Oproep ‘versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige
preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en
activering’

1. Inleiding
Deze oproep kadert binnen een samenwerking tussen 4 beleidsdomeinen, zijnde
‘Werk en Sociale Economie’, ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’,
‘Armoedebestrijding’ en ‘Onderwijs’.
Met deze oproep beogen we de opstart of versterking van initiatieven die een
aanbod doen in het kader van integrale en laagdrempelige gezinsondersteuning.
Doelstelling van deze initiatieven is om peuters tijdig en goed voorbereid te laten
doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun ouderrol en
hen op weg te helpen naar activering. Vooral kwetsbare groepen krijgen hierbij
verhoogde aandacht.
Vanuit het beleidsdomein ‘Werk en Sociale Economie’ wordt voorzien in een
erkenning als initiatief in de lokale diensteneconomie en financiering voor de
tewerkstelling en omkadering van doelgroepwerknemers.
Vanuit de beleidsdomeinen ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’,
‘Armoedebestrijding’ en ‘Onderwijs’, wordt voorzien in de financiering voor
inhoudelijke versterking of uitbreiding binnen de contouren van een integraal en
laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning.

2. Invalshoek van de betrokken beleidsdomeinen
2.1 Werk en Sociale Economie
Voor het beleidsdomein Sociale Economie – dat onder de bevoegdheid van
Vlaams Minister Freya Van den Bossche valt - gaat de oproep uit van het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Lokale diensteneconomie is
één van de twee pijlers van de sociale economie in Vlaanderen en wordt geregeld
bij het decreet houdende de lokale diensteneconomie van 22 december 2006.
Het uitgangspunt van de lokale diensteneconomie is tweeledig. Enerzijds wordt in
opdracht van een overheid een dienstenaanbod uitgebouwd dat inspeelt op
maatschappelijke behoeften. Het gaat uitsluitend over maatschappelijk
verantwoorde diensten die economisch niet rendabel zijn en aangeboden worden
in het algemeen belang. Anderzijds worden kansen en mogelijkheden tot
bijkomende tewerkstelling gerealiseerd voor wie moeilijk zijn weg vindt naar de
reguliere arbeidsmarkt. Door demografische en socio-economische
ontwikkelingen ontstaan er talrijke behoeften waaraan momenteel niet of
onvoldoende wordt voldaan. Lokale diensteneconomie wil hierop een antwoord
bieden.
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2.2 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – dat onder de
bevoegdheid van Vlaams Minister Jo Vandeurzen valt - kadert de oproep binnen
het aanbod van Kind en Gezin. Op dit moment maakt Kind en Gezin werk van de
voorbereidingen die moeten leiden tot de uitbouw van een versterkte preventieve
gezinsondersteuning. Het is de bedoeling om te komen tot een verruimd aanbod
waarbinnen verschillende partners op het gebied van preventieve
gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning hun plaats krijgen. Er wordt
gestreefd naar een meer geïntegreerde dienstverlening op vlak van medische en
psychosociale preventie voor jonge gezinnen en dit binnen 1 integraal kader. De
Huizen van het Kind vormen hiertoe het sluitstuk.
Voor een uitgebreidere beschrijving rond deze ontwikkeling verwijzen we naar
Kind en Gezin, Domus Medica, Kind en Preventie vzw, Thuishulp vzw, Dienst
Jeugdgezondheidszorg KULeuven (2010). Krijtlijnen voor de uitbouw van een
versterkte preventieve gezinsondersteuning. Brussel: Kind en Gezin (tekst
gepubliceerd op de website van Kind en Gezin:
http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/
gezinsondersteuning).
Ook voor Kind en Gezin bestaat er een meerwaarde in het inzetten van
doelgroepwerknemers binnen organisaties die werken rond preventieve
gezinsondersteuning. De opportuniteiten van sociale tewerkstelling binnen deze
sector, situeren zich op verschillende vlakken. Preventieve gezinsondersteuning
richt zich met het basisaanbod tot 100% van de gezinnen met jonge kinderen.
Daarnaast is er het meer gefocuste aanbod dat zich richt tot doelgroepen met
specifieke ondersteuningsnoden. Door doelgroepwerknemers binnen de sector
