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1.  INLEIDING EN SITUERING 
  

1.1 Wat is de regierol? 

Lokale besturen kunnen een lokale regierol opnemen. 

Activiteiten die onder een regierol vallen zijn:   

- Omgevingsanalyse: actoren bevragen op alle relevante informatie om een goed en omvattend 

beeld van de lokale situatie te verkrijgen.  

- Visievorming en beleidsplanning: stimuleren van visievorming en gemeenschappelijke 

beleidslijnen uitzetten voor het geheel van de betrokken actoren.  

- Netwerking: organiseren van samenwerking, actoren mobiliseren en inspireren om bij te dragen 
aan de beleidsplannen, afstemmen van de verschillende maatregelen en acties.  

- Verantwoording van het handelen en de resultaten van het geheel, toezicht houden op de inzet 
en de inbreng van actoren alsook terugkoppelen van de resultaten.  

 

In het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het 

vlak van sociale economie en werk’1 worden in artikel 3, §1 de verschillende aspecten van de lokale 
regierol op het vlak van sociale economie en werk als volgt omschreven: 

 

1° de lokale uitdagingen en lokale partners op het vlak van sociale economie en werk in kaart 

brengen; 
 

2° het overleg, de samenwerking en de netwerking tussen die partners bevorderen; 

 

3° een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen ontwikkelen over de sociale economie en over 

de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de 

sociale economie. 

 

1.2 Waarom een lokale regierol voor de gemeenten op het vlak van sociale economie én 

werk? 

Op dit moment zijn er 238 gemeenten die de regierol op het vlak van de lokale sociale economie 
opnemen, ofwel in één van de 34 lokale samenwerkingsverbanden (waarvan 10 met een centrumstad) 

ofwel apart (de 3 centrumsteden Antwerpen, Gent en Leuven).2 Zij worden ondersteund vanuit de 

oproep regierol lokale sociale economie 2020 – 2025. 

 

Door de lokale sociale economie te bevorderen creëren deze gemeenten een maatschappelijke 

meerwaarde via de tewerkstelling van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt én via het 

faciliteren van aanvullende dienstverlening op de reguliere economie. 

 

Maar de sociale tewerkstelling van mensen gaat breder dan enkel de sociale economie.  

We zien dan ook dat vele gemeenten en hun lokale regieverbanden hun regierol nu al breder invullen 

en ook andere ondersteunende acties organiseren ten aanzien van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en kwetsbare werkzoekenden, o.m. via andere inschakelings- en tewerkstellingstrajecten 

(wijkwerken, tijdelijke werkervaring…). 

 

 
1 https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/626AAAD51C4A193816C2FFB0  
(link kopiëren in browser) 
2 Zie overzicht: https://www.socialeeconomie.be/het-lokale-bestuur-als-regisseur 
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Met het nieuw BVR en deze oproep willen we de lokale regierol dan ook uitbreiden tot het bredere 
lokale werkgelegenheidsbeleid.  

 

Gegeven hun nabijheid bij de diverse moeilijk bereikbare groepen, kan vanuit de lokale besturen meer 

maatwerk geleverd worden, en ingespeeld worden op de eigenheid van de subregio of stad en haar 
werkzoekenden, leefloners en niet- beroepsactieven. 

  

Zo maken we meer kans om de potentiële meerwaarde te benutten die lokale besturen kunnen bieden 
in een breder en meer gedifferentieerd activeringsbeleid, dat ook beter aansluiting kan vinden bij 

andere lokale regierollen zoals het lokaal sociaal beleid en het lokaal integratiebeleid. 

 

Een versterkte samenwerking met de lokale besturen is ook een van de doelstellingen uit de 
Beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024. 

 

Dit moet zich o.m. vertalen in méér lokale samenwerkingsovereenkomsten tussen VDAB en lokale 

besturen met daarin samen afgesproken doelstellingen en acties. VDAB zal zich daarvoor richten op de 

lokale regieverbanden (de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, zie hieronder meer info). 

 
Door de regierol van de lokale besturen te verbreden naar een lokale regierol sociale economie en 

werk, versterken we de lokale regisseurs verder bij het uitoefenen van hun (boven)lokale 

sensibiliserende, coördinerende, netwerkende en beleidsvoorbereidende taken. 

  

Zo faciliteren we met de lokale regisseurs ook de uitbouw van (boven)lokale gesprekspartners voor de 

Vlaamse overheid en VDAB bij het sluiten van die lokale samenwerkingsovereenkomsten en andere 
lokale partnerschappen. 

  

1.3 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor de regierol sociale economie en werk 

Lokale besturen bepalen grotendeels zelf, op basis van de lokale noden en opportuniteiten, hoe zij hun 

regierol concreet invullen met zelf geformuleerde doelstellingen, actieplannen en acties.  

Lokale besturen die een lokale regierol inzake sociale economie en werk opnemen, worden daarin 

financieel ondersteund door de Vlaamse overheid, mits ze ook werken binnen de contouren van de 

Vlaamse beleidsprioriteiten. 

