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Oproep – Innovatiemanagement in maatwerkbedrijven 
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1 Situering 
 
Deze tijdelijke oproep biedt ondersteuning voor de aanwerving van een innovatiemanager binnen 

een maatwerkbedrijf, of binnen een samenwerkingsverband tussen erkende maatwerkbedrijven, of 

binnen een samenwerkingsverband tussen erkende maatwerkbedrijven en derden. 

De oproep is gericht op een structurele versterking van de innovatiekracht en het  

concurrentievermogen van de maatwerkbedrijven. Initiatieven als de trendrapporten tonen aan dat 

naast innovatie samenwerking met (reguliere) ondernemingen noodzakelijk is om toekomstbestendig 

te zijn. Zulke samenwerking vereist ook de nodige innovatie en interne expertise hiertoe. De oproep 

wil maatwerkbedrijven ondersteunen om de noodzaak aan kennis en expertise ‘in-house’ in te winnen, 

al dan niet gedragen met meerdere ondernemingen in een samenwerkingsverband. 

 

2 Waarover gaat de oproep? 
 

In de huidige economische context is innovatie een cruciale factor om toekomstbestendig te zijn. 

Indien ondernemingen niet mee op de kar springen van nieuwe trends, of zelf aan de kar trekken, 

dreigen ze kansen op duurzame tewerkstelling te verliezen. Gelet op de elkaar snel opvolgende trends 

en marktveranderingen dient de onderneming verder te gaan dan het projectmatig werken. 

Ondernemingen dienen een creatieve, innovatieve en open bedrijfscultuur te installeren en hun 

innovatieve vaardigheden te ontwikkelen.  

De sociale economie in Vlaanderen is daarnaast diep verweven met de bredere economie. De POM-

verankeringsstudie toonde aan dat de helft van de industriële ondernemingen in West-Vlaanderen 

samenwerkt met een maatwerkbedrijf, hetzij als klant, hetzij als leverancier.1 Deze maatwerkbedrijven 

zijn belangrijke partners voor bedrijven die de motor zijn van de economie inzake tewerkstelling, 

                                                           
1 Zie https://4werk.be/  

https://4werk.be/
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investeringen, innovatie, etc. Samenwerkingsverbanden zijn daarom waardevol voor de reguliere 

ondernemingen, maar ook essentieel voor de duurzame tewerkstelling van kansengroepen in de 

sociale economie. 

Met deze oproep biedt de Vlaamse overheid maatwerkbedrijven ondersteuning om innovatie-

expertise in te winnen onder de vorm van een aanwerving. Zulke aanwerving biedt de meerwaarde 

om gedurende een langere periode (1 jaar) kennis en innovatiekracht te ontwikkelen en te versnellen 

via een hoogopgeleid profiel waardoor de slagvaardigheid van de onderneming verbetert. 

De innovatiemanager draagt bij tot een meer toekomstbestendige onderneming (of samenwerking). 

In het licht van de economische context en uitdagingen kan de opdracht van de innovatiemanager 

kaderen binnen een zoektocht naar nieuwe markten in groeisectoren (zoals zorg, circulaire 

economie, …). Hij/zij zorgt er voor dat de onderneming innovatie nastreeft. Hij/zij is de persoon die 

innovatie mogelijk maakt door ondersteuning en advies te bieden en binnen een onderneming of 

samenwerkingsverband één lijn te creëren voor innovatie. 

De aanwerving van een innovatiemanager biedt een bijkomende kracht in de strategische ontwikkeling 

en visie van de onderneming(en). De innovatiemanager mag bijgevolg geen louter operationele of 

uitvoerende werkzaamheden uitoefenen, maar moet innovatieve processen en een innovatiecultuur 

initiëren binnen de organisatie. Het operationeel uitvoeren van een specifiek innovatieproject kan 

binnen de oproep Innovatie. (meer info over de oproep innovatie op www.socialeeconomie.be/alle-

oproepen)  

 

3 Wie kan een aanvraag indienen? 
 
Het ondersteuningsdecreet van 17 februari 2012 voorziet in de mogelijkheid tot steun voor het 

bevorderen van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen ten behoeve 

van welbepaalde begunstigden. Deze oproep kadert binnen hoofdstuk 7 ‘innovatiesteun’. Binnen deze 

oproep kan een subsidie verleend worden aan: 

- Alle erkende maatwerkbedrijven; 

- Samenwerkingsverbanden tussen erkende maatwerkbedrijven; 

- Samenwerkingsverbanden tussen erkende maatwerkbedrijven en derden.  

