deze methodiek numeriek weer te geven.
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Multilateraal overleg 
Het multilateraal overleg vindt vier keer per jaar plaats in aanwezigheid:
• van de voorzitter van de POD MI
• van de functionele chefs en de mentoren
• van het coördinatieteam.

Dit overleg is een plaats voor de uitwisseling van ervaringen, evaluatie en planning. 
Doorgaans wordt het multilateraal overleg gepland met de supervisie (zie verderop).

 

Supervisie en coaching 
Er wordt supervisie voorzien, zowel voor de mentoren en de functionele chefs 
als voor het C-team en de ED. Anders samenwerken brengt immers heel wat 
verwarring en onzekerheid teweeg en roept al even veel vragen op. Door deze 
elementen open te stellen voor dialoog kunnen adviezen en ervaringen worden 
uitgewisseld. 

De supervisie van de mentoren en functionele chefs vindt over het algemeen op 
dezelfde dag plaats als het multilateraal overleg. Het maakt een uitwisseling van 
ervaringen, standpunten en goede werkwijzen mogelijk, zowel voor de ‘nieuwe’ 
mentoren en functionele chefs als voor de meer ervaren mensen. De supervisie 

wordt bovendien uitgeoefend met in het achterhoofd dat werken met mensen in 
armoede geen klein bier is: diversiteit is dan een dagelijkse realiteit.  

Voor de ED en het C-team is er vrijblijvend individuele coaching voorzien. Tijdens deze 
coachingsessies kunnen thema’s ter sprake worden gebracht die te maken hebben 
met het werk en kunnen de deelnemers worden ondersteund in hun zoektocht naar 
manieren om met bepaalde situaties om te gaan. Hoe overwin ik bijvoorbeeld mijn 
angst om mensen op te bellen die ik niet ken?

Zowel de coaching als de supervisie worden door externe partners verzorgd.
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In het begin besteedden we veel aandacht aan de omkadering en onder-
steuning van de ED, maar niet genoeg aan die van de mentoren en de 
functionele chefs. Ook zij hebben daar behoefte aan, want ook voor hen 
is het een nieuwe manier van (samen)werken. 

Anneleen Andriessen   —   algemeen coördinatOR

Sinds september 2013 besteden wij de ondersteuning voor de mentoren 
en de functionele chefs uit. Voor de ED en het C-team zijn wij ook extern 
op zoek gegaan naar individuele coaching en groepscoaching. Deze 
ondersteuning zorgt duidelijk voor een toegevoegde waarde. Wij moeten 
echter ook op onze hoede zijn voor de gevaren: de coaches zijn vandaag 
volwaardige partners geworden in het project. Als wij in dezelfde richting 
willen blijven evolueren moeten wij ook correct met hen blijven samen-
werken en communiceren. 

Anneleen Andriessen   —   algemeen coördinator

Als coördinatieteam weten wij heel goed hoe moeilijk het is de impact 
te evalueren. Wij werken aan een meetinstrument dat ons moet helpen 
het proces te monitoren. Anderzijds mag niet elke verandering van de 
processen of in de omgang met de burger vastgepind worden op een 
signaal van een ervaringsdeskundige. Dat gebeurt bij de andere collega’s 
ook niet. Een idee of een denkpiste wordt gezamenlijk onderzocht, in 
het belang van de organisatie. Dat het kán, bewijst een aantal deelpro-
jecten die op dit moment op volle toeren draaien. Er zijn heel wat 
partners overtuigd van de meerwaarde van de ED, dat de organisatie zich 
dankzij een ED beter kan afstemmen op de reële noden van de burger. 
De methodiek verschijnt bovendien in het regeerakkoord van 2012, 2014 
en in het Federaal Plan Armoedebestrijding 2013. Dat sterkt ons in het 
belang ervan. 

Anneleen Andriessen   —   algemeen coördinator
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2.3.4  Opleidingen

De opleiding vormt een belangrijk onderdeel van de expertise van de 
ervaringsdeskundigen.