preventieve gezinsondersteuning in te zetten, kan de werking van individuele
organisaties versterkt worden en dit zowel inhoudelijk als aanbodsgericht.
Doelgroepwerknemers kunnen immers expertise binnenbrengen vanuit eigen
ervaringen en zo het bereik van bepaalde groepen verhogen. Met betrekking tot
de versterking van het aanbod is het mogelijk dat ze taken opnemen binnen het
groepswerk, ontmoeting, onthaal, individuele gezinsondersteuning, administratie,
…
2.3 Armoedebestrijding
Voor het beleidsdomein Armoedebestrijding kadert de oproep binnen de afdeling
Welzijn en Samenleving. De recente Vlaamse kinderarmoedecijfers wijzen ons op
een hoge prevalentie van geboortes in kansarme gezinnen. Deze evolutie is
onrustwekkend en hypothekeert heel wat levens doordat het opgroeien in
armoede nefast is voor de ontwikkeling en ontplooiing van het kind. Menig
onderzoek wijst er in dit kader op dat kansarmoede de ontwikkelingsscores van
kinderen al vanaf het eerste levensjaar naar beneden haalt. Met andere woorden
kansarmoede werkt nadelig vanaf de geboorte en dit op alle
ontwikkelingsdomeinen.
In dit kader wijst meer en meer onderzoek op het belang van de vroegste
kinderontwikkeling. Het gaat over het belang van het vroeg ondersteunen van de
betrokken kinderen alsook op het bijstaan van de ouders op het
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scharniermoment van het prille ouderschap. Derhalve heeft een preventieve
interventie in de context van vroege kinderontwikkeling en pril ouderschap een
zeer groot potentieel.
Om die reden wil Ingrid Lieten, Vlaams minister van armoedebestrijding,
investeren in organisaties die werken rond preventieve gezinsondersteuning. De
doelgroepwerknemers kunnen ouders systematisch begeleiden bij het vergroten
van hun vaardigheden met het oog op succesvolle ouderervaringen. Hierbinnen
is het toeleiden naar onderwijs of kinderopvang van groot belang. Vervolgens
kan er eveneens werk gemaakt worden van de concrete situatie van de ouders
en kan de positieve, gelijkwaardige en ondersteunende omgang van de
doelgroepwerknemers met de ouders aangewend worden om werk te maken van
een mogelijke activering.
2.4 Onderwijs
Vanuit het onderwijsbeleid kunnen dergelijke initiatieven bijdragen tot het
concept van gelijke onderwijskansen. Goed onderwijs moet maximaal inzetten op
talentontwikkeling van àlle leerlingen en in het bijzonder de
onderwijskansarmen. Door vanaf de jonge levensjaren reeds in te zetten op de
volledige ontwikkeling van het kind, kan deze het onderwijs aanvatten zonder of
met een kleinere achterstand dan vandaag de dag het geval is.
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet gelooft er in dat vooral de
startpositie van kwetsbare kinderen door laagdrempelige preventieve
gezinsondersteuning, gevoelig verbeterd wordt. Op deze manier kan de
doelstelling van het GOK-beleid reeds in een vervroegde fase nagestreefd
worden. Het GOK-beleid wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden
bieden om te leren en zich te ontwikkelen en tegelijk sociale uitsluiting en
discriminatie tegengaan. Initiatieven voor laagdrempelige preventieve
gezinsondersteuning bieden dus een perfecte aanvulling en zelfs een versterking
van het GOK-beleid.
In het kader van gelijke onderwijskansen is het belangrijk om ouders te
stimuleren m.b.t. het belang van onderwijs, waardoor zowel de participatie als
de betrokkenheid worden vergroot. Deze betrokkenheid is een essentiële
voorwaarde om aansluiting te vinden bij de school en op duurzame wijze aan de
onderwijskansen van kwetsbare kinderen te werken.
3. Wie kan intekenen
Een aanvraag kan ingediend worden door:
1° verenigingen zonder winstoogmerk;
2° gemeenten;
3° autonome gemeentebedrijven;
4° gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke
vorm met uitzondering van vennootschappen;
5° dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen, zoals
bedoeld in artikel 12, § 2, 2° en 3°, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
6° openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
7° verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

