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EQUIL, een project dat mede gefinancierd
wordt door het Erasmus + Programma:
Strategisch Partnerschap voor
Volwassenenonderwijs, Key Action 2,
bevordert de inclusie van mensen met
psychische kwetsbaarheid op de
arbeidsmarkt. In het twee jaar durende
project, hebben partners vier training
modules ontwikkeld 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.

Wat zijn de resultaten binnen het
project EQUIL?
 

   

 
 

  

  

 

 

 
 

  

  

   

  

   
 
  

https://www.facebook.com/equil.eu/


In elk partnerland zijn trajectbegeleiders/jobcoaches getraind om de vier
trainingsmodules toe te passen rond de werkgelegenheidsmodellen
(Overtuigingen, waarden en bejegening); tips en vaardigheden voor
trajectbegeleiders/ondersteuners, ondersteuning van werkgevers; En de co-
productie toolkit, die allemaal samen de EQUIL methodologie vormen. De
ondersteuners hebben deze methodiek getest met de klanten die zijn
ondersteunen (mensen met psychische kwetsbaarheid). Het doel van de pilotfase
is feedback van ondersteuners te krijgen over de toepasbaarheid van de
trainingsmodules in de praktijk en deze waar nodig aan te passen.

De pilot/test fase bestaat uit:

25 ondersteuners/trajectbegeleiders hebben meer kennis verkregen en zijn
zich meer bewust 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.
250 mensen met psychische kwetsbaarheid zijn ondersteund in de
versterking van de positie op de arbeidsmarkt.
18 werkgevers zijn ondersteund door trajectbegeleiders /ondersteuners die
werknemers met psychische kwetsbaarheid in dienst hebben of in dienst
willen gaan nemen
10 ondersteuners/trajectbegeleiders hebben kennis en ervaring opgedaan
in het werken met de coproductie methodiek

Elk partnerland heeft de Pilot geïmplementeerd, aangepast aan de lokale context
op het gebied versterking positie op de arbeidsmarkt van mensen met psychische
kwetbaarheid. De Noord-Europese Partner vond het makkelijker om de Equil
methodiek in een werkcontext te implementeren. De Italiaanse en Spaanse
Partners hebben het meer uitdagend gevonden vanuit het culturele oogpunt en
het vaak ontbreken van goede ondersteuning voor mensen met psychische
kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. Deze aspecten worden verder geanalyseerd
in het Positional Analysis and Sustainability Report en worden gepresenteerd in
de volgende EQUIL Nieuwsbrief.

What are practitioners saying about
EQUIL
 

   

   

  

   

  

  



Wat vinden de ondersteuners/trajectbegeleiders van het project EQUIL:

De meerderheid van de ondersteuners geeft aan over meer vaardigheden te
bescghikken om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen bij het
creëren van ondersteuningsnetwerken en de positie op de arbeidsmarkt te
versterken. de trainingsmodules hebben hen laten ervaren om stil te staan bij de
eigen overtuigingen en waarden en hoe belangrijk het is om zich bewust te zijn
van vooroordelen die hun dagelijkse werk kunnen beïnvloeden.

Eindconferentie en projectmeeting in
Spanje:
 

   

Op 15 en 16 juni 2017 zijn de projectmedewerkers van alle partnerorganisatie in
Valladolid elkaar voor het laatst bij elkaar gekomen (Spanje) voor de
eindconferentie en de laatste projectmeeting.

   

  

   

  

  

   
  



Tijdens de eindconferentie is de officiële Europese lancering van de EQUIL-
methodologie en zijn er workshops geweest over de verschillende activiteiten die
zijn ontwikkeld als onderdeel van de 4 trainingsmodules. Internationale en lokale
deelnemers hebben actief deelgenomen, ervaringen uitgewisseld op het gebied
van Geestelijke Gezondheid en hebben geleerd over EQUIL-methodologie.

Na de pilotfase in elk partnerland en de eindconferentie zullen de partners de
inhoud van de opleidingsmodules aanpassen aan de hand van de ontvangen
feedback en wordt de EQUIL-methodologie landelijk verspreid on
geïnteresseerden.
 

 

Partners
   

 

Voor meer informatie.
   

www.equilcoproduction.eu
www.facebook.com/equil.eu

 

Merseyside Expanding Horizons (UK)
Acción Laboral (Spain)
CESIE (Italy)
Mersey Care NHS Trust (UK)
 Mht Consult (Denmark)
 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland (Netherlands)

 

 Wat komt er nog aan?  

 

Positional Analysis and Sustainability Report met een beeld van de
strategische context waarin werkgelegenheidsdiensten voor mensen met
psychische kwetsbaarheid kunnen worden ontwikkeld
Lokaal EQUIL- Event in elk partnerland waar de EQUIL-methodologie
wordt gepresenteerd en zal erop gericht zijn EQUIL-resultaten en outputs
te verspreiden naar andere organisaties die werken met mensen met
psychische kwetsbaarheid in werkgelegenheidsprojecten en andere
belanghebbenden.
Publicatie van de 4 trainingsmodules met EQUIL Methodologie
ontwikkeld dankzij de actieve betrokkenheid van mensen met eigen
ervaringen met psychische kwetsbaarheid, ondersteuners en werkgevers
(door interviews, focusgroepen en de pilotfase).

 

 

  

 

 

 

 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the
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