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EQUIL
Equality in Learning

EQUIL, een project medegefinancierd door
het Erasmus+ Programma –Key Action 2
strategic partnershops for Adult Education,
bevordert de inclusie van mensen met een
psychische
kwetsbaarheid
op
de
arbeidsmarkt. In het twee jaar durende
project, zullen partners vier training modules
ontwikkelen voor trajectbegeleiders met als
doel het vergroten van hun vaardigheden in
het ondersteunen van mensen met
psychische kwetsbaarheid in het vinden en
behouden van werk.

Trainingsweek voor
ondersteuners/trajectbegeleiders van

samenwerkingspartners, Palermo, 26 –
30 september 2016

Na het ontwikkelen van de 4 verschillende training modules door middel van
coproductie, zijn de partners bij elkaar gekomen in Palermo om de bevindingen
met elkaar te bespreken. Hier zijn de belangrijkste resultaten besproken en is de
structuur van de training modules ontwikkeld.
De training modules in het Equil project zijn:
Trainingsmodule 1: Praktische tips en oefeningen voor
ondersteuners/trajectbegeleiders rondom waarden en overtuigingen en
bejegening in de ondersteuning van mensen met psychische
kwetsbaarheid.
Trainingsmodule 2: Praktische tips en oefeningen voor
ondersteuners/trajectbegeleiders bij de versterking van de positie op de
arbeidsmarkt van mensen met psychische kwetsbaarheid.
Trainingsmodule 3: Praktische tips en werkvormen voor
ondersteuners/trajectbegeleiders in de ondersteuning van klanten bij
werkgevers.
Trainingsmodule 4: Toolkit voor ondersteuners/trajectbegeleiders in werken
met de coproductie methodiek.
De training modules bestaan uit oefeningen, die ontwikkeld en getest zijn tijdens
de trainingsweek in Palermo, hierin is de feedback meegenomen om de training
modules in eigen land verder te ontwikkelen. De te nemen stappen zijn
besproken, met name hoe de training modules te implementeren in eigen land en
werksituatie. Daarbij zijn ook de verschillende knelpunten die ze daarbij tegen
kunnen komen besproken.

Pilot/test fase

Na het trainingsevent in Palermo moet elke partner starten met de pilot van de
training modules. Ondersteuners/trajectbegeleiders van elk partnerland zullen de
training modules testen met mensen met psychische kwetsbaarheid, om ze te
ondersteunen in het vinden en/of behouden van een baan.
De pilot/test fase zal bestaan uit:
Training aan 25 ondersteuners/trajectbegeleiders om meer kennis te
krijgen en zich meer bewust te worden van de waarden en overtuigingen
(bejegening) in de ondersteuning van mensen met psychische
kwetsbaarheid die de wens hebben om (weer) betaald aan het werk te
gaan/blijven.(Elke ondersteuner/trajectbegeleider gaat aan de slag met het
testen van de oefeningen en werkvormen beschreven in de
trainingsmodule met 10 klanten/deelnemers).
Ondersteuning aan 250 mensen met psychische kwetsbaarheid in de
versterking van de positie op de arbeidsmarkt. .(Elke
ondersteuner/trajectbegeleider gaat aan de slag met het testen van de
oefeningen en werkvormen beschreven in de trainingsmodule met 10
klanten/deelnemers).
Ondersteuning aan 18 werkgevers door trajectbegeleiders /ondersteuners
die werknemers met psychische kwetsbaarheid in dienst hebben of in
dienst willen gaan nemen.
10 ondersteuners/trajectbegeleiders doen kennis en ervaring op in het
werken met de coproductie methodiek.
Coproductie is de methodiek die gebruikt is tijdens de eerste fase van het project
om de 4 training modules te ontwikkelen.

Dilemma's

Tijdens het trainingsevenement in Palermo zijn verschillende knelpunten die zich
in elk partnerland kunnen voordoen, geanalyseerd en besproken.
Eén van de belangrijkste belemmeringen om te participeren op de arbeidsmarkt
voor mensen met een kwetsbaarheid is stigma en het gebrek aan kennis van
werkgevers over de relatie tussen psychische kwetsbaarheid en werkprestaties.
Om dit probleem aan te pakken, richt EQUIL zich op het vergroten van het
bewustzijn over psychische kwetsbaarheid en op het bevorderen van de kennis
van werkgevers over de werkelijke gevolgen die psychische ziekte zou kunnen
hebben in de werkomgeving.
Een andere belemmering kan de diversiteit in ondersteuning van mensen met
psychische kwetsbaarheid zijn. EQUIL zal proberen om de samenwerking te
bevorderen tussen de professionals in verschillende werkvelden die betrokken
zijn bij de ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid.
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Voor meer informatie
www.equilcoproduction.eu
www.facebook.com/equil.eu
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