3

8° provincies;
9° autonome provinciebedrijven;
10° provinciale extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm
met uitzondering van vennootschappen.
De aanvragende organisatie:
-

-

-

heeft expertise in het aanbieden van integrale en laagdrempelige
preventieve gezinsondersteuning;
biedt bij voorkeur een combinatie van verschillende functies betreffende
gezinsondersteuning aan (individuele gezinsondersteuning,
ontmoetingsmomenten, groepswerk, activiteiten gericht op het uitbreiden
van het sociaal netwerk van ouders, themabijeenkomsten, …);
richt zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen;
focust zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar;
werkt samen met andere lokale organisaties die werken rond
gezinsondersteuning en zich richten tot maatschappelijk kwetsbare
gezinnen;
engageert zich om zijn aanbod, in de toekomst, af te stemmen binnen het
aanbod van de Huizen van het Kind (cfr. supra).
biedt de dienstverlening in Vlaanderen aan, dit gezien Sociale Economie
een gewestbevoegdheid betreft.

Er kan ingetekend worden voor:
- de opstart van een nieuw initiatief lokale diensteneconomie;
- de uitbreiding van een erkend initiatief lokale diensteneconomie.
De (uitbreiding van de) erkenning als initiatief lokale diensteneconomie heeft als
doelstelling de bestaande werking te versterken of uit te breiden met nieuwe
dienstverlening.
Met de opstart van een nieuw initiatief lokale diensteneconomie dient een
minimale tewerkstelling van 1 voltijds equivalente (VTE) doelgroepwerknemer op
jaarbasis gerealiseerd te worden.
De totaal voorziene middelen bedragen:
- Sociale Economie: 20 VTE doelgroepwerknemers en omkadering;
- Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 200.000 euro
- Armoedebestrijding: 200.000 euro
- Onderwijs: 200.000 euro

4. Voorwaarden
4.1 Lokale diensteneconomie
Zoals voorzien in het decreet houdende de lokale diensteneconomie dienen de
volgende 9 inhoudelijke criteria onderschreven en nageleefd te worden:
4.1.1 creatie van bijkomende tewerkstelling
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Enkel doelgroepwerknemers die bijkomend aangeworven worden, komen voor
subsidiëring in aanmerking.
De doelgroepwerknemer dient bij de aanvang van de tewerkstelling aan één van
de volgende voorwaarden te voldoen:
- de niet-werkende werkzoekende die houder is van ten hoogste een diploma van
hoger secundair onderwijs en die gedurende 18 kalendermaanden voor de
indiensttreding minstens 12 maanden als werkzoekende is ingeschreven bij de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
- de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die houder is van ten hoogste een
diploma van hoger secundair onderwijs en die in de loop van de maand van de
indiensttreding en de 18 kalendermaanden, die daaraan voorafgaan, ten minste
312 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen heeft ontvangen;
- de persoon die minstens 6 maanden gerechtigd is op het leefloon of op
financiële maatschappelijk hulp en minstens 1 dag als werkzoekende is
ingeschreven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding;
De VDAB zorgt voor de toeleiding en de attestering van de doelgroepwerknemer.
Hoewel het mogelijk is voor een werknemer met statuut artikel 60 § 7 om in het
kader van de lokale diensteneconomie tewerkgesteld te worden, is er geen
loonsubsidie voorzien.
Voor de omkadering is geen nieuwe aanwerving noodzakelijk, het volstaat dat er
aangetoond wordt:
- dat er bijkomende taken door de omkadering opgenomen worden en welke
deze zijn;
- welk deel van het takenpakket naar een collega overgedragen wordt (indien
van toepassing) en wie deze collega is.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘beschikbaarheid’ en ‘uren effectief
besteed aan omkadering’. Het is verplicht om bij een tewerkstelling van 1 tem
10 VTE doelgroepwerknemers 1 VTE omkadering beschikbaar te hebben. Met
beschikbaarheid wordt de fysieke aanwezigheid of bereikbaarheid van de
omkadering bedoeld.
De beschikbare VTE dient minstens één derde van de tijd effectief aan opleiding
en begeleiding te besteden.
Er dient voldoende omkadering te zijn voor zowel de doelgroepwerknemer(s) als
de werknemer(s) met het statuut artikel 60 § 7. Er wordt enkel loonsubsidie voor
de omkadering van de doelgroepwerknemer(s) lokale diensteneconomie
voorzien.
4.1.2 maximaal inspanningen leveren om kansengroepen aan te werven
en gelijkwaardige kansen te bieden in de organisatie
Naast de aanwerving van doelgroepwerknemers en omkadering, wordt het
aangemoedigd om personen uit kansengroepen aan te werven. Lokale
diensteneconomie biedt niet alleen werkgelegenheid aan doelgroepwerknemers,
maar neemt ook in het gehele personeelsbeleid van het initiatief een
voorbeeldfunctie op wat de inschakeling van kansengroepen betreft.

