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Wat is ESF?

ESF = Europees Sociaal Fonds
Afdeling binnen Departement Werk en Sociale Economie
Doel =  versterking en vernieuwing van het Vlaamse 

Werkgelegenheidsbeleid via middelen van de Europese Unie 
en de Vlaamse overheid

Het ESF verdeelt deze middelen - in de vorm van subsidies -
onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt versterken en 
de werkgelegenheid vergroten

https://vimeo.com/272551060

https://vimeo.com/272551060


Wat is ESF? (2)

5 prioriteiten in het Operationeel Programma 2014 - 2020:
Prioriteit 1: Loopbaanbeleid curatief

Werkzaamheid

Werkzoekende jongeren

Ondernemerschap

Prioriteit 2: Loopbaanbeleid preventief
Ongekwalificeerde uitstroom

Leven lang leren

Prioriteit 3: Sociale inclusie en armoedebestrijding
Actieve inclusie

Gemarginaliseerde groepen

Ondersteuning sociale economie

Prioriteit 4: Partnerschapsontwikkeling en mensgericht 
ondernemen
Prioriteit 5: Innovatie en transnationale samenwerking



Een ESF project

Levensloop project:
Opmaak en indiening projectvoorstel door promotor

Beoordeling projectvoorstel door ESF Vlaanderen
Projectbeslissing Managementcomité ESF Vlaanderen
Projectovereenkomst (getekend door promotor en ESF 
Vlaanderen)

Uitvoering en monitoring project
Indiening rapportering door promotor
Beoordeling rapportering door ESF Vlaanderen 
(projectbeheerder)
Bezwaar/beroepsmogelijkheden door promotor



Een ESF project (2)

Financiering:
Budget en kostensoorten zijn oproepafhankelijk

Meestal private inbreng vereist

Altijd pas uitbetaling na rapportering over kosten
Adhv inhoudelijke rapport
Bewijsstukken (tijdregistraties, loonfiches, inhoudelijke 
stukken, …)
Controle

Controle on desk door projectbeheerder ESF

Kans op controle ter plaatse van ESF
Kans op inspectie Vlaanderen en/of EU



Oproepen (met als finale doelgroep werknemers)

Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid
Werkbaar Werk - Anders organiseren
Opleidingen in bedrijven
SWITCH



Oproep Werkbaar Werk
Duurzaam Loopbaanbeleid 

(DLB)



Oproep DLB - doelstelling

Werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt 
verbeteren door het introduceren van een duurzaam 
loopbaanbeleid op organisatieniveau:

1. Het (her)ontwerpen van het eigen loopbaanbeleid

2. Het testen en implementeren van de bijhorende 
beleidsinstrumenten en -systemen binnen de eigen 
organisatie



Oproep DLB - resultaat

Een win-winsituatie voor werknemer en organisatie:

Zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers: 
meer gemotiveerd en langer aan de slag blijven

Waarborgen van de continuïteit van de organisatie: 
minder verloop en verzuim, werknemers blijven 
langer aan de slag, beter zicht op aanwezige 
competenties, duurzaam beleid



Oproep DLB - wie kan promotor 
zijn? 

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid + de 
vakbonden:

die gevestigd zijn in het Vlaams gewest
die geen overheid zijn 
zowel uit de profit als de non-profit 
zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de 
sociale economie

Deze organisaties hoeven nog geen stappen gezet te 
hebben op vlak van een duurzaam loopbaanbeleid



Oproep DLB - welke acties?
Actiekader

Vb. van systemen 
en tools waarrond 
een beleid kan 
worden uitgewerkt 
binnen het project

Ter inspiratie

Niet limitatief



Oproep DLB – Betrokkenheid 
werknemers

Essentieel dat de gekozen acties op maat van de 
onderneming zijn

Project dient te vertrekken vanuit nood werknemers
Behoeftendetectie, werkbaarheidsanalyse is pluspunt

Betrokkenheid werknemers in aanloop naar én in uitvoering
van het project

Gender en diversiteit
Goedkeuring OR/CPBW

Indien organisatie te klein: bewijs van consultatie 
personeel 



Oproep DLB – Financiering

Maximale subsidie van 80.000 EUR per project
- Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
- Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO’s en 50% voor 
GO’s

Additionaliteit
ESF bedrag kan pas berekend worden na vastlegging van de andere 
financieringsbronnen

Projectperiode: 12 of 18 maanden



Cijfers

Sinds 2015 reeds 8 oproeprondes
22,5 miljoen euro (toegekend budget) incl. GSL

9,3 miljoen euro ESF
13,2 miljoen euro VCF

310 organisaties bereikt
230 profit
80 non-profit

… and counting (stand van zaken oktober 2018)



Oproep Werkbaar Werk
Anders Organiseren (AO)



Oproep AO - doelstelling

Werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt 
verbeteren

Het werk op een andere manier organiseren
Minder arbeidsdeling
Medewerkers terug overzicht geven
Medewerkers meer voeling geven met het 
eindproduct/klant/cliënt/patiënt
Regelmogelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
Multidisciplinaire teams – Zelforganiserende teams



Oproep AO - waarom?