 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie vertalen de lokale besturen in hun strategische 

meerjarenplanning die beleidsprioriteiten in acties, met minimaal één actie per beleidsprioriteit per 

jaar.3 

 

De volgende prioriteiten zijn de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale regierol sociale economie 

en werk: 

 

1° het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen zoals 

vermeld in punt 1.1 (zie de 3 aspecten lokale regierol op het vlak van sociale economie en 

werk); 

 

2° de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de 

sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. 

 
3 Stem je aanvraag inhoudelijk af op de Vlaamse beleidsprioriteiten rond sociale economie en werk. Zie verder in 
deze handleiding bij 5.3. 
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via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor 

langdurig werkzoekenden; 

 

3° het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bevorderen; 

 

4° de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren 

faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.  

 

 

2. WIE KAN EEN SUBSIDIE AANVRAGEN?  
  

Je kan een subsidie aanvragen als:  

 

- centrumstad  

- Welzijnsvereniging (de vroegere OCMW verenigingen)  

- intergemeentelijke samenwerkingsverband, onder de vorm van een:  

• interlokale vereniging  

• projectvereniging  

• dienstverlenende vereniging  

• opdrachthoudende vereniging  

 

De oproep stelt, zoals in de vorige oproepen, een minimale schaalgrootte voorop om de lokale regierol  

sociale economie en werk op te nemen:  

 

- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en Welzijnsverenigingen dienen minimaal 

60.000 inwoners te hebben op hun grondgebied; 

- centrumsteden kunnen apart indienen of als partner binnen een samenwerkingsverband; 

- voor centrumsteden die apart indienen geldt er geen ondergrens; 

- de gemeenten kunnen maar van één lokaal regieverband sociale economie en werk deel 

uitmaken. 

 

Voor de interlokale verenigingen (die geen rechtspersoonlijkheid hebben):  

 

- moet er een beherende gemeente worden aangeduid die indient en jaarlijks rapporteert via 
de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyslus aan de Vlaamse regering (BBC/DR); 

- de beherende gemeente zal als begunstigde de subsidies ontvangen; 

- de interlokale vereniging bepaalt zelf hoe deze subsidies onderling worden verdeeld en 
ingezet. 

 

2.1. Waarom een open oproep 2023-2025? 

Met deze oproep willen we voor de tweede helft van de lokale beleidscyclus (2020 – 2025) niet alleen 

de inhoudelijke beleidsprioriteiten verbreden richting werk, maar ook de gebiedsdekkendheid van de 

maatregel verhogen.4 

 
4 Op dit moment heeft de maatregel een dekkingsgraad van bijna 89 % van de bevolking en bijna 80% van het 
aantal gemeenten in Vlaanderen. 
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We kiezen voor een open oproep om:  

 

- de maatregel meer gebiedsdekkend te maken; 

- naast de bestaande samenwerkingsverbanden/lokale regieverbanden de kans te geven aan 
nieuwe regieverbanden om in te tekenen; 

- aan bestaande lokale regieverbanden de kans te geven om zich uit te breiden met gemeenten 

in hun nabije omgeving die nu nog niet meedoen; 

- aan bestaande lokale regieverbanden de kans te geven om zich aan te passen aan de grenzen 

van de referentieregio’s (zie meer info hieronder). 

 

We willen met de lokale regieverbanden de basis te leggen voor duurzame samenwerkingen, en 

stimuleren daarbij waar mogelijk een verdere convergentie met de samenwerkingsverbanden 

wijkwerken of andere lokale partnerschappen op het vlak van het arbeidsmarktbeleid. 

 

Het is uitdrukkelijk de betrachting om, zonder de samenstelling van de lokale regiegebieden op te 

leggen, versnippering van de lokale regieverbanden tegen te gaan. Opsplitsingen louter om financiële 
redenen zullen niet aanvaard worden. 

 

Opdelingen of wijzigingen van bestaande regieverbanden dienen dan ook, rekening houdend met 

bovenstaande betrachtingen, goed gemotiveerd te worden.  

 

2.2. Lokale regiegebieden en regiovorming 

De Vlaamse Regering wil inzetten op een regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt 

gedragen door de lokale besturen.5 Ze wil daarbij toewerken naar referentieregio’s waarbinnen alle 

vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden. De lokale 

regieverbanden kunnen daarbij maximaal even groot zijn als de referentieregio’s, of dienen zich als 

kleinere subregio binnen de grenzen van die referentieregio’s te bevinden. 

 

We willen met deze open oproep die lokale regieverbanden die de grenzen van een referentieregio 

overschrijden de kans geven om zich, conform de regeringsbeslissing van 12 maart 2021 betreffende 

de regiovorming, te aligneren binnen of met de referentieregio’s. Daarbij gelden volgende afspraken: 

 

- de bestaande lokale regieverbanden krijgen de tijd tot ten laatste 1/1/26, bij het ingaan van 
de volgende beleidscyclus, om zich waar nodig in te passen in de referentieregio’s; 

- de nieuwe lokale regieverbanden die op deze oproep intekenen moeten zich al inpassen in de 
referentieregio’s bij het in voege treden van deze oproep dus voor 1/1/23; 

- bestaande lokale regieverbanden die zich uitbreiden of wijzigen worden daarbij als nieuwe 
lokale regieverbanden beschouwd en moeten zich dus ook confirmeren voor 1/1/23. 

