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Samenvatting
1. Consensustekst van de projectbeslissing
Projectbeslissing:
De Coster Roland bvba is een boekhoudkantoor. ADW Immo is een immobiliënkantoor. Er wordt
geen beeld geschetst van het huidige opleidingsbeleid. Voor de promotor wordt zeer kort geschetst
welke opleidingen de beoogde werknemers gevolgd hebben. Voor de medewerkers van de partner
is dit niet duidelijk. Per organisatie werd een overzicht bezorgd van het personeelsbestand en de
personen die in aanmerking komen voor het project. De promotor geeft een duidelijke korte inhoud
van de opleidingen. De meeste opleidingen lijken te vallen onder de cluster 'digitale vaardigheden'.
Dit wordt echter niet beargumenteerd door de promotor, maar dit kan wel afgeleid worden uit het
projectvoorstel. De opleidingsbehoeften lijken vooral vanuit de organisatie te zijn vastgesteld. Het
project richt zich op een beperkt aantal personen, het is niet duidelijk of met hen individueel is afgetoetst
waar hun opleidingsnoden liggen. Het is wel duidelijk waarom de opleidingen verrijkend zijn voor de
betrokken medewerkers; de opleidingen zorgen voor ervoor dat ze een grotere meerwaarde kunnen
betekenen binnen hun functie. De promotor bespreekt de finale doelgroep in detail. De promotor duidt
goed aan hoe hij rekening houdt met de diversiteit van het personeelsbestand en hoe hij de opleidingen
zal aanpassen aan de doelgroep: de promotor linkt dit ook aan werknemers uit de kansengroepen,
werknemers met meer routine bezigheden en de functies die sterke impact ondervinden van de
toenemende digitalisering. Het is echter niet duidelijk of de beoogde medewerkers nood hebben aan een
aangepast opleidingsaanbod. De promotor geeft een goede beschrijving van de manieren van lesgeven.
Het is echter niet steeds duidelijk waarom voor een groot deel van de opleidingen gekozen wordt om
deze zowel intern als extern te laten plaatsvinden. Het gaat nochtans over een zeer beperkt aantal
deelnemers (6). Wetende dat 1-op-1 externe opleidingen niet subsidiabel zijn, lijkt dit voor opleiding 1
zeker geen logische keuze. Deze opleiding wordt bijgevolg niet weerhouden. Daarnaast worden bij een
aantal opleidingen zowel extern als intern gevolgd door dezelfde deelnemers. Er wordt niet gemotiveerd
waarom bij opleiding 4 één medewerker meer uit de externe opleiding zou halen en hierdoor de
andere 2 medewerkers nogmaals kan opleiden. Opleiding 4 wordt bijgevolg niet weerhouden. De
projectplanning is niet verder beschreven in het projectvoorstel. Er wordt dus niet ingegaan op de vragen
rond de inhoudelijke logische aansluiting van de opleidingen, rond de spreiding van de opleidingen,
de ruimte voor de werknemer om zich hiervoor vrij te maken,... De projectplanning lijkt wel op logische
manier opgesteld. De opvolging van het project lijkt verzekerd bij beide organisaties.

2. Opmerkingen aan promotor:
Projectbeslissing:
Opleiding 1 is niet subsidiabel, gezien het gaat om een 1-op-1 externe opleiding./ Opleiding 4 wordt niet
weerhouden, gezien het niet duidelijk is waarom voor deze opleidingsvorm gekozen wordt. /Er wordt
niet verduidelijkt of de werknemers wel de nodige tijd zullen krijgen om zich in de opleidingen en de
aangeleerde vaardigheden kunnen verdiepen./Het is niet helder of er rekening gehouden wordt met de
individuele opleidingsnoden. De opleidingen lijken vooral gekozen vanuit de noden van de organisatie en
de versterking van de medewerkers binnen hun functie en niet noodzakelijk aangepast op de individuele
medewerkers./

3. PUBLICITAIRE VERPLICHTINGEN: Tijdens de uitvoering van uw project dient u de publicitaire
verplichtingen na te leven. Meer informatie hierover vindt u hier: http://esf-vlaanderen.be/nl/
publicitaire-verplichtingen-2014-2020
Projectbeslissing:
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Tijdens de uitvoering van uw project dient u de publicitaire verplichtingen na te leven. Meer informatie
hierover vindt u hier: http://esf-vlaanderen.be/nl/publicitaire-verplichtingen-2014-2020

4. ARACHNE : hoe scoort de organisatie in Arachne ? Worden hier gevolgen aan verbonden ?
Projectbeslissing:
De organisatie heeft score 12 in Arachne. De organisatie scoort hiermee niet te hoog. Arachne is
een database van de Europese Commissie met informatie over organisaties en bedrijven (afkomstig
uit o.a. jaarrekeningen en balansen), die door ESF gebruikt wordt als een instrument waarmee de
betrouwbaarheid en stabiliteit van de organisatie van de promotor in kaart wordt gebracht. Het maakt
dus een inschatting van het risico op o.a. insolvabiliteit, fraude, etc. Zolang een organisatie 30 of lager
scoort wordt het risico als beperkt aanschouwd. Wanneer een organisatie die kritische overschrijdt, dan
is er een verhoogd risico op bovenstaande zaken.

5. RSZ : voldoet de organisatie aan de RSZ-vereisten ?
Projectbeslissing:
De organisatie voldoet aan de vereisten inzake kredietwaardigheid.

6. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN : wordt correct omgegaan met de wetgeving
overheidsopdrachten ?
Projectbeslissing:
Het antwoord van de promotor op conformiteit met de overheidsopdrachten voldoet: de promotor valt
immers niet onder deze bepalingen

7. Is de promotor in orde met de vereisten inzake staatssteun?
Projectbeslissing:
De promotor voldoet aan de vereisten inzake staatssteun want de vereiste documenten zijn aanwezig

9. TIJDSREGISTRATIE: Tijdens de uitvoering van uw project dient u correcte registratie uit te
voeren. Meer informatie hierover vindt u in de oproepfiche.
Projectbeslissing:
De tijdsregistratie gebeurt via het ESF sjabloon.
10.PROJECT VOLTOOID VOOR INDIENING : Zijn er aanwijzingen dat het project reeds fysiek
is voltooid of volledig ten uitvoer is gelegd voor de indiening van het projectvoorstel bij de
managementautoriteit
Projectbeslissing:
Het project is niet voltooid voor indiening
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14.INDICATOREN : is de inzameling van indicatoren correct opgevat?
Projectbeslissing:
De promotor voorziet voldoende acties voor de aanl

Analyse
Analyse
1. Beantwoord de inhoudelijke vragen en laad dit document op als bijlage.
Projectvoorstel:
zie bijlage
7. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN : Is de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing
op uw organisatie ? Zo
neen, waarom niet ? Zo ja, gaat u kosten
maken < 30.000 euro (excl. BTW), toon aan hoe u voor bedragen < 30.000 euro de markt zal
consulteren. Zo ja, gaat u
kosten maken boven 30.000 euro, boven
144.000 euro of boven 221.000 euro (telkens excl. BTW) ? Zo ja, beschrijf het doel van de
overheidsopdracht of
overheidsopdrachten hierbij.
Projectvoorstel:
Neen, we zijn een boekhoudkantoor en een immo kantoor die samen een partnership rond dit project
doen.
Beide orgnaisaties werken niet aan overheidsopdrachten.
De totale kosten worden geraamd op 42.812 €

12.STAATSSTEUN : uw project valt onder de groepsvrijstellingsverordening. Om volledig in orde te
zijn met deze regelgeving, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn :
- uw project start niet voor de datum van goedkeuring;
- uw project bevat geen opleidingen die wettelijk verplicht zijn;
- ...
voeg een verklaring op eer toe als bijlage bij deze vraag.
Projectvoorstel:
wij zijn geïnformeerd hierdoor.
verklaring op eer vindt u in bijlage (zie "andere")

13.INDICATOREN : Zoals opgenomen in de oproepfiche, verwachten we dat u maandelijks voor alle
deelnemers een door Europa opgelegde set van indicatoren
nakijkt en bijhoudt.
Wie zal deze activiteiten op zich nemen in uw organisatie ? Hoe zult u ervoor zorgen dat deze
indicatoren accuraat worden bijgehouden ? Welke acties zult u
hierrond met welke frequentie opzetten ?
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Projectvoorstel:
Roland De Coster en Simon Bollens zullen deze indicatoren nakijken en bijhouden.
Maandelijks zullen we dit project en indicatoren bijwerken.
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Kosten
PV

PB

Subtotaal:

12.544,00

11.424,00

Subtotaal:

0,00

0,00

Subtotaal:

0,00

0,00

Subtotaal:

0,00

0,00

0,00

0,00

12.600,00

12.000,00

0,00

0,00

12.600,00

12.000,00

17.668,00

16.464,00

2. Vervangingsinkomens deelnemers

0,00

0,00

3. Vergoedingen deelnemers

0,00

0,00

4. Andere te specifiëren

0,00

0,00

17.668,00

16.464,00

1. Aankopen van verbruikbaar materiaal
(facturen)

0,00

0,00

3. Afschrijvingen van verbruiksmateriaal

0,00

0,00

4. Andere te specifiëren

0,00

0,00

Subtotaal:

0,00

0,00

Subtotaal:

0,00

0,00

1. Loonkost coördinatie personeel

0,00

0,00

2. Transnationale reiskosten

0,00

0,00

4. Vertalingen

0,00

0,00

5. Andere te specifiëren

0,00

0,00

Subtotaal:

0,00

0,00

Subtotaal:

0,00

0,00

Standaardkosten
--Vaste/forfaitaire percentages
Vaste/forfaitaire bedragen
Personeelskosten
1. Kosten intern personeel
2. Kosten extern personeel (uitbestede diensten,
facturen)
3. Andere te specifiëren
Subtotaal:

Kosten deelnemers
1. Loonkost deelnemers

Subtotaal:

Werkingskosten

Indirecte kosten
Transnationale kosten

Overheidsopdrachten
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Totaal Subsidiabele Kosten
Totaal Niet-Subsidiabele Kosten
Totaal Kosten
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0,00

0,00

42.812,00

39.888,00
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Financiering
PV

PB

11.987,36

9.369,60

17.981,04

14.054,40

Financieringsbedrag:

0,00

0,00

Financieringsbedrag:

0,00

0,00

Financieringsbedrag:

0,00

0,00

Financieringsbedrag:

12.843,60

16.464,00

42.812,00

39.888,00

ESF - loopbaanbeleid preventief
Financieringsbedrag:

Vlaams Cofinancieringsfonds
Financieringsbedrag:

Andere publieke cofinancieringsbronnen
Ontvangsten
Sectormiddelen
Private middelen
Totaal Financiering
Opmerkingen PB
Opleiding 1 en Opleiding 4 werden niet weerhouden en werden uit de kosten gehaald.
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boekhoudsector
Dit project zet in op :
Prioriteit 2: loopbaanbeleid preventief
binnen de oproep:
Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden
Bijdrage vanuit ESF:

9.369,60 euro

Bijdrage vanuit VCF:

14.054,40 euro