Vraag markt wordt complexer en gevarieerder
Klant vraagt meer producten/dienstverlening op maat
Organisatie reageert niet flexibel genoeg
Werknemers raken gefrustreerd
Altijd de schuld van iemand anders of andere dienst
Werknemers vervreemden van hun job 
Werknemers hebben stress
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HET ‘JOB DEMAND-CONTROL’ MODEL KARASEK, 1979

Oproep AO - waarom?



Oproep AO - waarom?

Win-win voor zowel organisatie als werknemers

Werknemers: meer betrokkenheid, meer plezier in het werk, 
minder stress → minder verloop, minder verzuim

Organisatie: meer flexibiliteit, meer innovativiteit, meer 
productiviteit, betere zorg



Oproep AO - wie kan promotor 
zijn? 

alle organisaties met rechtspersoonlijkheid + vakbonden die:
Gevestigd zijn in het Vlaams gewest
Geen overheid zijn 
> 20 werknemers
reeds basisstappen gezet in hun HR-beleid
reeds missie/visie



Oproep AO - welke acties?

Procesanalyse
Herontwerp
Implementatie van herontwerp
Veranderingsmanagement
Ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden
Fijnstructuur

vastleggen en verduidelijken verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden binnen de teams
Fleximatrix 
KPI’s



Oproep AO – Financiering

Maximale subsidie van 80.000 EUR per project
- Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
- Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

Private cofinanciering van minimaal 30% voor KMO’s en 50% voor 
GO’s

Additionaliteit
ESF bedrag kan pas berekend worden na vastlegging van de andere 
financieringsbronnen

Projectperiode: 18 maanden



Oproep AO – Betrokkenheid 
werknemers

Essentieel dat actieplan op maat van de onderneming is
Project dient te vertrekken vanuit werkbaarheidsprobleem 

en link met structuur 
Betrokkenheid werknemers in aanloop naar én in uitvoering

van het project
Gender en diversiteit
Goedkeuring OR/CPBW

Indien organisatie te klein: bewijs van consultatie 
personeel 



Cijfers

Sinds 2015 reeds 8 oproeprondes
8,5 miljoen euro (toegekend budget)

3,7 miljoen euro ESF
4,8 miljoen euro VCF

110 organisaties bereikt
54 profit
56 non-profit

… and counting (stand van zaken oktober 2018)



Oproep Opleidingen in 
bedrijven (OIB)



Oproep opleidingen in bedrijven-
wie kan promotor zijn? 

Deze oproep richt zich op:
• Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*,
• Grote ondernemingen (GO)*,
• Organisaties uit de social profit
• Paritair beheerde fondsen

Kunnen niet indienen
• Promotoren uit 377, 395 en 414 mogen 

• Opleidingsverstrekkers
• Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of 

lokaal niveau



Oproep Opleidingen in bedrijven 
– doelstelling en acties (1)

Doel van deze oproep is het stimuleren van 
opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Organiseren van opleidingen die moeten kaderen 
binnen drie clusters uit de European Skills Agenda:

1. Digitale competenties
• Bv. Digitale content creatie, ICT-veiligheid, Digitale communicatie en 

collaboratie, Digitale dataprocessing, Probleemoplossen met digitale tools, 
enz…..

2. Geletterdheid
▪ Rekentaken, Nederlands op de werkvloer,…



Oproep opleidingen in bedrijven –
doelstelling en acties (2)

3. Sociale vaardigheden
• Sleutelcompetenties (21th century skills):

- complexe problemen kunnen oplossen, beslissingen kunnen nemen, kritisch 
denken, tijdsmanagement, creatief en innovatief gedrag

- ondernemerschap (het vermogen om in een bepaalde situatie kansen te zien 
en initiatieven te bedenken, creativiteit, samenwerking, zin voor initiatief)

• Competenties gericht op de bedrijfsvoering en de sociale dialoog: 
people management, sociale dialoog, management 
arbeidsverhoudingen (individueel/collectief, competenties rond 
verwerking sociaal economische informatie, competenties nodig voor 
deelname aan overlegfora op ondernemingsniveau, onderhandelen)

• Sociale interactie - Leiderschap en coaching - Samenwerken in team -
Communicatie op de werkvloer - Onderhandelen

• Attitudes en waarden - Omgaan met verandering, aanpassen - Stress 
management - Omgaan met frustratie



Oproep opleidingen in bedrijven – acties

Iedere deelnemer ontvangt een leerbewijs waarin de 
gevolgde opleidingen naar competenties worden vertaald. 