 

4 Wat komt in aanmerking? 
 
De aanwerving van een innovatiemanager voor het versterken van de onderneming op het vlak van 

innovatievermogen (vb. digitalisering, groeitrajecten, samenwerkingsverbanden, etc.) is het 

onderwerp van de oproep. 

De innovatiemanager voert geen louter operationele of uitvoerende taken uit, maar initieert mee de 

beslissingen en het innovatiebeleid in de onderneming(en) of samenwerkingsverband. 

http://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen
http://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1021377&datum=&geannoteerd=false&print=false
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De innovatiemanager moet een derde zijn ten aanzien van de onderneming(en) of 

samenwerkingsverband. De innovatiemanager wordt niet beschouwd als een derde ten aanzien van 

de onderneming in de volgende gevallen: 

- De innovatiemanager heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van (één 

of meerdere van) de onderneming in handen 

- De zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de 

innovatiemanager zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met 

de tweede graad of door samenwoning 

De innovatiemanager moet minstens één jaar werkzaam blijven binnen het maatwerkbedrijf, of 

samenwerkingsverband, voor de toekenning van de maximale subsidie van 40.000 euro. 

 

5 Wanneer kan de innovatiemanager starten? 
 

De arbeidsovereenkomst met de innovatiemanager mag ten vroegste starten op de eerste dag van de 

maand die volgt op de datum van de goedkeuring van de subsidieaanvraag. Hij/zij start ten laatste op 

15 december 2019.  

 

6 Voorwaarden voor de toekenning van steun 
 

De innovatiemanager wordt tewerkgesteld met een arbeidscontract van onbepaalde duur. 

Het gaat om een ‘nieuwe’ aanwerving voor de onderneming. De volgende personen komen dus niet in 

aanmerking: 

- Personen die tewerkgesteld zijn of gewerkt hebben als werknemer voor de steunvragende 

onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de 

steunvragende onderneming 

- Personen die als zelfstandige of interim medewerker actief zijn of actief zijn geweest bij de 

steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van 

de steunvragende onderneming 

 

Aanvullende voorwaarde – deelname intervisiemomenten 

Gedurende de subsidieperiode zal het Departement Werk en Sociale Economie een of meerdere 

intervisiemomenten organiseren. Hierbij worden alle innovatiemanagers die ondersteund worden 

binnen deze oproep uitgenodigd. De innovatiemanager dient aanwezig te zijn en actief te participeren 

aan deze intervisiemoment(en). 
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7 Inhoud van de aanvraag 
 

De promotor dient in zijn aanvraag de volgende elementen toe te lichten: 

• Beschrijf de onderneming of het samenwerkingsverband en de uitgevoerde activiteiten.  

• Beschrijf de innovatieve projecten uit het verleden.  

• Geef de visie van de onderneming of het samenwerkingsverband op innovatie.  

• Concretiseer het engagement vanuit het hoger management m.b.t. de samenwerking met de 

innovatiemanager en zijn/haar plaats in het organigram toe. 

• Geef aan welke interne bedrijfsprocessen impact zullen ondervinden door de aanwerving van 

een innovatiemanager.  

• Toon aan hoe de ondernemingen of het samenwerkingsverband via deze oproep aansluiting 

zal zoeken op groeisectoren of nieuwe markten. 

• Beschrijf de nodige expertise om de geformuleerde opportuniteiten/uitdagingen/activiteiten 

aan te pakken.  

• Beschrijf het gewenste/gezochte profiel via een vacaturebericht met een gedetailleerde 

taakomschrijving.   

7.1 Subsidieerbare periode 

 
De subsidieperiode loopt van 1 september 2019 tot en met 31 december 2020. De innovatiemanager 

start uiterlijk op 15 december 2019. (De innovatiemanager mag niet vóór 1 september 2019 gestart 

zijn). 