3. VOOR WELKE PERIODE GELDT DE SUBSIDIE?  
  

De subsidies worden normaliter - binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet - 

principieel toegekend voor de hele periode van het meerjarenplan.  

  

 
5 Regiovorming en referentieregio's 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming
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Het planlastendecreet6 voorziet dat de Minister kan beslissen om halverwege de lokale beleidscyclus 
de Vlaamse beleidsprioriteiten, de hoogte van het totale subsidiebedrag en de verdelingscriteria te 

wijzigen.  

 

Met het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten 
op het vlak van sociale economie en werk worden de inhoudelijke7 en financiële criteria halverwege 

de lokale beleidscyclus gewijzigd. 

 
De nieuwe toegekende subsidiebedragen gelden voor de resterende 3 jaren van het meerjarenplan 

(2023-2025), en worden jaarlijks toegekend via een ministerieel besluit.   

 

4. HOE WORDEN DE SUBSIDIES BEREKEND?  

In de nieuwe financiële verdelingscriteria wordt het totaalbedrag van 3 miljoen euro verdeeld tussen 

al de goedgekeurde begunstigden op basis van een weging binnen het te verdelen bedrag. 

 

Elke goedgekeurde aanvraag zal pro rata een subsidie ontvangen op basis van de volgende 

verdelingscriteria: 

 

- 40% van de totale subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van de bevolking 

op beroepsactieve leeftijd in het lokale regiegebied; 

- 20% van de subsidie wordt verdeeld onder de begunstigden op basis van het aantal 
werkzoekenden in het lokale regiegebied; 

- 40% van de subsidie wordt gelijk verdeeld onder de begunstigden. 

 

Door de nieuwe financiële verdelingscriteria kunnen we de exacte subsidiebedragen per begunstigde 
niet op voorhand weten, aangezien we niet kunnen voorzien hoeveel nieuwe en/of gewijzigde 

regieverbanden er zullen indienen.  

 
We beseffen dat deze onbekende factor in het eerste jaar (2023) de opmaak van de financiële planning 

bemoeilijkt.8  

 
Toch kiezen we voor dit nieuwe verdelingssysteem waarbij het totale budget onder alle begunstigden 

wordt verdeeld, opdat geen enkele begunstigde uit de boot zou vallen wegens ontoereikend budget.  

 

5. HOE VRAAG JE DE SUBSIDIE AAN?  

 
5.1. Iedereen dient opnieuw in 

Aangezien het om een open oproep met nieuwe criteria gaat, moeten alle mogelijke begunstigden 
- zowel de nieuwe als de bestaande of veranderde lokale regieverbanden - een aanvraag indienen.  

 
6 Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap 
en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden 
opgelegd, Art.4 §2  
7 Voor de nieuwe inhoudelijke beleidsprioriteiten - zie handleiding 1.3. 
8 De penhouders kunnen zich bij de aanpassing van de meerjarenplanning in 2022 desgevallend baseren op de 
bedragen van de fictieve simulaties die aan de regisseurs bezorgd werden. Bij de aanpassing van de 
meerjarenplanning in 2023 kunnen ze de definitieve subsidiebedragen voor de drie jaren opnemen, aangezien 
die in april 2023 bekend zullen zijn. 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020511&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020511&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020511&param=inhoud
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De aanvraag verloopt via (een aanpassing van) hun meerjarenplanning voor de  periode 2023-2025 

en/of via de online applicatie Platos. 

  

5.2. Waaruit bestaat een volledig dossier?  

Een volledig aanvraagdossier omvat:  

 

- Het inlichtingenformulier over de indiener (samenstelling van het lokale regieverband etc.) : 

dit dien je (iedereen) via Platos in.   

- Voor de nieuwe lokale regieverbanden of bestaande lokale regieverbanden die zich uitbreiden 
of wijzigen dien je een verbintenisverklaring 9  in (in bijlage toevoegen in Platos). Voor de 

bestaande ongewijzigde lokale regieverbanden is dit niet van toepassing. 

- De inhoudelijke aanvraag:   

• hetzij via de digitale rapportering (BBC/DR) over de aanpassing van het meerjarenplan 

waarmee de beginkredieten voor 2023 worden vastgesteld (voor de gebruikers van 

BBC) (zie 5.3.1 en 1.3.) 

• hetzij via het inlichtingenformulier via Platos toegevoegde aanvraagformulier met 

meerjarenplanning voor wie niet met BBC werkt (zie 5.3.2 en 1.3.)  

  

5.3. Langs welke weg doe je je (aangepaste) meerjarenplanning in: via BBC of 

daarbuiten?  