Zonder leerbewijs is de opleidingsactie niet subsidiabel. Een voorbeeld 
van leerbewijs kan worden teruggevonden in de ESF-applicatie.

Tijdens het project kunnen er geen bijkomende opleidingen 
gefinancierd worden die niet in het projectvoorstel werden 
aangevraagd en goedgekeurd.

Wanneer in het kader van een opleiding een examen wordt 
georganiseerd, kunnen ook de uren van het bijhorend examen 
gesubsidieerd worden. Qua registratie gelden dezelfde 
vereisten als bij de effectieve opleidingen.

Train-de-trainer opleidingen zijn subsidiabel 
Bedrijfsspecifieke opleidingen zijn ook subsidiabel
Opleidingen on-the-job zijn subsidiabel maar hiervoor wordt 

geen deelnemerskost aanvaard indien deze opleiding tot 
productie leidt 



Oproep opleidingen in bedrijven – belang 

medewerkers

Behoeftedetectie van leerbehoeften: ook medewerkers 
moeten bevraagd worden

Opleidingen moeten zijn aangepast aan noden van 
medewerkers. Er moet worden aangegeven hoe men zal 
rekening houden met diversiteit (incl. kansengroepen) binnen 
het project

Bewijs van goedkeuring OR of goedkeuring werknemers 
vooraf aan start van het project



Kosten en financiering 
Kosten oproep opleidingen in bedrijven

Maximale subsidie van 100.000 EUR per project:
Private cofinanciering van minimaal 30% voor kleine organisaties 

en 50% voor middelgrote en grote Ondernemingen

Additionaliteit
ESF bedrag kan pas berekend worden na vastlegging van de andere 
financieringsbronnen
Met andere woorden: de andere financieringsbronnen dienen eerst berekend 
en benut te worden
Belangrijk dus om eventuele cofinanciering vanuit andere instanties reeds bij 
aanvraag te melden!



Oproep opleidingen in bedrijven - budget

Sinds 2015 reeds 6 oproeprondes
26 miljoen euro (goedgekeurd budget)

11,3 miljoen euro ESF
14,7 miljoen euro VCF

610.297,52 opleidingsuren
2.069 unieke opleidingen
26.020 deelnemers
… and counting (stand van zaken oktober 2018)



Oproep SWITCH



Oproep SWITCH – wat?
Werkplekuitwisseling voor werknemers– leren door beleving vanuit ervaring
De focus ligt op het versterken van competenties en talenten van 

werknemers. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een 
andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun 
competenties en talenten aan. Pilootprojecten die als inspirator kunnen dienen 
voor projecten in de toekomst. 

Via deze oproep kan de indienende organisatie onderzoeken welk 
leeruitwisselingsnetwerk uitgebouwd kan worden, welke concrete 
leeruitwisselingen mogelijk zijn tussen individuele werknemers van 
verschillende organisaties om vervolgens de nodige voorbereidende stappen te 
zetten voor implementatie. Tenslotte kunnen effectief 
leeruitwisselingstrajecten opgezet worden met als doel 
competentie/talentontwikkeling van de individuele medewerkers te 
versterken. 

Bijkomend doel van deze oproep is de mobiliteit onder werknemers te 
stimuleren, hierrond te sensibiliseren, maar vooral ook de mobiliteit 
bewerkstelligen in een veilige context: je behoudt immers je huidige     
baan/loon/rechten. 



Oproep SWITCH - resultaat

Een win-winsituatie voor werknemer en organisatie:
❖ Verhoogde productiviteit en flexibiliteit van 

werknemers
❖ Duurzame talentontwikkeling
❖ Kennis uitwisselen op een niet-traditionele manier
❖ Blijvend binden en boeien van werknemers
❖ Leren on-the-job
❖ Efficiëntiewinst (kostenbesparing) bij het leren: 

maximale verankering van het geleerde
❖ Netwerk zowel op niveau van de betrokken 

werknemers als op niveau van de organisaties
❖ …



Oproep SWITCH - wie kan 
promotor zijn? 