7.2 Steunintensiteit 

 
De subsidie bedraagt 50% van bruto loonkost van de medewerker voor een looptijd  van 1 jaar 

(12 maanden) met een maximum van 40.000 euro. 

De bruto loonkost wordt gedefinieerd als het directe bruto jaarsalaris of –lonen van de aangeworven 

innovatiemanager. Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, 

bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of 

andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten. 

7.3 De-minimis 

 
De subsidiëring valt onder de toepassing van de de-minimis-steun. 

De de-minimissteun wordt geregeld door de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 

18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (hierna de Verordening genoemd).  

De Verordening is van toepassing op staatssteun die van zo’n beperkte omvang is dat ze geen 

staatssteun vormt in de zin van artikel 87 (1) van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap. Een bedrijf mag in totaal over drie opeenvolgende jaren maximaal 200.000 euro 

ontvangen aan dergelijke indirecte staatssteun. De drie opeenvolgende jaren hebben een rollend 

karakter: voor elke steun toegekend onder de de‐minimisregel moet het totale de-minimisbedrag 
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bepaald worden dat werd toegekend gedurende het lopende fiscale jaar en de twee voorgaande 

kalenderjaren.  

Om te kunnen nagaan of je in regel bent met de de-minimissteun stuur je als bijlage bij je aanvraag 

een verklaring op eer waarin je alle overheidssteun die je binnen het de-minimiskader hebt ontvangen 

in het lopende fiscale jaar en de 2 vorige jaren, aangeeft. 

7.4 Dubbele subsidiëring 

 
Dubbele subsidiëring is niet toegestaan.  

7.5 Uitbetaling van de subsidie 

 
De uitbetaling wordt aangevraagd door de promotor van het project via 

duurzaam.ondernemen@wse.vlaanderen.be samen met de vereiste bewijsstukken. 

Voorwaarden voor de uitbetaling zijn: 

- Een correcte uitvoering van de goedgekeurde aanvraag; 

- Het tijdig en correct aanleveren van de bewijsstukken. Indien niet tijdig aan de gestelde 

voorwaarden wordt voldaan, kan het Departement de subsidie terugvorderen; 

- Het naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen.  

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 3 schijven: 

- Een eerste voorschot (30%) bij ondertekening van het subsidiebesluit.  

- Een tweede voorschot (40%) bij bewijs van tewerkstelling van de innovatiemanager uiterlijk 

op 15 december 2019. De volgende bewijsstukken dienen bij de aanvraag tot uitbetaling 

toegevoegd te worden:  

o scan van de ondertekende arbeidsovereenkomst; 

o gescande dimona-fiche (RSZ-inschrijvingsbewijs) van de aangeworven persoon. 

 

- Het saldo (maximaal 30%) na 1 jaar tewerkstelling van de innovatiemanager en uiterlijk 24 

maanden na de datum van toekenning van de subsidie. De volgende bewijsstukken dienen bij 

de aanvraag tot uitbetaling toegevoegd te worden: 

o een scan van de loonfiches van de innovatiemanager voor het eerste werkjaar; 

o een eindverslag. 

Het eindverslag bestaat uit volgende onderdelen: 

- een beschrijving van het verloop van de werkzaamheden sinds de toekenning van de subsidie; 

- de realisaties van de innovatiemanager gedurende de eerste twaalf maanden sinds de start 

van de tewerkstelling; 

- de evaluatie van innovatiemanager door zijn hiërarchisch leidinggevende; 

- een overzicht van de resultaten en effecten van de door de innovatiemanager geïnitieerde 

projecten. Wat bracht dit op?  Dit kan bijvoorbeeld  uitgedrukt worden in omzet, 

tewerkstelling, aangetrokken investeringen, …. 

- een beschrijving van de verdere stappen op vlak van innovatie  die door de organisatie zullen 

worden genomen in de komende 24 maanden; 

mailto:duurzaam.ondernemen@wse.vlaanderen.be
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Het eindverslag moet het Departement Werk en Sociale Economie toelaten te kunnen beoordelen of 

de door de innovatiemanager geleverde werkzaamheden overeenstemmen met de initieel 

goedgekeurde subsidieaanvraag. Na uitbetaling van de derde schijf wordt het dossier afgesloten. 

