
1 - 6/10/2021

Webinar ‘Bouwen van 
ondersteuningsnetwerken voor personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt’ 

Welkom
We starten om 10u met onze Webinar.

Kijk alvast volgende dingen even na:

- Werkt je geluid

- Werkt je video

Is dit oké? 

- Zet je micro uit

- Neem er nog een koffie bij



2 - 10/06/2021

Nog eerst even dit…

• Zet je microfoon op mute wanneer je zelf niet aan het woord bent

• Gebruik de chat om vragen stellen

• Optimaliseer de weergave voor jou, met de opties rechtsboven

• Zet je video uit wanneer je even weg moet of gestoord wordt

! webinar wordt opgenomen
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Verloop van de Webinar

• Inleidend woordje
Gedeputeerde Kathleen Helsen

• Toelichting subsidieoproep 
Jo Bellens, adviseur team inclusieve economie

• Inspirerende voorbeelden:

• Project ‘W³: Werk & Welzijn op maat in Werminval’
Geert Staelens, projectleider Werminval vzw

• Project ‘Netid’
Joke Willems, projectleider Kras Jeugdwerk



4 - 10/06/2021

Webinar ‘Bouwen van 
ondersteuningsnetwerken
voor personen met een
afstand tot de 
arbeidsmarkt’

Kathleen Helsen

Gedeputeerde voor inclusieve economie, 
flankerend onderwijs- en
arbeidsmarktbeleid, …
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Projectsubsidie ‘Bouwen van 
ondersteuningsnetwerken voor personen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt’
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Projectsubsidie 

Inhoudelijk

- Financiële ondersteuning 

- Creëren van ondersteuningsnetwerken

- Voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

- Ter ondersteuning in hun randvoorwaarden 

- Met als uiteindelijk doel een sterkere tewerkstelling/arbeidsmarktpositie
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Projectsubsidie 

Technische voorwaarden

Vanwege deze thematische oproep:

- Projecttermijn van minimum 2 jaar en maximum 3 jaar

- Voorziene subsidiebudget voor dit jaar: 286.000 EUR

- We streven naar minstens 4 nieuwe projecten
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Projectsubsidie 

Technische voorwaarden

Vanwege het subsidiereglement:

- Maximaal 75 % de totale projectkost.

- Project in de provincie Antwerpen

- Voorzien van continuering op financieel en op inhoudelijk vlak

- Zowel personeelskosten als werkingskosten

- Geen investeringskosten
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Projectsubsidie

Opgelet: voor projecten van meerdere jaren 

- wordt het budget voor het tweede, derde jaar pas uitgekeerd na een positieve evaluatie 
van het voorbije jaar. 

- vermindert jaarlijks de tussenkomst zowel in totaalbedrag als in procentueel aandeel in de 
totale projectkost. 

- Europese staatssteunregels zijn van kracht

De subsidie ontvang je bij het begin van elk projectjaar, de afrekening gebeurt erna. 
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Wat vragen we van jou ? 

Je werkt tijdens het project nauw samen

- met de geselecteerde kennisinstelling, voortvloeiend uit de overheidsopdracht
‘wetenschappelijke begeleiding en evaluatie voor de projecten ondersteuningsnetwerken 
voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ (gunning in juli)

! Wetenschappelijke partner zal dossiers mee adviseren

- met onze provinciale persoonlijk adviseur. Je betrekt hem/haar inhoudelijk bij de 
voortgang van het project en meldt eventuele obstakels die impact hebben op de timing of 
resultaten. 
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Wat vragen we van jou ? 

Je treedt toe tot een lerend netwerk van de provincie Antwerpen waar expertise rond het
thema ‘ondersteuningsnetwerken’ gedeeld wordt - opstart najaar van 2021.

In al jouw communicatie over het project staat ons logo en wordt de steun van de 
provincie vermeld.

Communicatie over het project aan de pers gebeurt samen met ons. 
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Volgende stappen
1) Individueel contactmoment donderdag 24 juni  

Digitaal – inschrijven tot 20 juni

Eén-op-één contact met een adviseur voor al jouw vragen en een bespreking van jouw idee. 

Je krijgt een persoonlijk adviseur toegewezen. 

2) Online indienen ten laatste 5 september via link op de website naar het subsidieloket 

3) Pitch maandag 13 september 

In aanwezigheid van een aantal adviseurs en het kabinet van de gedeputeerde stel je jouw project voor 

4) Onze ‘verborgen’ administratie: advies aan de gedeputeerde, de gedeputeerde beslist en 
vraagt goedkeuring aan de volledige deputatie 

5) We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met enkele duidelijke afspraken

6) Uitbetaling
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Inspirerende voorbeelden

- Project ‘W³: Werk & Welzijn op maat in Werminval’

Geert Staelens, projectleider Werminval vzw 

- Project ‘Netid’
Joke Willems, projectleider Kras Jeugdwerk
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Contact

An Verboven
An.Verboven@provincieantwerpen.be
+32 3 240 56 52

Jo Bellens
Jo.Bellens@provincieantwerpen.be
+32 3 240 58 30

Al je vragen via inclusieve_economie@provincieantwerpen.be.

We bezorgen jullie alle informatie achteraf of kijk op onze website 
www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/inclusieve-economie.html

mailto:An.Verboven@provincieantwerpen.be
mailto:Maxime.defossez@provincieantwerpen.be
mailto:inclusieve_economie@provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/inclusieve-economie.html


BEDANKT

Op naar een fijne samenwerking 