Gericht aan
❖ intermediairen (werkgeversorganisaties, vakbonden, 

provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, …) 
❖ clusters en sectoren
❖ organisaties of een groep van organisaties

Gevestigd in Vlaams Gewest
Fase 2: deelnemende organisaties partner
Geen overheden



Oproep SWITCH - welke acties?
Twee projectfases: 
FASE 1

een netwerk van bedrijven/organisaties rond de 
tafel te krijgen;
de opleidingsbehoeften en leerplekken te 
identificeren/in kaart te brengen en onderling te 
matchen; 
de uitwisselingscase met minstens 3 partners 
juridisch en organisatorisch uit te werken. 

FASE 2
het effectief uitrollen/testen van de 
leeruitwisselingstrajecten
het verder coördineren van het netwerk
het uitvoeren van een verplichte zelf-evaluatie 



Oproep SWITCH - welke acties?

FASE 1
Behoefteanalyse van bedrijven/organisaties:
❖ competenties nodig in toekomst?
❖ leerplekken
leerdoelstellingen SMART definiëren
rekening houden met kritische succesfactoren:
❖ Het belang van sociaal overleg
❖ Geografische proximiteit van het partnerschap 
❖ Aanwezigheid leercultuur van de bedrijven 
❖ Evenwicht binnen het netwerk (vraag/aanbod)
❖ Maatwerk
❖ Vrijwillige basis



Oproep SWITCH - welke acties?
FASE 1: OUTPUT

Een rapport met daarin:
❖ Een verslag:

de doorlopen werkzaamheden van werving tot actieplan
analyse/identificatie van leerbehoeften/leerplekken
matchingproces

❖ Een juridisch scenario
❖ Een melding aan de FOD WASO
❖ Een engagementsverklaring van de deelnemende 

bedrijven 
❖ Een actieplan voor de uitwisselingscase:

de betrokken bedrijven (uitsturend en ontvangend)
de deelnemers

de coach(es)
de leerdoelstellingen en de leeroutput 
modaliteiten voor samenwerking



Oproep SWITCH - welke acties?
FASE 2

het effectief uitrollen/testen van de trajecten
❖ de vastlegging van de afspraken tussen de uitsturende en 

ontvangende organisatie (cf. supra)
❖ de opvolging van de leeruitwisselingstrajecten in samenspraak 

met de uitsturende organisatie, de ontvangende organisatie en 
de individuele medewerker. 

Coördineren/levend houden van het netwerk
❖ Opmaken partnerschappen

het uitvoeren zelf-evaluatie

! De betrokken werknemers behouden tijdens de 
uitvoering van fase 2 hun tewerkstelling en bijhorende 
loon- en voordelenpakket bij hun werkgever. 

! leerbewijs



Oproep SWITCH - Subsidiëring

FASE 1 maximaal subsidie van 75.000 EUR per project
30.000 euro ESF (40%)
45.000 euro VCF (60%)

FASE 2 maximale subsidie van 110.000 euro per project: 
Maximaal 44.000 euro ESF (40%)
Maximaal 66.000 euro VCF (60%)

Maximale subsidie van 185.000 euro per project: 
Maximaal 74.000 euro ESF (40%)
Maximaal 111.000 euro VCF (60%)



Oproep SWITCH - Toegekend

Totaalbudget: 1.480.000,00 euro

ORGANISATIE ESF VLAAMS COFINANCIERINGSFONDS

Blenders vzw 74.000,00 111.000,00

Acerta Consult 74.000,00 111.000,00

Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind vzw74.000,00 111.000,00

Tijdbank vzw 74.000,00 111.000,00

European UAV-Drone Knowledge Area 74.000,00 111.000,00

VLAAMSE INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK vzw 74.000,00 111.000,00

VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN 74.000,00 111.000,00

TABOR Vzw 74.000,00 111.000,00

TOTAAL 592.000,00 888.000,00



Vragen?

Shoot!



Contactgegevens

Simon Swennen
simon.swennen@wse.vlaanderen.be
02/552 83 38

Wouter Verdonck
wouter.verdonck@wse.vlaanderen.be
02/5528343 

mailto:simon.swennen@wse.vlaanderen.be
mailto:wouter.verdonck@wse.vlaanderen.be


Nog enkele filmpjes

Switch: 
https://www.youtube.com/watch?v=JEBLr8qFY7w&featur
e=youtu.be

Anders organiseren:
https://www.youtube.com/watch?v=5OnLtY9LkaQ

https://www.youtube.com/watch?v=JEBLr8qFY7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5OnLtY9LkaQ