Een van de voorwaarden om kandidaten in dienst te nemen voor het particuliere 
parcours is hun wil om een nieuwe job te leren en zich te blijven bijscholen. Dit 
onderdeel sluit ook aan bij een van de sleutelelementen van de POD MI, die een 
lerende organisatie wil zijn, altijd bereid zich aan te passen en te evolueren in een 
veranderende en op efficiëntie gerichte context.

Omdat ze zo’n bizarre levensloop hebben gehad, waar ze meer niet dan wel 
slaagden voor evaluaties in het klassieke onderwijs, hebben ze een scala aan ongelijke 
bekwaamheden opgedaan en soms een weerstand tegen traditionele opleidingen 
gekweekt. Een standaardopleiding om hen ‘bij te spijkeren’ blijkt vaak onaangepast aan 
de werkcontext waarin de ervaringsdeskundigen worden ingezet.

Er worden dus twee essentiële opleidingsassen uitgewerkt; 

Enerzijds wordt, in samenwerking met het Opleidingsinstituut van de Federale 
Overheid (OFO), aan de ervaringsdeskundigen een gemeenschappelijke basis 
voorgesteld. Het wapent de ervaringsdeskundigen om in de context van de federale 
overheidsdiensten te werken.

Hij bestaat uit gedeelten communicatie, assertiviteit en kennis van de Belgische 
instellingen.

Het coördinatieteam evalueert voortdurend de opportuniteiten en de noodzaken 
om deze basiscursus te stofferen.

Anderzijds wordt hem, in functie van de bekwaamheden van de ervaringsdeskundige 
en de noodzaken van zijn functie binnen de partnerorganisatie, een individueel 
opleidingsparcours voorgesteld dat in de evaluatiecyclus kan worden geïntegreerd. 
Deze opleidingen worden voornamelijk gekozen uit de catalogus van het OFO maar 
kunnen zich ook buiten het federale kader bevinden.

Het spreekt vanzelf dat de integratieparcours en de door de partnerorganisaties 
aangeboden opleidingen sterk worden aanbevolen voor de ervaringsdeskundigen 
opdat ze zichzelf doordrenken met de nodige kennis en de organisatiecultuur van 
hun belangrijkste werkplek.
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Evaluatiecycli
Het derde type evaluatie is goed bekend bij de overheidsdiensten. Net als voor 
de andere medewerkers van de openbare diensten loopt de evaluatiecyclus over 
een jaar en omvat hij verscheidene gesprekken: een functie- en planningsgesprek in 
het begin van de cyclus, een of (indien nodig) meerdere functioneringsgesprekken 
tijdens de cyclus en een eindevaluatiegesprek om de cyclus af te sluiten. Vertrekkende 
vanuit de functieomschrijving worden de prestatiedoelstellingen geobjectiveerd in 
termen van het te behalen doel en de te respecteren termijnen. Daarnaast worden 
doelstellingen van persoonlijke ontwikkeling geformuleerd, om het individuele oplei-
dingstraject te versterken dat door elke ervaringsdeskundige wordt gevolgd. In het 
kader van de methodiek ED worden de drie partijen betrokken bij het behalen van 
zijn doelstellingen. 

Een lid van het C-team is bij elk gesprek aanwezig om erop toe te zien dat de doelstel-
lingen die in het kader van de opdrachten gedefinieerd zijn, de lijn van de methodiek 
ED blijven volgen. Hij kan bovendien getuigen van de transversaliteit van het werk van 
de ervaringsdeskundige, met name via zijn deelname aan de verschillende vergade-
ringen, werkgroepen of uitwisselingen binnen het netwerk van ervaringsdeskundigen. 
Het is de functionele chef die de gesprekken voert en, samen met de deskundige 
en het lid van het C-team, de doelstellingen vastlegt. Het is hij die er eveneens op 
zal toezien dat ze overeenstemmen met wat er wordt verwacht van de wettelijke 
reglementering betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt.  

De ervaringsdeskundige wordt op dezelfde manier geëvalueerd als een indivi-
duele werknemer, maar er wordt ook onderzocht of de samenwerking tussen alle 
betrokken partijen goed verloopt en waar het eventueel beter kan. In die zin kan het 
ook zijn dat er doelstellingen voor verandering voor de dienst worden geformuleerd. 