5.3.1. Indiening via BBC  

  

De BBC omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen.  

De BBC bepaalt hoe het meerjarenplan, de aangepaste meerjarenplanning en de jaarrekening eruitzien 

en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen 

daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de 

uitvoering en de evaluatie. Via de digitale rapportering van de BBC (BBC/DR) wordt de Vlaamse 
overheid op de hoogte gebracht van het intekenen op deze oproep en van de rapportering daarover.  

5.3.2. Indiening buiten BBC - Platos 

  

Voor samenwerkingsverbanden die niet via BBC werken (bv. dienstverlenende vereniging), wordt de 

aanvraag maximaal afgestemd op de vorm en timing uit het planlastendecreet.  

De aanvraag dien je in via Platos (zie 5.2). 

  

De aanvraag of de planning bevat, net zoals in BBC/DR, de (inhoudelijke) acties die het regieverband 

zal ondernemen om bij te dragen tot de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Het levert een 

duidelijk beeld van de intenties voor de komende werkjaren. De aanvraag vormt de basis voor de latere 

gecoördineerde jaarrapporten met inhoudelijke en financiële gegevens. 

 

 

 
9 Verbintenisverklaring: is een verklaring waarin de betrokken lokale besturen aangeven akkoord te zijn dat lokaal 
regieverband X de regierol opneemt, en dat desgevallend Y de beherende gemeente is, zodat we weten wie er 
allemaal deelneemt aan dit regieverband. 

https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
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5.4. Hoe formuleer je je aanvraag?  

A) Stem je aanvraag inhoudelijk af op de Vlaamse beleidsprioriteiten rond sociale economie en 

werk  

 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie vertalen de lokale besturen in hun strategische 

meerjarenplanning de Vlaamse beleidsprioriteiten in doelstellingen en acties met minimaal één actie 

per beleidsprioriteit. 

 

De subsidieaanvraag gebeurt in BBC door aan de acties een externe deelrapportagecode te koppelen. 

Zo weet de Vlaamse overheid wie via BBC/DR  ingetekend heeft op de Vlaamse beleidsprioriteiten rond 

sociale economie en werk, en met welke acties ze dat binnen welke Vlaamse beleidsprioriteit doen.   
 

Let op: we gebruiken nieuwe externe rapporteringscodes! De oude rapporteringscode (LSEVBP01) 
komt dus vanaf 2023 te vervallen. 

 

Per Vlaamse beleidsprioriteit is er een aparte externe rapporteringscode: de afkorting van Werk en 

Sociale Economie – Lokale Regie (WSE-LR) met bijhorende nummering: 

 

1. het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen zoals 

vermeld in punt 1.1 (supra): WSE-LR1 

2. de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de 

sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. 
via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor 

langdurig werkzoekenden: WSE-LR2 

3. het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bevorderen: WSE-LR3 

4. de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren  

faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen: WSE-

LR4 

 

B) Omschrijf je acties helder  

  

Inhoudelijk heldere en goed geformuleerde acties zijn heel belangrijk voor de Vlaamse overheid om 

in te kunnen schatten of het lokaal bestuur met de acties aansluit op de Vlaamse beleidsprioriteiten. 

Wie intekent op een beleidsprioriteit, krijgt een grote mate van autonomie om een meerjarenplan uit 

te stippelen en inhoudelijk vorm te geven via zelf geformuleerde acties. Dat neemt niet weg dat de 

inhoud voldoende duidelijk moet zijn om beoordeeld te kunnen worden.  

  

Omdat de koppeling met de deelrapportagecodes op actieniveau gebeurt, moeten voor de volledige 

periode acties worden uitgewerkt. Dat later geplande acties aanvankelijk minder gedetailleerd 

uitgewerkt zijn, is geen probleem: het meerjarenplan is immers steeds actualiseerbaar en de 

verfijningen van acties in latere jaren van het meerjarenplan worden opgevolgd aan de hand van de 
opeenvolgende jaarrekeningen.  

  

C) Vertaal je beleidsvisie naar beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties  

  

In de meerjarenplanning van de steden en gemeenten wordt de beleidsvisie van de lokale besturen 
vertaald naar beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Beschrijf deze kwalitatief en bij voorkeur 

ook kwantitatief.   
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Eén beleidsdoelstelling kan betrekking hebben op meerdere beleidsdomeinen en zo onderdeel zijn van 

een geïntegreerde aanpak van bijvoorbeeld lokaal sociaal beleid, het lokale integratiebeleid en het 

lokale sociale-economie- en werkgelegenheidsbeleid.  

  

Stel per beleidsdoelstelling één of meer actieplannen op voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. 

Een actieplan is een verzameling van acties die binnen een vastgelegd tijdschema of realisatietermijn 

worden uitgevoerd.  

 

De acties tenslotte tonen concreet aan wat er wordt ondernomen in het kader van die actieplannen. 

Ook een actieplan en daarbij horende acties kunnen aan meerdere beleidsdomeinen gekoppeld 

worden in het kader van een geïntegreerde benadering.  

