
WERKBAARHEIDSCHEQUE & 
ESF-OPROEP DRIVE 

INFOSESSIE

Webinar – 12 mei 2020



Actieplan ‘Werkbaar werk’

▪ Samen een versnelling hoger voor ‘Werkbaar werk’

▪ Ondertekend op 14 december 2018 door Vlaamse Regering 
en Vlaamse sociale partners

▪ Gezamenlijke aanpak van werkbaar werk 
▪ Kennis verder ontwikkelen en ontsluiten (www.werkbaarwerk.be)

▪ Alle betrokkenen enthousiasmeren (campagnes)

▪ Aanmoedigen om concreet aan de slag te gaan (maatregelen zoals 
WBC)
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http://www.werkbaarwerk.be/


Actieplan ‘Werkbaar werk’

▪ Waarom? 

▪ Werkbaar werk = win-win voor WG & WN!

▪ Werknemers: langer en met meer goesting aan de slag

▪ Organisaties: gedreven, competente en productieve medewerkers

▪ Overheid: verhogen werkzaamheidsgraad – meer mensen aan de 
slag in gemiddeld langere loopbanen. 



Actieplan ‘Werkbaar werk’

▪ Werkbaar Werk? = EVENWICHT   
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Werkbaarheid

Eisen van het werk

(fysieke, psychologische en 
sociale)

Vermogen van de 
medewerker

(fysieke, psychologische en sociale)



Actieplan ‘Werkbaar werk’

▪ Lancering van de werkbaarheidscheque en de 
(tijdelijke) verhoging KMO-Portefeuille

▪ Doel: Ondernemingen aanzetten tot actie – “Met zen allen aan de slag”



Actieplan ‘Werkbaar werk’



De Werkbaarheidscheque 

▪ Wat? 
▪ Vlaamse ondernemingen stimuleren de werkbaarheid voor hun 

werknemers in kaart te brengen

▪ Hoe? De cheque kan ingezet worden voor:
▪ Het aankopen van een scan

▪ En/of het inkopen van begeleiding bij het uitvoeren van een 
meting/scan

▪ Begeleiding kan inhouden:

▪ Rapporteren over de werkbaarheid

▪ Opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een 
prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten

▪ Monitoring van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk

▪ 3 elementen apart of gecombineerd



De Werkbaarheidscheque 

▪ ! Engagement van de onderneming om verbeterprojecten uit te 
voeren die voortvloeien uit de analyse
▪ Het uitvoeren van de verbeteracties zelf kan echter niet gefinancierd 

worden met de werkbaarheidscheque, tenzij deze zich situeren in het 
luik ‘Uitbreiding t.g.v. Corona’.

▪ Voor andere verbeteracties: ESF-oproep DRIVE (later meer)



De Werkbaarheidscheque –
Uitbreiding t.g.v. Corona

▪ Uitbreiding naar verbeteracties in de vorm van advies, 
begeleiding en opleiding voor: 

▪ Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie 
▪ die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de 

gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie

▪ Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een 
gewijzigde arbeidscontext

▪ Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de 
werknemers en werkgevers.



Voorbeelden

▪ Hoe het werk organiseren bij heropstart in tijden van 
Corona

▪ Hoe zorg je ervoor dat het veilig is én dat medewerkers 
zich veilig voelen?

▪ Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden, zowel 
op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen 
(bv. aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces 
herorganiseren ifv de nodige afstand tussen medewerkers, 
enz.)?

▪ Hoe bereid je de medewerkers hierop voor?

▪ Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen 
effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar 
is?



Voorbeelden

▪ Waar kunnen medewerkers terecht wanneer ze zich 
zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen?

▪ Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met 
verandering en onzekerheid ?

▪ Er werd in vele situaties thuiswerk mogelijk gemaakt 
waar dat tot daarvoor nog niet gebeurde. Hoe kan 
hierrond een duurzaam beleid opgezet worden.

▪ Hebben medewerkers andere competenties nodig? 
Hoe zorg je ervoor dat ze hierover kunnen 
beschikken?



Voor alle duidelijkheid

▪ Aankoop of plaatsing van beschermingsmateriaal kan 
niet gefinancierd worden met deze maatregel.

▪ Advies, begeleiding of opleiding over het gebruik 
hiervan in de werksituatie kan wel.”