De grens tussen de evaluatie van een ED als individu en de samenwerking tussen de 
drie partijen is dun. Het C-team bewaakt die grens. Als blijkt dat een samenwerking 
gevoelig is, wordt getracht te achterhalen waar het probleem ligt: als de ED en de 

dienst/de mensen niet compatibel zijn overweegt men de ED een andere job te 
geven en een andere ED aan te nemen voor de desbetreffende dienst.

Als de ED trouwens een negatieve evaluatie krijgt betekent dat niet noodzakelijk het 
einde van de samenwerking met de desbetreffende dienst. 

Deze evaluatiecyclus geeft het C-team, de ED en de partnerdienst de kans even stil 
te staan bij de structurering van het project: wat wil iedereen bereiken? Waar kan de 
expertise van de ervaringsdeskundige het beste worden benut? Wie zal er bij het 
proces worden betrokken en hoe gebeurt dat? Er is marge om in de loop van het 
jaar van koers te veranderen. 

Frédéric Lemaire, coördinator C-team: “Dankzij het gebruik van de evaluatiecyclus 
verloopt de implementatie van de samenwerkingsprojecten van de ED en de 
partnerdiensten een heel stuk beter en duidelijker. Wij merken op dat:

• de methodiek nu sterker verankerd is binnen de federale administraties;
• de doelstellingen die wij samen willen bereiken duidelijker zijn en beter gespreid 

in de tijd;
• alle actoren hun plaats kennen: functionele chef, mentor, C-team en ervarings-

deskundige weten veel duidelijker waar ze staan en waar ze voor staan;
• deze tool de evaluatie van de samenwerking binnen de partnerdienst enorm 

vergemakkelijkt;
• de evaluatie aanzienlijk vordert. Alle actoren kunnen nu tastbare resultaten 

voorleggen.”
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We zijn onlangs met de evaluatie gestart. Ik gebruik vooral de 6 principes 
van de missie en koppel deze aan praktische taken binnen mijn organi-
satie. We starten met een plannings- en functiegesprek (meestal op 
hetzelfde moment), daarna volgt er eventueel een functioneringsgesprek. 
De cyclus wordt afgerond met een evaluatie. Ik zit ook regelmatig (pakweg 
1 keer per maand) met de ervaringsdeskundige samen om bij te sturen 
waar nodig of om aan te geven wat net heel goed loopt. Sinds kort organi-
seren we ook een teamvergadering voor onze 3 ervaringsdeskundigen, die 
actief zijn in Charleroi, Gent en Brussel. Tijdens deze vergadering kan de 
algemene werking geëvalueerd worden. Met andere woorden: dan gaan 
we na of de 6 principes nog steeds herkenbaar zijn in de werking van de 
HZIV. 

Dries Verbiest   —   mentor
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Een slecht aangepaste ambitie
De partners van dit project zetten zich actief in voor de strijd tegen armoede. Er 
is een echte wil om de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten te verbeteren. 
Deze wil kan evenwel vertaald worden in al te ambitieuze doelstellingen: dat niemand 
meer door de mazen van het net valt, een revolutie willen teweeg brengen in een 
systeem of een reglement, een enquête houden waarin alle facetten van armoede 
aan bod komen, alle mensen hebben ontmoet die bij een onderwerp betrokken zijn, 
een reusachtig rapport opstellen, …
Men moet een evenwicht weten te bewaren tussen de algemene doelstelling en de 
weg ernaartoe. Er niet geraken kan demotiverend werken. 

Vergeten dat de methodiek gestoeld is op samenwerking
Het principe is weliswaar werken met mensen die ervaring hebben met armoede 
en/of sociale uitsluiting, maar dat wil niet zeggen dat men ze het project op hun 
eentje moet laten leiden. Een project binnen een administratie heeft alleen kans op 
slagen als het door zijn leden wordt gedragen. Zo kan ‘carte blanche geven’ zwaar 
en desoriënterend zijn voor een ervaringsdeskundige, en het gevolg zal zijn dat de 
verantwoordelijkheid voor het welslagen (of de mislukking) van het project op zijn 
schouders wordt gelegd. 