 

Concreet formuleert u in BBC onder (zie uitgewerkte voorbeeld in bijlage): 

• Actie omschrijving: omschrijf kort de concrete actie (minstens titel) 

• Actie lange omschrijving: leg de geplande actie uit waar mogelijk met een KPI (Key Performance 

Indicatoren) of gewenste outcome  

Bijvoorbeeld, geef een toelichting over de actie:   

o Wat en waarom wil u deze actie doen?  

o Welke rol neemt de regisseur op?  

o Hoe wil men deze actie uitvoeren? 

o Welke effect wil men realiseren met de concrete actie? 

• Code: selecteer de code horend bij elk van de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten waaronder de actie 

valt (zie 5.4. A.) 

 

Voor diegene die niet via BBC indienen, wordt het inhoudelijke meerjarenplan (dezelfde vragen als 

hierboven) per werkingsjaar ingediend via Platos. 

 

6. WANNEER DIEN JE JE AANVRAAG TEN LAATSTE IN?  
  

Je dient je aanvraag uiterlijk op 15 januari 2023 in.  
 
Een volledig aanvraagdossier omvat naast de eigenlijke aanvraag ook een inlichtingenformulier en 
verbintenisverklaring (zie 5.2.).  
 
  

https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
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 Timing:  

 

Mei 2022 Bekendmaking van de oproep met de Vlaamse beleidsprioriteiten op het vlak van lokale 

sociale economie  

2022  Opmaak aanpassing meerjarenplan/jaarplan  
- De steden en gemeenten (of hun samenwerkingsverbanden) maken de aanpassing van 

hun meerjarenplan2020-2025 op voor de vaststelling van de beginkredieten 2023 en de 
planning voor 2023-2025.  

- De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (die niet 

met BBC werken) maken hun meerjaren- of jaarplan op via Platos.  

15/01/2023  Deadline voor indiening van het aanvraagdossier 

30/04/2023  Beslissing over aanvraag via subsidiebeslissing Vlaamse Regering  

  

 

7. BESLISSING OVER JE AANVRAAG  
  

Op basis van je aanvraagdossier beoordeelt het Departement WSE   

 

(1) of de lokale regieverbanden voldoen aan de formele voorwaarden (begunstigden, het 

minimaal aantal inwoners voor samenwerkingsverbanden);  

(2) of inhoudelijk de minimale acties aanwezig zijn, en hoe ze passen in de daarbij horende 

Vlaamse beleidsprioriteiten   

  

Je ontvangt de beslissing met daarin het toegekende subsidiebedrag via een subsidiebesluit (uiterlijk 

op 30 april 2023).  

 

 

8. JAARLIJKSE RAPPORTERING/ AFREKENING  
 

8.1. Timing en werkwijze  

Timing van de uitbetalingen en van de rapportering:  

 

Jaar X  30/06  uitbetaling 1ste voorschot, 40% van het max. subsidiebedrag  

30/11  uitbetaling 2de voorschot, 40% van het max subsidiebedrag  

Jaar X+1  31/07  deadline voor rapportering over jaar X   

- hetzij via BBC/DR  

- hetzij via Platos  

najaar  uitbetaling saldo  

  

https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
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8.2. Beoordeling van de rapportering  

Aan de hand van één inhoudelijk, gecoördineerd jaarverslag (vervat in de jaarrekeningen van BBC of 

hetzij via Platos) wordt de werking van het gehele werkingsjaar inhoudelijk geëvalueerd. Er wordt 

nagegaan in welke mate tijdens de subsidieperiode de doelstellingen, activiteiten en prestaties werden 

verricht of effecten werden bereikt in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten.  

 

De verantwoording van de inhoudelijke evaluatie gebeurt o.b.v. de concrete acties die uitgevoerd 

worden in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale regierol sociale economie en 

werk (zie 1.3). Voor de verantwoording van de subsidie dient men op niveau van ‘actie lange 

omschrijving’ de  acties zo goed en concreet mogelijk toe te lichten. Daarnaast dienen de resultaten 

van de concrete acties toegelicht te worden op niveau van ‘actie commentaar’. Zo krijgt het 

Departement Werk en Sociale Economie een beeld van de acties die zijn uitgevoerd.10 

 

Concreet formuleert u in BBC in de jaarrekeningen onder:  

 

• ‘Actie omschrijving’: omschrijf kort de concrete actie (minstens titel) 

• ‘Actie lange omschrijving’: licht u de uitgevoerde concrete actie(s) toe door bijvoorbeeld deze 

vragen te beantwoorden:  

o Wat en waarom u deze actie heeft uitgevoerd?  

o Welke rol nam de regisseur op?  

o Hoe heeft men deze actie uitgevoerd? 

• ‘Actie commentaar’: geeft u een toelichting over de resultaten die men wilde bereiken of 

bereikt heeft met de concrete actie  

• Code: selecteer de code horend bij elk van de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten waaronder de actie 

valt (zie 5.4. A) 

 

Voor diegene die niet via BBC indienen, wordt het inhoudelijke (dezelfde vragen als hierboven) – en 
financiële jaarverslag ingediend via Platos. 
 