De Werkbaarheidscheque 

▪ Toegang
▪ zowel profit als social profit sector

▪ Zowel grote ondernemingen als KMO’s

▪ Budget 2020
▪ 3.000.000 EUR Vlaamse middelen

▪ Voor de Werkbaarheidscheque en de Verhoging KMO-P samen



De Werkbaarheidscheque 

▪ Financiering 
▪ maximaal 10.000 EUR/ondernemingsnummer

▪ Maximale subsidie van 60% van de totale kosten

▪ Minimale private inbreng vereist van 40% van de totale kosten

▪ Aanvragen
▪ vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 

▪ Permanente oproep tot de middelen uitgeput zijn

▪ Maximaal 3 keer beroep doen op de cheque

▪ Projecten lopen maximaal 6 maanden



De Werkbaarheidscheque 

▪ Voorwaarden gekoppeld aan toekenning (verklaring op eer):
▪ Min. 1 werknemer in dienst

▪ De scan omvat een werknemersbevraging 
▪ met focus op verschillende componenten van werkbaar werk zoals stress, motivatie, 

leermogelijkheden en werk-privé balans

▪ Erkende dienstverleners van de KMO-Portefeuille of DWSE

▪ Paritaire gedragenheid analyse en/of werkbaarheidsplan. 
▪ Deze wordt verkregen door een goedkeuring van de OR of van het CPBW of van de 

syndicale afvaardiging of via een overleg met het personeel. Ook bij de uitrol van de 
acties dient in overleg te worden getreden

▪ Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden de minimis

▪ Middelen worden niet aangewend voor wettelijke verplichtingen. 
▪ Scans t.g.v. corona vormen hierop uitzondering.

▪ Dubbelfinanciering kan niet.



De Werkbaarheidscheque
▪ De Aanvraag – Oproepnummer 501

▪ Kies erkende dienstverlener en vraag offerte

▪ Aanvraag via online applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp

▪ Aangeven waarvoor de cheque aangevraagd wordt (scan, actieplan 
werkbaar werk, monitoring verbeterprojecten, uitbreiding corona)

▪ Selecteren erkende dienstverlener waarop men een beroep wil doen

▪ Een offerte (opgesteld in 2020)

▪ Een totale kost en subsidie/private inbreng ramen

▪ Opgeven start- en einddatum 

▪ Startdatum: dag van de subsidieaanvraag

▪ Einddatum: laatste dag dat er prestaties kunnen verricht worden

▪ De periode tussen start- en einddatum bedraagt maximaal 6 maanden

▪ Verklaring op eer De minimis

▪ Filmpje aanvraag: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/instructievideos

https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/instructievideos


De Werkbaarheidscheque
▪ De projectbeslissing door DWSE   

▪ Mededeling via mail

▪ Bij positieve beslissing wordt een subsidiebedrag toegekend en 
projectperiode vastgelegd

▪ De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden en loopt vanaf de dag 
van de aanvraag. Tijdens deze periode kunnen prestaties worden 
verricht

▪ Verrichten prestaties (tussen start- en einddatum)
▪ Door erkende dienstverlener



De Werkbaarheidscheque
▪ Afrekening kosten via rapportering

▪ Krijg factuur van erkende dienstverlener

▪ Rapportering in online applicatie https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp

▪ Uiterlijk 2 maanden na het afloop projectperiode. (Dus ten laatste 8 
maanden na de aanvraag.)

▪ Per aanvraag max. 1 keer rapporteren

▪ Eén of meerdere facturen van de erkende dienstverlener

▪ Activiteiten komen enkel in aanmerking in geval van positieve 
projectbeslissing

▪ Organisaties die BTW plichtig zijn kunnen het bedrag aan BTW niet 
inbrengen als kost

https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp


De Werkbaarheidscheque
▪ Afrekening kosten via rapportering

▪ De facturen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen

▪ de naam en het registratienummer van de dienstverlener;

▪ het totale bedrag van de factuur, exclusief btw;

▪ een gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde prestaties;

▪ datum van de geleverde prestaties

▪ factuurdatum

▪ Een ondertekende ‘Verklaring op eer’ wordt toegevoegd. Hiervoor is 
een sjabloon beschikbaar. 