5

Met kansengroepen bedoelen we bepaalde categorieën van personen waarvan de
werkzaamheidsgraad lager ligt dan het gemiddelde bij de totale Vlaamse
beroepsbevolking. Dit zijn personen van allochtone afkomst, kortgeschoolden,
personen met een arbeidshandicap, oudere werknemers.
4.1.3 garanties bieden inzake kwaliteit van de arbeid voor
kansengroepen met het perspectief op duurzaamheid, waarbij in de
organisatie van het werk rekening, gehouden wordt met de behoeften
van de werknemers
De kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen dient nagestreefd te worden
zodat de duurzaamheid van het initiatief gewaarborgd wordt.
De initiatiefnemer neemt de doelgroepwerknemer met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur in dienst.
De kwaliteit van de arbeid is gewaarborgd als men, in de mate van het
mogelijke, rekening houdt met de problematiek en de mogelijkheden van de
doelgroepwerknemer. Voorbeeld hiervan is oog hebben voor een goede
combinatie arbeid/gezin, eventueel werken met deeltijdse contracten op vraag
van de doelgroepwerknemer. Met het organiseren van structureel overleg is het
mogelijk om een verhoogde betrokkenheid van de doelgroepwerknemer tot stand
te brengen.
4.1.4 stimuleren en bevorderen van doorstroom- en
doorgroeimogelijkheden
Om op een gerichte manier te werken aan de doorstroom –en
doorgroeimogelijkheden is het een must om te werken met een geïntegreerd
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De opzet van het plan is op maat van de
doelgroepwerknemer te werken aan de ontwikkeling van bepaalde
basiscompetenties die nodig zijn om bepaalde taken of een job goed te kunnen
uitoefenen en waarbij meteen ook in passende vorming, opleiding of training
wordt voorzien via een interne of externe aanbieder. Het is belangrijk dat het
POP regelmatig wordt geactualiseerd.
4.1.5 ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel
Het initiatief dient afgestemd te zijn op de lokale noden en prioriteiten. Het
initiatief mag in geen geval marktverstorend werken. Wat als marktverstorend
wordt beschouwd, hangt ook af van de lokale context. U dient als initiatiefnemer
bereid te zijn en in de mogelijkheid te verkeren om deel uit te maken van lokale
netwerken of overlegplatformen.
4.1.6 aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande aanbod
De activiteiten in het kader van de lokale diensteneconomie zijn aanvullend als
ze tegelijkertijd kaderen binnen een (boven)lokaal of regionaal beleid waarbij
ingespeeld wordt op reële noden die niet, niet volledig of op een niet passende
manier worden ingevuld door bestaande diensten of door de reguliere markt.
Vaak gaat het om een specifiek aanbod en/of een specifieke klantendoelgroep
aangeboden aan een gedifferentieerde prijs.
Er kan geen combinatie gemaakt worden met activiteiten in het kader van
dienstencheques.