De rapportering voldoet niet als de rapportering manifest onduidelijk is en het regieverband 

onvoldoende aantoont dat het de vooropgestelde acties heeft uitgevoerd of de bijhorende 

doelstellingen heeft nagestreefd. 

  

Als uit de aangepaste rapportering of uit de bijkomende motivering blijkt dat de subsidie niet 

aangewend werd voor het doel waarvoor ze werd verleend, en meer bepaald dat de Vlaamse 

beleidsprioriteiten onvoldoende werden nagestreefd, keert de Vlaamse Regering geen verdere 
subsidies uit en vordert ze de al uitbetaalde subsidies terug. 

  

 

  

 
10 Let op: in BBC worden de velden (actie omschrijving, actie lange omschrijving & commentaar) voorzien van 

maximaal 4000 tekens. 
 

https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
https://loket.wse.vlaanderen.be/platos
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9. WETGEVEND KADER   
   

Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van 

de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (link naar 
Vlaamse Codex)  

  

Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 

Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd (link naar Vlaamse codex)  

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van 

sociale economie en werk:  https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-
view/626AAAD51C4A193816C2FFB0 (Link kopiëren in browser) 

 

  

10. CONTACT  
  

Met vragen kan je terecht bij: duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be  

 

Monia Tahri  

Dossierbehandelaar Dienst Ondersteuning  

T: 02 553 09 63  

M: monia.tahri@vlaanderen.be   

  

Marc Haesendonckx   

Beleidsmedewerker Afdeling Strategische Beleidsondersteuning   

GSM: 0472 61 79 52  

M: marc.haesendonckx@vlaanderen.be     

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021377&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1187265,1187266
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021377&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1187265,1187266
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021377&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1187265,1187266
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021377&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1187265,1187266
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021377&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1187265,1187266
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021377&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1187265,1187266
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020511&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020511&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020511&param=inhoud
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/626AAAD51C4A193816C2FFB0
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/626AAAD51C4A193816C2FFB0
mailto:duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be


   
 

 

Bijlage: aanzet van acties, bij wijze van voorbeeld, o.b.v. format BBC meerjarenplan op actie niveau 
 

Actie omschrijving  Actie lange omschrijving  Actie commentaar  Code  11Bedrag 

2023 

Bedrag 

2024 

Bedrag 

2025 

Concrete actie: In dienst nemen of houden van de 

regisseur sociale economie en werk  

Jaarlijkse personeelskosten regisseur voor de periode 2023 

-2025 Voor de opdracht wordt 1 VTE voltijds in dienst 

genomen.  

Doel: de lokale regisseur sensibiliseert intern (bij de lokale 

besturen) en extern (op het werkveld), coördineert de 

verschillende actoren, doet aan netwerking, visievorming 

en beleidsvoorbereiding. 

Hij staat in voor… 

en rapporteert intern aan… 

 

 

  

WSE-LR1 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Concrete actie: het opmaken van een 

omgevingsanalyse  

Het opmaken van een omgevingsanalyse voor periode 

2023-2025. 

Trekker: regisseur sociale economie en werk en lokale 

besturen van het lokale regieverband 

In kaart brengen van de kansen en opportuniteiten van de 

centrumstad/ of het lokaal regieverband d.m.v. cijfermatig 

(bv de actoren die actief zijn in de sociale en reguliere 

economie in de regio en de uitdagingen wat betreft 

doorstroom, vergrijzing, werkloosheidsgraad, kwetsbare 

doelgroepen enz.) & trendmatig onderzoek (bv evenwicht 

work-life balance, technologische transformatie, 

digitalisering, groene revolutie, innovatie enz.). De 

opdracht mbt de omgevingsanalyse wordt uitbesteed aan 

X. De regisseur en de actoren gaan vervolgens aan de slag 

met de gegevens en maken een visievorming en 

beleidsplanning op voor de periode 2023-2025. 

…. 

  WSE-LR1 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

 
11 De penhouders kunnen zich bij de aanpassing van de meerjarenplanning in 2022 desgevallend baseren op de bedragen van de fictieve simulaties die aan de regisseurs bezorgd werden. Bij 
de aanpassing van de meerjarenplanning in 2023 kunnen ze de definitieve subsidiebedragen voor de drie jaren opnemen, aangezien die in april 2023 bekend zullen zijn. 
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Concrete actie: het opmaken van een visievorming en 

beleidsplanning 

Het opmaken van een visievorming en beleidsplanning  

voor de periode 2023-2025 

Trekker: regisseur sociale economie en werk en /of lokale 

besturen van het lokale regieverband 

De centrumstad X/ of het lokaal regieverband X formuleert 

een gezamenlijk visie betreft het lokale regierol op het vlak 

van sociale economie en werk. De regisseurs ontwikkelt 

samen met de betrokken actoren de missie (het inspelen 

op trends op lokaal niveau), kernwaarden, doelstellingen 

en strategie. 

