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Europees Sociaal Fonds (ESF)

Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen (DWSE)

ESF Vlaanderen verdeelt subsidies

Bijvoorbeeld:
Proeftuinen samenwerking SEC-NEC
WIJ-projecten
Duaal leren
Werken rond werkbaar werk
Innovatie stimuleren
Transnationale samenwerking



Situering doorstroomtrajecten

ESF werkt aan de hand van projectfinanciering

Huidige oproep: 432 Doorstroom Sociale Economie

Oproepperiode: 01/06/2018 – 31/12/2020 (31 maanden)

Gebaseerd op decreten/BVR’s LDE en Maatwerk

Enkel toegankelijk organisaties/consortia met Mandaat 
Doorstroombegeleiding (VDAB)



Gegunde consortia

Projectnummer Promotor Provincie

7876 BUURTSERVICE  vzw Antwerpen

7882 Werkervaringsbedrijven (WEB) Antwerpen

7874 Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied (BLM) Limburg

7881 vzw IN-Z Limburg

7887 EMINO Limburg

7738 Stad Gent - Dienst Werk Oost-Vlaanderen

7877 Compaan Oost-Vlaanderen

7878 Jobs & Milieu (JOMI) Oost-Vlaanderen

7883 GROEP INTRO VZW Oost-Vlaanderen

7889 EMINO Vlaams-Brabant

7875 LOCA LABORA West-Vlaanderen

7880 MENTOR VZW West-Vlaanderen



Doelstelling en doelgroep

o De doelstelling van de oproep is de organisatie van

• doorstroombegeleiding van doelgroepmedewerkers
• richting externe doorstroom 

o Toeleiding gebeurt enkel door VDAB obv
doorstroomevaluatie



Acties 

• Doorstroomtraject streeft naar gemiddeld 140 uur 
begeleiding over 4 fases:

• Voortraject
• Jobmatching
• Stage
• Nazorg

• Voortraject, jobmatching en stage samen max. 6 maanden

• Nazorg max. 3 maanden



Acties

1° het voortraject (max. 1 maand):

a) sollicitatietraining:
- de opmaak van CV
- de sollicitatiebrief
- sollicitatietechnieken
- de presentatie van de doelgroepwerknemer

b) het zoeken naar een passende job op maat 

c) het ondersteunen bij het vervullen van randvoorwaarden 
voor reguliere tewerkstelling



Acties 

2° de jobmatching (max. 3 maanden):

het zoeken van één of meer stages in samenspraak met de 
doelgroepwerknemer op basis van een reëel jobaanbod



Acties
3° de stage (max. 3 maanden):

Doorstroombegeleider biedt ondersteuning aan zowel 
werknemer en stagebedrijf mbt:

a) het onthaal van de doelgroepwerknemer;
b) aanpassing aan de arbeidsomgeving
c) werkprocessen en functie
d) communicatie
e) coaching

En actualiseert POP werknemer na einde stage. 



Acties 
3° de stage (max. 3 maanden):

• Advies om terbeschikkingstelling van werknemers (TBS) te 
gebruiken (Artikel 32 van de wet van 24 juli 1987)

• Doorstroombegeleiders organiseren stage



Acties 

4° de nazorgbegeleiding (max. 3 maanden): 

-> vanaf de indiensttreding bij de reguliere werkgever

-> bijkomende ondersteuning voor duurzame tewerkstelling



Opvolging ESF

• Periodiek rapporteren promotoren aan ESF

• ESF betaalt vast bedrag uit per opgestarte fase
• Inhoud fases gecontroleerd adhv POP, tijdsregistratie, 

inhoudelijke documenten

• Promotoren registreren doorstroomtraject/fases in Mijn 
Loopbaan

• Coachingsbezoeken (samen met DWSE en VDAB)
• Themawerkingen (intervisie, methodiek)



Contact

Jelle Debaenst (Beheerder oproep 432 Doorstroom SE)

jelle.debaenst@wse.vlaanderen.be

mailto:jelle.debaenst@wse.vlaanderen.be
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