Een zekere graad van onbegrip
Wij hebben het al een paar keer gezegd: de ervaringsdeskundigen werken niet altijd 
aan hetzelfde ritme als de administratie. Met hen werken kan tijdrovend zijn. 

Op dezelfde manier werden ze in dienst genomen omdat ze door hun persoon-
lijke traject een ervaring en een expertise hebben opgedaan die anders is dan 
die van de administratie. Ze bekijken de zaken dus op een andere, onverwachte 
manier. Het is precies wanneer de deskundige een heikel punt ter sprake brengt 
dat het erop aan komt zichzelf de vraag te stellen over de kloof die er kan bestaan 
tussen de administratie en de mensen in armoede. Bovendien kunnen deze signalen 
worden uitgezonden op momenten die als ongepast worden beschouwd: tijdens een 
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In het kader van het onthaal van nieuwelingen binnen de POD Maatschappelijke 
Integratie werd door de oudste ervaringsdeskundigen een integratieparcours op 
poten gezet om hun nieuwe collega’s voor te bereiden op de werkcontext.

Een van de belangrijke aspecten van elke opleiding die aan de ervaringsdeskundigen 
wordt voorgesteld is dat ze in ruime mate gebaseerd is op concrete elementen. Hoe 
beter de opleiding aansluit op situaties die ze in hun werkcontext of in hun ervaring 
zijn tegengekomen, hoe beter ze zal blijven hangen en een doeltreffende ontwikkeling 
mogelijk zal maken.

De opleidingen in de vorm van coaching, kennis delen, structurering van die kennis 
en ze in de juiste context plaatsen blijken de meeste vruchten af te werpen. Het 
opleidingsaspect van de teamvergaderingen met ervaringsdeskundigen en de 
ad-hocwerkgroepen is in dit opzicht ook onbetwistbaar. Het wordt sterk aanbevolen 
de deelname van de ervaringsdeskundigen aan dit soort collectief werk voor te 
stellen.

2.3.5  Aandachtspunten

Om tot een efficiënte samenwerking in het werk met een ervaringsdeskundige te 
komen.

De dagelijkse praktijkervaring met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale 
uitsluiting is doorspekt met verrassingen, confrontaties, dingen die steeds weer in 
vraag worden gesteld en vaak diepzinnige vragen, en verloopt niet altijd zonder slag 
of stoot. Zowel de ervaringsdeskundigen zelf als hun functionele chef en hun mentor 
staan regelmatig voor problemen. Het is een leerproces van lange adem, dat met 
vallen en opstaan verloopt. 

De moeilijkheden hebben vaak te maken met een gebrek aan perceptie van de 
onderliggende visie. “Waarvoor dient een ervaringsdeskundige?” “Waarvoor dient 
dit project?”  Soms ook met een gebrek aan doelstellingen: “Wat willen we precies 
bereiken door een ervaringsdeskundige ‘in dienst te nemen’?” Het gebeurt ook dat 
een dienst slechts weinig ervaring heeft en niet echt weet wat ervaringsdeskundigen 
in armoede en sociale uitsluiting doen. “Wat kunnen we een ervaringsdeskundige 
vragen? “Hoe moeten we hem behandelen?” “Wat kunnen we van hem verwachten?” 
Ten slotte kan er ook een gebrek aan duidelijkheid zijn over de verdeling van de 
verantwoordelijkheden en bekwaamheden. “Wat is de rol van de POD MI?” “Wat is 
de rol van onze dienst?” 

Arbeidsritmes en doeltreffendheid
De methodiek ‘ervaringsdeskundigen’ vergt een betrokkenheid op lange termijn. Dat 
is ongetwijfeld het moeilijkste punt om mee om te gaan, want de meeste federale 
overheidsdiensten zijn momenteel overbevraagd en staan onder zware tijdsdruk. 
Maar te veel van de ervaringsdeskundige vragen en het te snel willen heeft geen 
enkele zin. De functieomschrijving kan in de loop van de tijd worden aangepast 
en verfijnd, maar de taken zullen pas duidelijk zijn als ze behoorlijk in de praktijk 
verankerd zijn. En dat vergt tijd.
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De partnerdiensten moeten deze diversiteit als een uitdaging beschouwen. 
Ze moeten investeren in geduld, in tijd. Alleen zo zullen ze resultaten 
zien... En vaak overtreffen die de verwachtingen. 