Op basis van de resultaten uit de omgevingsanalyse wordt 

de beleidsplanning opgemaakt.   

Doel: jaarlijks minimaal 1 concrete actie uit de vier Vlaamse 

beleidsprioriteiten worden opgenomen in het 

meerjarenplan 2023-2025 

… 

  

 

 

 

 

WSE-LR1 0 0 0 

Concrete actie: netwerking tussen sociale en reguliere 

economie: het organiseren van een jaarlijkse meet & 

greet  

Jaarlijks organiseert de regisseur een meet & greet tussen 

sociale economiebedrijven en andere actoren in het socia-

economisch werkveld (lokale besturen, reguliere bedrijven, 

sociale partners).  

Trekker: regisseur sociale economie en werk 

Doel van deze meet & greet is samenwerking en 

kennisdeling stimuleren. Daarnaast beoogt het 

samenwerkingsverband met deze meet & greet -formule 

meer lokale groei binnen sociale economie, door meer 

duurzame opdrachten binnen te halen, waardoor meer 

mensen lokaal te werk gesteld kunnen worden in 

duurzame jobs voor mensen met een medische, mentale, 

psychische, psychiatrische of sociale problematiek 

… 

. WSE-LR1 2.500,00 2.500.00 2.500,00 

Concrete actie: visieontwikkeling ikv innovatieve 

samenwerking arbeidsmatige activiteiten in de sociale 

economie. 

De regisseur LSEW zoekt in samenwerking met de 

innovatiemanager van xxx naar proeftuinen AMA WSE voor 

de regio, conform de daar bepaalde doelstellingen. Deze 

innovatiemanager zet in op strategische visieontwikkeling 

bij de maatwerkbedrijven en biedt hun begeleiding in het 

aangaan van innovatieve samenwerkingen met lokale 

 WSE-LR2 1.500,00 1.500,00 1.500,00 



   
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

       Oproep – Lokale regierol sociale economie en werk Pagina 15 van 19  

initiatieven voor arbeidsmatige activiteiten in de sociale 

economie.  

Trekker: innovatiemanager met ondersteuning regisseur 

sociale economie en werk 

Doel: resultaat van de ketensamenwerking tussen het 

maatwerkbedrijf en het lokaal ingebed AMA initiatief; de 

(extra) jobmogelijkheden in diverse functies en diverse 

activiteiten 

Doel: De resultaten van de proeftuinen dienen omgezet te 

worden in structurele acties waarbij de Regisseur Sociale 

Economie ondersteuning biedt. 

… 

Concrete actie: expertise opbouwen m.b.t. personen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Het opbouwen van expertise rond alle mogelijkheden die 

er zijn om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

meer kansen te geven en delen deze expertise in de regio 

Trekker: de regisseur sociale economie en werk volgt de 

beleidsvorderingen rond AMA WSE en individueel 

maatwerk op. 

Via diverse kanalen en werkgroepen (VVSG, VDAB,  

provinciaal overleg, …) volgt de regisseur de 

ontwikkelingen rond de nieuwe AMA WSE, individueel 

maatwerk, gemeenschapsdienst op. 

Het doel: de regisseur houdt vinger aan de pols rond 

collectief maatwerk, LDE, wijk-werken en communiceert 

naar de lokale besturen, sociale en regulier 

economiebedrijven. 

… 

 WSE-LR2 0 0 0 

Concrete actie: tijdelijke werkervaring OCMW -VDAB Het organiseren van activiteiten en lerende netwerken om 

samenwerking tussen de SE-ondernemingen (en hun 

medewerkers) onderling te verhogen en samenwerking 

met lokale besturen en reguliere bedrijven te stimuleren. 

Trekker: de regisseurs sociale economie en werk 

 WSE-LR2 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
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Het lerend netwerk voor trajectbegeleiders TWE van de 

OCMW’s wordt verder gezet . We organiseren een trefdag 

voor de trajectbegeleiders binnen de OCMW's rond TWE, 

tevens onder begeleiding van X. 

De trajectbegeleiders zijn sterk vragende partij voor dit 

lerend netwerk. Daarom wordt het extern begeleid. Tijdens 

deze intervisiemomenten worden ook vragen voor VDAB 

verzameld en teruggekoppeld. Tijdens de trefdag wordt 

ook kennismaking en kennisdeling met de VDAB 

georganiseerd.  

Doel: Een uniforme regionale aanpak van TWE-

leefloongerechtigden komt vooral de TWE-medewerker 

sterk ten goede.  

… 

Concrete actie: voedselherverdeling en circulaire 

economie 

Trekker: regisseur sociale economie en werk en sociale 

economiepartners 

Opstart van Sociale Distributieplatformen voor regionale 

logistieke inzameling van voedseloverschotten (bij 

producenten/ veilingen, supermarkten, bedrijven …) en 

de verdeling ervan aan voedselhulp- en sociale 

organisaties. Hierbij staat de samenwerking met sociale 

economiepartners en de creatie van 

tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen 

centraal. 