6

4.1.7 een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening verstrekken
Een kwaliteitsvolle dienstverlening is in overeenstemming met de opgelegde
normen van de bevoegde overheden. Indien er geen opgelegde normen zijn
dient de initiatiefnemer aan te tonen dat er voldoende aandacht besteed wordt
aan de kwaliteit van de dienstverlening.
Een toegankelijke dienstverlening betekent dat ze zonder onderscheid open staat
voor iedereen die tot de klantendoelgroep behoort. Er moet gewerkt worden met
een gedifferentieerde prijs zodat wie de prijs niet of moeilijk kan betalen ook
gebruik kan maken van het aanbod. Mogelijke andere drempels kunnen van
fysieke aard zijn (voorbeeld de ligging, bereikbaarheid,veiligheid…) of verband
houden met de sociaal-culturele achtergrond van de klantendoelgroep,
doelgroepwerknemer of buurtbewoners.
4.1.8 sui-generis afdeling
Het opzetten van een sui-generis afdeling voor het initiatief lokale
diensteneconomie is verplicht indien nog andere activiteiten worden aangeboden.
Er dient minstens voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:
- Er is een specifieke verantwoordelijke voor het initiatief lokale
diensteneconomie;
- De inhoudelijke en financiële activiteiten van de lokale diensteneconomie
worden afzonderlijk geregistreerd ten behoeve van de sociale
overlegstructuren binnen de organisatie, de jaarlijkse opvolging door het
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en inspectie van
het Departement Werk en Sociale Economie.
Met betrekking tot de registratie van de financiële activiteiten dienen alle
kosten en opbrengsten van de sui-generis afdeling afgesplitst te worden van
de reguliere werking van de organisatie. Er dient geen afzonderlijke
boekhouding gevoerd te worden maar wel afzonderlijke kostenposten
gebruikt te worden. Voor kosten en ontvangsten die de sui-generis afdeling
overschrijden dienen verdeelsleutels gehanteerd te worden.
Indien mogelijk is de afdeling duidelijk identificeerbaar in alle communicatie en
publiciteit.
4.1.9 aandacht voor milieuzorg
Het initiatief organiseert de activiteiten op een manier dat ze niet milieubelastend
zijn.
4.2 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Kind en Gezin stelt 2 inhoudelijke en 4 kwalitatieve parameters voorop met
betrekking tot de dienstverlening die men beoogt en deel uitmaakt van
voorliggende aanvraag.
Met betrekking tot de inhoudelijke parameters van de dienstverlening gaat het
over:
4.2.1 de doelstellingen die men beoogt op vlak van preventieve
gezinsondersteuning en deel uitmaken van de voorliggende aanvraag.
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4.2.2 de activiteiten die men beoogt op vlak van preventieve
gezinsondersteuning en deel uitmaken van de voorliggende aanvraag.
Met betrekking tot de kwalitatieve parameters van de dienstverlening gaat het
over:
4.2.3 empowerment: het is belangrijk om de ontplooiing en zelfredzaamheid
van kansarme (aanstaande) ouders te vergroten en zo hun zelfbeeld en gevoel
van zelfwaarde te stimuleren.
4.2.4 een integrale dienstverlening: verschillende functies van
gezinsondersteuning komen aan bod binnen de werking (individuele
gezinsondersteuning, groepswerk, ontmoetingsmomenten, themabijeenkomsten,
…).
4.2.5 vraaggericht en participatief werken: de actieve participatie van
gezinnen is wezenlijk binnen de werking. De ondersteuning is afgestemd op de
vraag van het gezin en de verantwoordelijkheid blijft bij hen liggen.
4.2.6 werken vanuit een theoretische/wetenschappelijk onderbouw: de
methodieken die gehanteerd worden binnen de organisatie zijn gestoeld op
(wetenschappelijke) theoretische kennis.
Aan de kandidaten wordt gevraagd om aan de hand van voorbeelden te
verduidelijken hoe de dienstverlening zich zal verhouden ten aanzien van
bovenstaande kwalitatieve parameters.
4.3 Armoedebestrijding
Vanuit het beleidsdomein Armoedebestrijding en meer specifiek de afdeling
Welzijn en Samenleving, wordt er belang gehecht aan de samenwerking met
andere diensten of verenigingen met expertise rond kansarmoede en het
bereiken van kansarme doelgroepen met het oog op de realisatie van de
doelstellingen van de organisatie. Een laagdrempelig aanbod en inbedding in een
vertrouwde omgeving is van cruciaal belang met het oog op het bereiken van de
vooropgestelde doelgroepen. Vanuit het oogpunt van de aanpak van
kinderarmoede is het van primordiaal belang een gezinsbenadering voorop te
stellen. Hierbij zet men niet enkel in op het ondersteunen en versterken van het
kind maar voorziet men ook een luik waarin de ouders ondersteund worden.
De volgende parameters worden vooropgesteld:
4.3.1 omschrijving van de doelgroep waarop men zich wil richten en de manier
waarop ze bereikt zal worden;
4.3.2 samenwerking met relevante actoren (integraal kader);
4.3.3 het laagdrempelig karakter: dit heeft te maken met de bereikbaarheid
en de sociale, culturele en psychologische toegankelijkheid en vertaalt zich onder
meer in het feit dat de gezinsondersteuning wordt georganiseerd in de nabijheid
van kansarme gezinnen en op plaatsen waar zij reeds komen.
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4.4 Onderwijs
4.4.1 de manier waarop de activiteiten zullen leiden tot de verbetering van de
onderwijskansen van kinderen in een situatie van maatschappelijke
kwetsbaarheid.
5. Financiering
De financiering van een initiatief lokale diensteneconomie verloopt volgens het
klaverbladmodel. Het uitgangspunt is dat iedereen die baat heeft bij de
aangeboden diensten zijn steentje bijdraagt om het geheel te betalen.
Het voorliggende klaverblad bestaat uit:
5.1 Subsidiëring vanuit het beleidsdomein ‘Werk en Sociale Economie’