Frédéric Lemaire   —   coördinator C-team

X had zijn eigen kijk op het werk en die strookte niet altijd met de realiteit. 
Misschien hadden wij destijds niet voldoende aandacht besteed aan de 
communicatie op de werkplek en aan werkethiek. Hij geeft dat trouwens 
ook toe. Voor hem was in het begin alles een strijd. Als hij van bepaalde 
ideeën overtuigd was, verdedigde hij ze met zo veel vuur dat hij zonder 
nuances communiceerde. Daardoor werden zijn ideeën verworpen en dat 
frustreerde hem, maakte hem razend en hij raakte gedemotiveerd. Door 
te praten hebben wij de situatie kunnen ombuigen naar een vruchtbare 
samenwerking, maar dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad.

Functionele chef

In het begin was ik compleet verloren. Men had me aan het onthaal gezet 
en mijn werk was het onthalen van mensen. Maar ik durfde niet. Ik was 
er niet klaar voor en durfde de mensen zelfs nauwelijks in de ogen te 
kijken. Ik durfde dat ook niet toe te geven aan mijn mentor of aan mijn  
functionele chef. Dus zat ik vast. Tot ik op een dag ontploft ben na een 
kleine negatieve opmerking. Ik werd bang van mezelf maar had blijkbaar 
te lang te veel dingen opgekropt. Daarna ben ik een tijdje afwezig gebleven. 
Gelukkig konden de zaken aan beide kanten wat worden uitgeklaard 
door de volgehouden inspanningen van het C-team, mijn mentor en mijn 
functionele chef en door talrijke gesprekken. Eerst kreeg ik een functie-
omschrijving waarin ik me beter voelde. En naarmate de tijd verstreek 
kreeg ik voldoende zelfvertrouwen om de mensen aan het loket te helpen.

ED
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gesprek dat over een ander onderwerp ging, tijdens een interpellatie die ‘naast de 
kwestie’ was… . We hebben het reeds gezegd: ervaringsdeskundigen reageren en 
denken anders dan de administratieve logica. 

In verband hiermee herhalen wij dat de huidige middelen waarnaar de ervarings-
deskundigen verwijzen, niet die van de administratie zijn: ze zijn het gewend hun 
verbeelding aan het werk te zetten en zich uit de slag te trekken. Deze creativiteit kan 
ook een bron van onbegrip zijn. 

Ten slotte kan de manier waarop ervaringsdeskundigen zich uitdrukken ook verschil-
lende vormen aannemen, maar zelden die van een gestructureerd rapport, van het 
administratieve type. Heel wat ervaringsdeskundigen werken vanuit een ‘verontwaar-
diging’: het komt erop aan deze reactie niet te zien als een gebrek aan loyauteit, of als 
de verwerping van de werking van een dienst of een administratie.  

De administratieve last
Als werken met ED tijd in beslag kan nemen, hoe zit het dan met administratieve 
termijnen? Een lid van het management ontmoeten, wachten op een antwoord, 
trachten een formulier te laten veranderen, een opleiding opzetten of meer dan 
drie personen samenbrengen in hetzelfde vertrek, ... kan soms maanden duren. Deze 
termijnen zijn nochtans gegevens waarmee men moet werken, en waarvoor men de 
ED moet waarschuwen.  

De dubbele loyauteit
De ED doet zijn best om de dunne lijn tussen zijn loyauteit ten aanzien van zijn 
achterban en ten aanzien van de partnerorganisatie te volgen. Deze evenwichtsoe-
fening gaat niet vanzelf: enerzijds is er het risico dat andere mensen in armoede hem 
beschouwen als deel uitmakend ‘van degenen’ die hen zo vaak hebben genegeerd, en 
anderzijds is er ook het risico dat de leden van de administratie hem nooit als een 
van hen zullen beschouwen.   
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Vroeger was ik meer het type dat op de barricaden klom. En met dat 
soort houding is men vaak geneigd alleen zijn eigen standpunt te zien. 
Ik heb geleerd mijn denkkader te verruimen en rekening te houden met 
andere perspectieven, zonder daarom mijn eigen mening te verloochenen. 
Destijds vocht ik ‘tegen’, nu vecht ik ‘samen’ en ‘voor’. 