Het project betreft de opstart van een sociaal 

distributieplatform. Zo’n platform zamelt kwalitatieve 

(voedsel)overschotten in en herverdeelt die naar sociale 

organisaties (bv.  sociale kruidenier, ...) en zo tot bij 

mensen in armoede. Op deze manier willen we een 

antwoord bieden op een stijgende vraag naar 

voedselpakketten in onze regio, voedselverlies bij lokale 

handelaars tegengaan en sociale tewerkstellingskansen 

creëren. Het distributieplatform gaat operationeel van start 

op 2023. Daarnaast zullen 3 VTE leerwerknemers elke 

werkdag kwalitatieve overschotten ophalen in  X, X en X, 

die ze vervolgens leveren in voedselhulporganisaties in X, 

X, X, X en X.  

 WSE-LR3 1.500,00 1.500,00 1.500.,00 
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 Er wordt ook een themadag voedselhulp georganiseerd. 

Dit overlegmoment is er voor de medewerkers van de 

lokale voedselhulporganisaties en handelt over FAVV en 

het project Aan tafel in 1-2-3 euro van Colruytgroep. In het 

najaar van 2023 zal de regisseur tot slot verkennende 

gesprekken aanvatten met nog niet participerende lokale 

besturen. Uitbreiding van het platform naar andere 

gemeenten in de X wordt verwacht vanaf 1 juli 2024. 

Doel: aantal extra tewerkstellingsplaatsen voor 

kansengroepen, aantal distributieplatformen in X 

… 

 

Concrete actie: sociaal aankopen stimuleren Trekker: regisseur sociale economie en werk 

Lokale besturen en reguliere bedrijven bewustmaken van 

de voordelen van sociaal aankopen en hen praktische 

handvaten aanreiken om sociale overwegingen te laten 

meetellen bij de plaatsing en opvolging van 

overheidsopdrachten. Hiervoor wordt de tool 

www.socialeeconomieX.be verder ontwikkeld. 

Geïnspireerd door de Praktijkgids Aankopen met Sociale 

Impact wordt er in 2023, , een informatieve website 

ontwikkeld voor bedrijven en lokale besturen met daarin 

een overzicht van de aangeboden diensten door sociale 

economiepartners uit de regio X.  

Deze website wordt blijvend up to date gehouden en 

gepromoot door de regisseur. 

Doel: duidelijk en up to date overzicht van het aanbod van 

de sociale economiepartners; infomomenten mbt 

overheidsopdrachten met sociale impact organiseren aan 

bedrijven en lokale besturen 

… 

 

 

 WSE-LR3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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Concrete actie: netwerking: Lokale sociale economie en 

werk & VDAB 

Jaarlijks 4 keer organiseren en deelnemen aan het netwerk 

LSEW & VDAB 

Trekker: regisseur sociale economie en werk en 

netwerkmanager VDAB 

Zoeken naar een efficiënte manier voor meer 

doorgedreven samenwerking (zowel provinciaal als 

regionaal) tussen VDAB en de lokale besturen met oog op 

een afgestemde en geïntegreerde aanpak voor activering 

van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt 

en het bereiken van een werkzaamheidsgraad van 80%. 

De regisseur neemt deel aan regionale/ provinciale 

netwerkgroepen VDAB -lokale besturen; taak – en 

doelgroepafspraken, regionale trefdagen, OCMW’s-VDAB. 

 

…. 

 WSE-LR4 0 0 0 

Concrete actie: Partnerschapsovereenkomst VDAB - 

Lokale besturen X 

Trekker: regisseur sociale economie en werk & 

netwerkmanager VDAB  

In 2023 wordt de partnerschapsovereenkomst tussen VDAB 

en de lokale besturen vanuit de  X vormgegeven en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de verschillende 

gemeenteraden. Binnen deze partnerschapsovereenkomst 

wordt een actieplan uitgewerkt voor de periode 2023-2025 

waarbij we willen inzetten op 6 actiedomeinen:  

- Flankerend onderwijsbeleid 

- Randvoorwaarden tewerkstelling 

- Nederlands op de werkvloer 

- Dienstverlening aan bedrijven 

- Activeren & bemiddelen richting arbeidsmarkt 

- Inclusieve economie 

 

 

 

 WSE-LR4 500,00 500,00 500,00 
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Het doel:  

In 2023 wordt de partnerschapsovereenkomst en het 

actieplan inhoudelijk vormgegeven en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad van de 6 lokale besturen. 

In het najaar van 2023 zullen de 1ste werkgroepen 

samengekomen en worden mogelijke acties voor de 

toekomst besproken. De uitwerking van het actieplan en de 

partnerschapsovereenkomst is voornamelijk voorzien om 

in 2024 mee verder aan de slag te gaan.  

Na 2 jaar evalueren we de stand van zaken en wordt er een 

nieuwe actieplan opgemaakt. 

 

…. 

 