bestaande uit enerzijds een loonpremie gegeven voor de doelgroepwerknemer(s)
omwille van de afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds een loonpremie voor
voor de opleiding en begeleiding van de doelgroepwerknemer(s).
De loonpremie per VTE doelgroepwerknemer op jaarbasis bedraagt 8.000 euro,
de premie per VTE omkadering op jaarbasis bedraagt 12.000 euro. De
subsidiebedragen worden gekoppeld aan de gezondheidsindex. De financiering
wordt toegekend voor een periode van 4 jaar.
5.2 Een bijdrage vanuit Welzijn, met name Kind en Gezin bedraagt minstens
10.000 euro en maximaal 25.000 euro per aanvraag. Het gevraagde bedrag
dient in verhouding te staan met de dienstverlening die u wenst te organiseren.
De bijdrage kan aangewend worden als tussenkomst in de personeels- en
werkingskosten van voorliggende aanvraag.
5.3 Een bijdrage vanuit Armoedebestrijding bedraagt minstens 10.000 euro en
maximaal 25.000 euro per aanvraag. Het gevraagde bedrag dient in verhouding
te staan met de dienstverlening die u wenst te organiseren. De bijdrage kan
aangewend worden als tussenkomst in de personeels- en werkingskosten van
voorliggende aanvraag.
5.4 Een bijdrage vanuit Onderwijs bedraagt minstens 10.000 euro en maximaal
25.000 euro per aanvraag. Het gevraagde bedrag dient in verhouding te staan
met de dienstverlening die u wenst te organiseren. De bijdrage kan aangewend
worden als tussenkomst in de personeels- en werkingskosten van voorliggende
aanvraag.
De bijdrage die u aanvraagt vanuit Kind en Gezin, Armoedebestrijding en
Onderwijs dient, omwille van gelijke subsidiëring, even hoog te zijn.
De middelen worden toegekend voor een periode van 1 jaar, met name van 1
januari 2012 t.e.m. 31 december 2012. Na evaluatie is een eventuele verlenging
in 2013 mogelijk.
Het klaverblad kan aangevuld worden met:
5.5 Subsidies in het kader van andere tewerkstellingsmaatregelen.
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Als erkend initiatief in de lokale diensteneconomie kan je beroep doen op de
federale maatregel ‘sociale inschakelingseconomie’ afgekort SINE. Deze
federale maatregel wordt toegekend door de federale minister van Werk en
wordt uitbetaald door de RVA. Het gaat om een loonkosttoelage van 6.000 euro
per VTE op jaarbasis én een RSZ-bijdragevermindering van 4.000 euro per VTE
op jaarbasis. De duur is afhankelijk van de leeftijd en de periode van inactiviteit.
De subsidie voor de doelgroepwerknemer in het kader van de lokale
diensteneconomie kan niet gecombineerd worden met een subsidie in het kader
van een andere Vlaamse tewerkstellingsmaatregel.
Een combinatie met federale maatregelen is mogelijk tenzij dit in de betrokken
wetgeving anders is opgenomen, bijvoorbeeld activa.
De subsidie voor de omkadering in het kader van de lokale diensteneconomie
kan gecombineerd worden met een subsidie in het kader van een andere
Vlaamse tewerkstellingsmaatregel op voorwaarde dat:
- een VTE voor niet meer dan 0,67 VTE ingezet wordt in de andere Vlaamse
maatregel (er wordt immers een minimum van 0,33 VTE aan omkadering in
de lokale diensteneconomie gevraagd);
- de som van deze subsidies de loonkost niet overschrijdt.
Voorbeeld: voor een VTE omkadering die 100% van de arbeidstijd in de gesco
maatregel wordt ingezet kan geen combinatie gemaakt worden met de subsidie
in het kader van de lokale diensteneconomie. Voor een VTE omkadering die 50%
van de arbeidstijd in de gesco maatregel wordt ingezet kan voor het resterende
gedeelte ingezet worden voor de lokale diensteneconomie. Dit echter op
voorwaarde dat de som van de subsidies in het kader van gesco en lokale
diensteneconomie niet meer bedraagt dan de effectieve loonkost.
5.6 (Boven)lokale financiering
Het is mogelijk dat een (boven)lokaal bestuur bijdraagt tot de financiering van
uw initiatief.
6. De begroting
Gelieve bij het invullen van de begroting rekening te houden met de volgende
richtlijnen. De kosten en opbrengsten hebben uitsluitend betrekking op
voorliggende aanvraag. De begroting dient volledig te zijn en is minstens in
evenwicht.
6.1 Kosten
Bij een tewerkstelling van 1 VTE tot en met 10 VTE doelgroepwerknemers geeft
u de loonkost van 1 VTE omkadering aan. Het is immers verplicht om te voorzien
in een voltijds beschikbare omkadering.
Bij een tewerkstelling van meer dan 10 VTE doelgroepwerknemers geeft u per
bijkomende VTE doelgroepwerknemer de loonkost in van 0,1 VTE omkadering.
6. 2 Inkomsten
6.2.1 Subsidie doelgroepwerknemer: vanaf 1 juni 2011 bedraagt het
geïndexeerde subsidiebedrag 8.833,08 euro per VTE op jaarbasis;
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6.2.2 Subsidie omkadering: vanaf 1 juni 2011 bedraagt het geïndexeerde
subsidiebedrag 13.249,32 euro per VTE op jaarbasis;
6.2.3 Subsidie Kind en Gezin: het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000
euro/jaarbasis als tussenkomst in de personeels- of werkingskosten met
betrekking tot voorliggende aanvraag;
6.2.4 Subsidie Armoedebestrijding: het maximale subsidiebedrag bedraagt
25.000 euro/jaarbasis als tussenkomst in de personeels- of werkingskosten met
betrekking tot voorliggende aanvraag;
6.2.5 Subsidie Onderwijs: het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000
euro/jaarbasis als tussenkomst in de personeels- of werkingskosten met
betrekking tot voorliggende aanvraag;
6.2.6 Andere tewerkstellingsmaatregelen, bijvoorbeeld SINE;
6.2.7 (Boven)lokale financiering;
Deze financiering dient aangetoond te worden;
6.2.8 Eigen middelen: inzet van eigen middelen of algemene werkingsmiddelen
verkregen via een structurele (bijvoorbeeld enveloppe) financiering vanuit de
overheid. Verduidelijk over welke soort middelen het gaat.