Koen Buysse   —   ed

- Koen Buysse -

Destijds vocht ik 
'tegen’,nu vecht 

ik 'samen’ en 'voor’.



3.
CONCLUSIE



Guy Vandevelde, mentor: “Georges heeft reeds een serieus verschil gemaakt in onze 
dienst. Momenteel is er bij ons een grote reorganisatie aan de gang, die volgend jaar 
van kracht wordt. In het kader hiervan heeft Georges zes maanden lang deelge-
nomen aan allerlei werkgroepen en heeft hij een boel suggesties gedaan. Wij hebben 
flink wat vooruitgang geboekt op drie gebieden:

• Wat de personen betreft die een referentieadres hebben heeft Georges ons 
erop gewezen dat ze hun post maar om de drie maanden bij het OCMW 
moesten komen ophalen. Als onze brief aankomt net nadat die drie maanden 
voorbij zijn, lopen ze het risico cruciale informatie mis te lopen. Dat kan voor 
problemen zorgen, ook al geven wij hen drie maanden om te reageren. 

• Georges heeft onze aandacht gevestigd op het feit dat brieven blijven sturen 
naar mensen die niet naar de oproepingen van de Directie-generaal Personen 
met een handicap komen, weinig zin had. Als ze de eerste keer niet langskomen, 
moeten wij een andere manier vinden om contact met hen op te nemen.

• Georges heeft ons uitgelegd dat onze dienst de correcte gegevens van elk eerste 
contact moeten noteren: gsm-nummer, telefoonnummer, e-mailadres. Uiteraard 
bij voorkeur die van de persoon in kwestie of van een vertrouwenspersoon als 
onze contactpersoon zelf in onzekerheid leeft. Zo kunnen wij sneller reageren.”

Dit werk valt als volgt samen te vatten:  “Neem contact op met het coördinatieteam!”, 
maar daarmee zouden we het werk met de ervaringsdeskundigen vergeten, en vooral 
de creativiteit die voortvloeit uit de samenwerking tussen de ervaringsdeskundigen, 
de mentoren, de functionele chefs en het coördinatieteam.

Wij zijn ervan overtuigd dat door de samenwerking met de ervaringsdeskundigen, de 
federale overheidsdiensten een aanzienlijk deel van hun doelpubliek kunnen bereiken. 
De betrokkenheid van de partnerdiensten maakt het voor de ervaringsdeskundigen 
niet alleen mogelijk hun knowhow en hun bekwaamheden binnen de context van 
een federale overheidsdienst te ontwikkelen, maar betrekt hen vooral bij een betere 
toegang tot de overheidsdiensten voor onze kwetsbaarste burgers. 

Wij stellen ook vast dat het werk dat al meer dan 10 jaar met de ervaringsdeskun-
digen wordt verzet, onderdeel is van een ruimere modernisering van de overheids-
diensten en een betere ‘klantgerichtheid’. De methodiek ‘ervaringsdeskundigen’ vergt 

tijd, een grote betrokkenheid en overtuiging. De tool die u in handen hebt toont aan 
dat het ons daar niet aan ontbrak.

Om deze gids af te sluiten zouden wij de nadruk willen leggen op de voorwaarden 
voor een geslaagde integratie van een ervaringsdeskundige in een organisatie. 

1. Een wil van de administratie om zichzelf te evalueren naar de maatstaven van de 
andere;

2. Een bekwaamheid tot verandering en een concentratie van de inspanningen 
voor een betere toegankelijkheid van de overheidsdiensten;

3. Een betrokkenheid van de hiërarchie en de ondersteuning daarvan, zowel voor 
de ervaringsdeskundige als voor zijn mentor en zijn functionele chef;

4. Een degelijke samenwerking tussen de ervaringsdeskundige, zijn mentor, zijn 
functionele chef en het coördinatieteam van de POD Maatschappelijke Integratie.

Met een dergelijk kader wordt werken en samenwerken met een ervaringsdes-
kundige een echte hefboom voor verandering.

3.1 
 
conclusie
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