▪ Uitbetaling: max 1 maand na indiening afrekening



De Werkbaarheidscheque

▪ Meer info over hoe aanvragen of rapporteren: 
▪ www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques

▪ Check ook de tutorial-filmpjes!
▪ https://www.esf-vlaanderen.be/nl/instructievideos

▪ Meer informatie over erkende dienstverleners is te vinden op
▪ https://inkom.vlaanderen.be/op/bezoeker/initZoekCriteria.do

▪ https://www.vlaanderen.be/kwaliteitsdatabank

http://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/instructievideos
https://inkom.vlaanderen.be/op/bezoeker/initZoekCriteria.do
https://www.vlaanderen.be/kwaliteitsdatabank


Werkbaar werk 

▪ Meer informatie over beide maatregelen is raadpleegbaar via 
www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques

▪ Voor vragen en bijkomende ondersteuning kunt u terecht bij
▪ Inhoudelijke en financiële ondersteuning 

werkbaarheidscheque@vlaanderen.be

▪ ESF-applicatie (IT-ondersteuning): esfsupport@vlaanderen.be

▪ Voor tips en inspiratie: www.werkbaarwerk.be

http://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques
mailto:werkbaarheidscheque@vlaanderen.be
mailto:esfsupport@vlaanderen.be
http://www.werkbaarwerk.be/


VRAGEN?

http://www.hard-c.com/2010/12/04/vraagtekens-in-headings/


CONTACT?

werkbaarheidscheque@vlaanderen.be

Departement Werk & Sociale economie
Afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen

mailto:werkbaarheidscheque@vlaanderen.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-fotografie-geplaatste-contactpictogrammen-mobiel-telefoon-e-mail-envelop-image35404602&ei=nJPkVLbDLcHgOJqygbgN&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNFX7UKrkUaoFMdvTgzIUv9DvrRPqg&ust=1424352537812343


ESF-oproep DRIVE

▪ Operationeel programma Europees Sociaal Fonds 
(ESF) Vlaanderen 2014 - 2020



DRIVE

▪ Doel

▪ Verhogen werkbaarheid
▪ Projecten creëren werkomgeving die duurzame motivatie bij de 

medewerkers stimuleert (ook in tijden van Corona!)

▪ Wie

▪ Alle Vlaamse organisaties met rechtspersoonlijkheid (excl. 
overheden), dus profit én social-profit, die onder EU KMO-
definitie vallen 
▪ <250WNS én jaaromzet < 50 milj. EUR of jaarlijks balans < 43 milj. 

EUR



DRIVE

▪ Hoe

▪ Aanvraag via www.esf-vlaanderen.be/drive
▪ Zeer laagdrempelig (ondernemingsnummer en korte schets 

uitdaging)

▪ Administratieve check door ESF

▪ Automatische toewijzing dienstverlener
▪ Geen keuze, wordt door ESF geselecteerd

▪ Dienstverlener doet intake en maakt samen met de 
aanvrager een actieplan op

http://www.esf-vlaanderen.be/drive


DRIVE

▪ De projecten

▪ Elk project is anders. Zowel de duur als het actieplan en de 
begeleidingen zullen verschillen → maatwerk 

▪ Diverse HR-interventies
▪ Alle HR-interventies zijn mogelijk, zolang deze bijdragen aan een 

werkomgeving die duurzame motivatie stimuleert. 

▪ Achterliggende filosofie komt uit Zelfdeterminatietheorie (ZDT) –
meer info zie www.esf-vlaanderen.be/drive

▪ Vb: coaching leidinggevenden, opzetten van een positieve 
feedbackcultuur, de groei van competenties ondersteunen, 
aanpakken van de werkdruk, … 

http://www.esf-vlaanderen.be/drive


DRIVE

▪ Welke dienstverleners

▪ In 2019 deed ESF Vlaanderen oproep aan dienstverleners

▪ 4 teams werden geselecteerd: 
▪ Alert!

▪ Edeps

▪ Mint Europe

▪ Obelisk

▪ Zij worden op hun beurt ondersteund door academici



DRIVE

▪ Financiering

▪ Kost dienstverlener wordt gedragen door ESF

▪ Aanvrager dient zelf ook tijd te investeren

▪ Oproepbudget bedraagt 5 milj. EUR (40% ESF, 60% VCF)
▪ De minimis-steun

▪ Wanneer

▪ Oproep staat permanent open sinds januari 2020 t.e.m. 31 
december 2021. 



VRAGEN?

http://www.hard-c.com/2010/12/04/vraagtekens-in-headings/


CONTACT?

drive@vlaanderen.be

Departement Werk & Sociale economie
Afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-fotografie-geplaatste-contactpictogrammen-mobiel-telefoon-e-mail-envelop-image35404602&ei=nJPkVLbDLcHgOJqygbgN&bvm=bv.85970519,d.ZWU&psig=AFQjCNFX7UKrkUaoFMdvTgzIUv9DvrRPqg&ust=1424352537812343