7. De procedure tot erkenning en subsidiëring

Omwille van het feit dat het om een oproep gaat die kadert binnen 4
beleidsdomeinen, werd een gecombineerde procedure uitgewerkt die
gecoördineerd wordt vanuit Kind en Gezin. Er is een positieve beslissing nodig
van de 4 bevoegde ministers om te komen tot erkenning en subsidiëring van een
initiatief lokale diensteneconomie voor integrale en laagdrempelige preventieve
gezinsondersteuning.
Een erkenning als initiatief in de lokale diensteneconomie wordt in eerste
instantie toegekend voor een periode van 4 jaar. Mits positieve evaluatie kan de
erkenning verlengd worden voor onbepaalde duur.
Procedure:
7.1

Kind en Gezin opent op 14 november 2011 de aanvragen.

7.2

De ontvankelijke kandidaturen worden gelijktijdig door de 4 bevoegde
administraties behandeld, elk vanuit de eigen beleidsaccenten. Hierbij
wordt een criterium van regionale spreiding gehanteerd en worden de
aanvragen per provincie gescoord.

11

-

Werk en Sociale Economie

De aanvragen worden geadviseerd door het lokaal forum werkgelegenheid of
door Resoc, afhankelijk of de dienstverlening het zorggebied van de lokale
werkwinkel al dan niet overschrijdt.
Het lokaal forum werkgelegenheid of Resoc spreekt zich in een advies uit over de
beschikbaarheid van de doelgroepwerknemer in de regio, over het belang van de
dienstverlening in het kader van het regionale tewerkstellingsbeleid en over het
eventueel samenvallen van de dienstverlening met lokale aanbieders.
Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie spreekt zich in
aan advies uit over de inhoudelijke criteria zoals bepaald in het decreet
houdende de lokale diensteneconomie en de begroting/klaverbladfinanciering.
Het lokaal forum werkgelegenheid of Resoc en het Vlaams Subsidieagenschap
voor Werk en Sociale Economie hebben 30 kalenderdagen de tijd om een advies
uit te brengen.
Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie maakt beide
adviezen binnen de 20 kalenderdagen over aan de Vlaamse minister bevoegd
voor Sociale Economie die binnen de 30 kalenderdagen een beslissing neemt.
-

Kind en Gezin

Kind en Gezin scoort de 2 inhoudelijke en 4 kwalitatieve parameters met
betrekking tot de dienstverlening (cfr. punt 4.2) aan de hand van volgend
systeem:
Parameter
Doelstellingen

Score
/20

Activiteiten

/20

Empowerment

/5

Omschrijving en waardering
Zijn de doelstellingen concreet, haalbaar,
meetbaar, … ?
Volledig, relevant en kwalitatief: score 13 t.e.m.
20
Volledig of relevant of kwalitatief: score 8 t.e.m.
12
Niet volledig en niet relevant en niet kwalitatief:
score 0 t.e.m. 7
Zijn de acties concreet omschreven en in
overeenstemming met de doelstellingen?
Volledig, relevant en kwalitatief: score 13 t.e.m.
20
Volledig of relevant of kwalitatief: score 8 t.e.m.
12
Niet volledig en niet relevant en niet kwalitatief:
score 0 t.e.m. 7
Kan men voorbeelden aanhalen waarmee men
kan aantonen dat de dienstverlening de
ontplooiing en zelfredzaamheid van kansarme
(aanstaande) ouders kan vergroten en zo hun
zelfbeeld en gevoel van zelfwaarde kan
stimuleren?
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Vraaggericht/
participatief

/5

Integraal
karakter

/5

Theoretisch/
wetenschappelijk
onderbouwd

/5

TOTAAL

/60

-

Volledig, relevant en kwalitatief: score 3 t.e.m. 5
Volledig of relevant of kwalitatief: score 2,5
Niet volledig en niet relevant en niet kwalitatief:
score 0 t.e.m. 2
Gaat de dienstverlening uit van de noden van
gezinnen? Hoe worden zij betrokken bij de
vormgeving en evaluatie hiervan?
Volledig, relevant en kwalitatief: score 3 t.e.m. 5
Volledig of relevant of kwalitatief: score 2,5
Niet volledig en niet relevant en niet kwalitatief:
score 0 t.e.m. 2
Kadert de dienstverlening binnen een breder en
coherent aanbod ten aanzien van gezinnen?
Volledig, relevant en kwalitatief: score 3 t.e.m. 5
Volledig of relevant of kwalitatief: score 2,5
Niet volledig en niet relevant en niet kwalitatief:
score 0 t.e.m. 2
Kan men methodieken aanhalen betreffende het
gezinsondersteunend werken met kansarme
gezinnen en die gehanteerd worden binnen de
organisatie en zijn gestoeld op
(wetenschappelijke) theoretische kennis of
goodpractices?
Volledig, relevant en kwalitatief: score 3 t.e.m. 5
Volledig of relevant of kwalitatief: score 2,5
Niet volledig en niet relevant en niet kwalitatief:
score 0 t.e.m. 2

Welzijn en Samenleving:

Afdeling ‘Welzijn en Samenleving’ scoort de 3 vereiste parameters vanuit het
beleidsdomein Armoedebestrijding (cfr. punt 4.3) aan de hand van een
gelijkaardig systeem:
Parameter
Doelgroep

Score
/10

Samenwerking met relevante
actoren

/10

Waardering
Kan men de doelgroep omschrijven en
aangeven hoe men deze tracht te
bereiken?
Volledig, relevant en kwalitatief: score
7 t.e.m. 10
Volledig of relevant of kwalitatief:
score 4 t.e.m. 6
Niet volledig en niet relevant en niet
kwalitatief: score 0 t.e.m. 3
Worden verschillende relevante
actoren aangehaald en omschrijft men
op welke manier men wil
samenwerken om de doelgroep te
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Laagdrempeligheid

/10

TOTAAL

/30

-

bereiken en de doelstellingen te
behalen?
Volledig, relevant en kwalitatief: score
7 t.e.m. 10
Volledig of relevant of kwalitatief:
score 4 t.e.m. 6
Niet volledig en niet relevant en niet
kwalitatief: score 0 t.e.m. 3
Is de dienstverlening bereikbaar, in de
nabijheid van kansarme gezinnen en
met zo laag mogelijke sociale,
culturele en psychologische drempels?
Volledig, relevant en kwalitatief: score
7 t.e.m. 10
Volledig of relevant of kwalitatief:
score 4 t.e.m. 6
Niet volledig en niet relevant en niet
kwalitatief: score 0 t.e.m. 3

Onderwijs

Onderwijs scoort de vereiste parameter (cfr. punt 4.4) aan de hand van een
gelijkaardig systeem:
Parameter
Verbetering onderwijskansen

Score
/10

TOTAAL

/10

Waardering
Draagt de dienstverlening bij tot het
verhogen van de onderwijskansen,
zowel m.b.t. toeleiding als
betrokkenheid?
Volledig, relevant en kwalitatief: score
7 t.e.m. 10
Volledig of relevant of kwalitatief:
score 4 t.e.m. 6
Niet volledig en niet relevant en niet
kwalitatief: score 0 t.e.m. 3

De totaalscore op 100 punten wordt bekomen door een eenvoudige optelling van
de deelscores vanuit ‘Kind en Gezin’, ‘Welzijn en Samenleving’ en ‘Onderwijs’. De
financiering wordt per provincie toegekend aan de aanvragers met de hoogste
scores, mits zij voldoen aan de voorwaarden uit het decreet Lokale
Diensteneconomie en minstens een totaalscore van 60 punten halen.
In geval er een status quo wordt bekomen, zullen de deelscores
achtereenvolgens vergeleken worden waarbij voorrang wordt gegeven aan de
kandidaat met de hoogste scores op de kwalitatieve parameters van
laagdrempeligheid, integrale dienstverlening, empowerment,
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wetenschappelijke/theoretische onderbouw en vraaggericht en participatief
werken.
8. Ontvankelijkheidscriteria
De aanvraag wordt ingediend op het daartoe ter beschikking gestelde
aanvraagformulier en is volledig ingevuld en ondertekend.
De aanvraag dient op volgende manieren bij Kind en Gezin ingediend te worden:
- per e-mail overmaken aan prego@kindengezin.be en dit uiterlijk op 14
november 2011 én
- de originele ondertekende versie aangetekend met de post versturen naar Kind
en Gezin, PGO Externe Dienstverlening, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. De
stempel van De Post van uiterlijk 14 november 2011 dient als bewijs.
Er kan bijkomende informatie opgevraagd worden. Indien de informatie niet
binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de vraagstelling wordt overgemaakt, wordt
de aanvraag alsnog onontvankelijk verklaard.

9. Contact
Met vragen of voor verdere informatie kan u terecht bij:
9.1 M.b.t. lokale diensteneconomie
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Afdeling
Tewerkstelling en Sociale Economie
- Cédric Verschooten op het nummer 02/553 08 77 of via
cedric.verschooten@wse.vlaanderen.be
- Katrien Herman op het nummer 02/553 43 56 of via
katrien.herman@wse.vlaanderen.be;
9.2 M.b.t. de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning
Kind en Gezin , PGO externe dienstverlening
Barbara Gabriëls op het nummer 02/533.14.96 of
barbara.gabriels@kindengezin.be
9.3 M.b.t. armoedebestrijding
Departement WVG, Afdeling Welzijn en Samenleving, team Samenleving
Koen Devroey op het nummer 02/553.32.76 of
koen.devroey@wvg.vlaanderen.be
9.4 M.b.t. onderwijs
Cel gender, diversiteit en armoedebestrijding, Afdeling Strategische
beleidsondersteuning binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Nathalie De Bleeckere, op het nummer
02/553.95.99 of
nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be
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