Uitzondering: De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voordat de innovatiemanager één jaar in 

dienst is 

- Indien de arbeidsovereenkomst met de innovatiemanager wordt beëindigd voordat er een jaar 

is verstreken, kan de steun pro rata de gewerkte periode herzien worden. Dit geldt enkel indien 

de stopzetting van de samenwerking als rechtvaardig wordt beoordeeld door het 

Departement Werk en Sociale Economie. (bv, ontslag om dwingende reden of overmacht) 

- De promotor moet het Departement op de hoogte brengen van de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst binnen één maand na de beëindiging daarvan. 

8 Beoordelingscriteria voor de oproep 

8.1 Ontvankelijkheid 

 
Uw aanvraag is ontvankelijk indien: 

- de aanvraag eenmalig ingediend is. 

- de aanvraag ingediend is aan de hand van de daartoe ter beschikking gestelde 

aanvraagformulier en is ondertekend door een bevoegde persoon. 

- de vereiste documenten zijn toegevoegd bij de aanvraag, nl.: 

o het aanvraagformulier; 

o het vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van 

het gewenste profiel. Het vacaturebericht mag nog niet gepubliceerd zijn op het 

moment van de indiening van de aanvraag; 

o het huidige en toekomstige organigram van uw onderneming met aanduiding  van de 

positie van de innovatiemanager; 

o een verklaring op eer inzake de-minimis; 

o bewijsstuk handtekenbevoegdheid. 

- de aanvraag tijdig wordt verzonden naar duurzaam.ondernemen@wse.vlaanderen.be, met 

vermelding van “Oproep innovatiemanagement”. 

 

  

mailto:duurzaam.ondernemen@wse.vlaanderen.be


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

 Handleiding - Oproep Innovatiemanagement pagina 7 van 7 
 

8.2 Inhoudelijke criteria 

 
Na afsluiten van de aanvraagperiode beoordeelt het Departement WSE de ontvangen 

projectomschrijvingen. Hierbij wordt beoordeeld naar o.a.: 

- Concrete nood aan expertise: aanvraag toont aan dat kennis niet aanwezig is op moment van 

de aanvraag. 

- Onderbouwde aanpak: de aanvraag toont de meerwaarde van de innovatiemanager binnen 

het breder geheel van bedrijfsprocessen aan, en weet de juiste uitdagingen te detecteren. 

- Samenwerking: de aanvraag biedt vooruitzicht (vanuit een nood/opportuniteit) op 

samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet in een bestaand 

samenwerkingsverband. 

- Visie op innovatie: de aanvraag geeft een helder en doordacht beeld van innovatie als 

opdracht. 

9 Aanvraagprocedure en timing van de oproep 
 
De uiterste datum van indiening van de aanvraag is 31 mei 2019, middernacht.  

De aanvraag wordt ingediend bij het Departement Werk en Sociale Economie aan de hand van het 

daartoe bestemde formulier en bijlagen. Na ontvangst van uw aanvraag wordt u binnen een termijn 

van 5 werkdagen van de ontvankelijkheid op de hoogte gebracht. 

Enkel de ontvankelijk verklaarde projectaanvragen worden bij meerderheid beoordeeld door een 

commissie. 

Er zal een rangschikking worden opgemaakt op basis van de hierboven beschreven inhoudelijke 

criteria. De toekenning van de subsidies gebeurt aan de hand van deze rangschikking tot het 

beschikbare budget uitgeput is. Er is minstens 1 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep. 

De beslissing over de al dan niet goedkeuring van je projectaanvraag wordt schriftelijk meegedeeld in 

de loop van de maand augustus 2019. 

 

De goedgekeurde projectaanvragen gaan van start op 1 september 2019. 

 

De subsidieperiode loopt van 1 september 2019 tot en met 31 december 2020. De innovatiemanager 

start uiterlijk op 15 december 2019. 

10 Contact 
 
Met vragen kan u terecht bij: 

 

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk 

Dienst Ondersteuning  

T: 02 553 43 88 of 02 553 10 65 

M: duurzaam.ondernemen@wse.vlaanderen.be  

mailto:duurzaam.ondernemen@wse.vlaanderen.be

