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Agenda nr. 2/4 Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 
Antwerpen (DEIS) en POM Antwerpen voor de oprichting 
‘Fonds Levenslang Leren’ en toewijzing van middelen aan 
POM Antwerpen. Goedkeuring.

Aanleiding en context

De meest recente arbeidsmarktprognoses gaan omwille van de Covid19 crisis uit 
van een terugval in arbeidsplaatsen met als resultaat een stijging van het aantal 
werkzoekenden tot zo’n 290.000 voor gans Vlaanderen. Ter vergelijking, op het 
hoogtepunt van de financiële crisis van 2008 was het aantal werkzoekenden 
250.000. De zwaarte impact wordt verwacht bij de kort- en middengeschoolde 
profielen. In de provincie Antwerpen zien we nu al een stijging van 
65.000 werkzoekenden in februari naar ruim 73.000 werkzoekenden in augustus 
2020. 
In dat kader is het belangrijk om volop de kaart te trekken van bij- en omscholing 
van doelgroepen die vandaag kwetsbaar staan op de arbeidsmarkt. Specifieke 
sectoren zullen het moeilijker hebben/krijgen dan andere sectoren, waar er net 
behoefte aan bijkomende werkkrachten zullen zijn. 

We sluiten ons als provincie aan bij de Europese Skills agenda en het Veerkrachtig 
Vlaanderen plan van de Vlaamse overheid om in te zetten op versnelde bij- en 
herscholing van werknemers en werkzoekenden en daadwerkelijk werk te maken 
van het levenslang leren, wat al lange tijd een aandachtspunt is voor de Vlaamse 
arbeidsmarkt, getuige eerdere OESO rapporten. 

Als provincie versterken en benutten we de Europese en Vlaamse middelen die 
specifiek voor extra opleidingen worden vrijgemaakt en richten we ons op de 
promotie van het opleidingsaanbod. In samenwerking met onze 
opleidingsinstellingen (CVO’s, CBE’s,…), de arbeidsmarktregisseur VDAB, de 
sectororganisaties en onze APB’s die inzetten op de aansluiting onderwijs – 
arbeidsmarkt, gaan we aan de slag om bijkomende competentieontwikkeling te 
realiseren richting onze speerpuntsectoren. 

Om maximaal impact te creëren als provincie bundelen we de krachten en expertise 
van de beleidsdiensten (in de eerste plaats DEIS) en die van POM Antwerpen en 
richten we samen een Fonds Levenslang Leren op. De Provincie Antwerpen wil 
daarbij de participatie aan het levenslang leren verhogen en stimuleert bedrijven en 
organisaties om levenslang leren tot de kern van de bedrijfscultuur te maken door 
het creëren van hybride leeromgevingen. POM Antwerpen zorgt mee voor 
uitvoering of ondersteuning bij dergelijke flankerende arbeidsmarktprojecten en is 
gezien de link met het bedrijfsleven voor deze doelstelling ten zeerste geplaatst.   



Voorwerp van overeenkomst

Beide partijen werken gezamenlijk hun dienstverlening in functie van de 
arbeidsmarkt verder uit. DEIS zal voor de inzet van de middelen richtlijnen 
uitwerken op vlak van doelstelling, procedure en uitbetalingsvoorwaarden vanuit 
het Fonds Levenslang Leren. Zoals het benutten van het Fonds Levenslang Leren in 
aansluiting en ter versterking van Vlaamse en Europese initiatieven en middelen 
(o.a. ESF, EFRO, Interreg).

POM Antwerpen ondersteunt DEIS bij het opzetten van een ‘Fonds Levenslang 
Leren’. POM Antwerpen versterkt het Fonds Levenslang Leren door volgende taken 
op te nemen (niet-limitatieve opsomming):

- de inzet van de expertise naar bedrijven, in de eerste plaats binnen onze 
speerpuntsectoren

- administratieve beheer en opvolging van de middelen in het fonds door 
middel van een aparte daarvoor voorziene rekening

- uitbetaling van middelen aan bedrijven, organisaties, projectpromotoren,… 
bij formele (goedgekeurde) vraag door DEIS

- minstens jaarlijks een overzicht bezorgen aan DEIS van de beschikbare en 
gespendeerde middelen vanuit het Fonds Levenslang Leren

- samen met DEIS analyseren van de impact van initiatieven levenslang leren 
op het grondgebied van de provincie Antwerpen

De overeenkomst wordt afgesloten voor bepaalde duur en loopt af op 31/12/2025. 

Financiële impact

De provincie Antwerpen zal via de dienst Economie, Innovatie en Samenleven 
(DEIS) een budget ter beschikking stellen aan POM Antwerpen. Budgetten die ter 
beschikking worden gesteld voor het Fonds Levenslang Leren kaderen onder de 
beleidsdoelstellingen Flankerend Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid van de provincie 
Antwerpen en worden toegewezen en uitbetaald bij beslissing van de deputatie.

Een eerste budget dat ter beschikking gesteld wordt vanuit DEIS voor het Fonds 
Levenslang Leren bij POM Antwerpen is 113.000 EUR vanuit het verdeelkrediet 
inclusieve economie (MJP000418/64902000).

Voor administratie en beheer van het Fonds Levenslang Leren rekent POM 
Antwerpen een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 3.000 EUR aan op het bedrag 
dat in het Fonds Levenslang Leren ter beschikking is.

Gelet op:
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van sommige toelagen
- het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de 

subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers

Toegekend wordt een bedrag van 113.000 EUR aan POM Antwerpen, 
publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd 
is te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder nummer 0881.701.987, als subsidie voor de algemene 
werking in het kader van bovengenoemde overeenkomst.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 5 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de provincie 
Antwerpen (DEIS) en POM Antwerpen voor het oprichten van een ‘Fonds 
Levenslang Leren’.

Artikel 2:
De provincieraad mandateert de heer Maarten Puls, departementshoofd Economie, 
Streekbeleid en Europa voor het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst namens de provincie Antwerpen. 

Artikel 3:
De provincieraad geeft goedkeuring aan de toewijzing en uitbetaling van 
113.000 EUR middelen aan POM Antwerpen op basis van deze 
samenwerkingsovereenkomst vanuit het verdeelkrediet inclusieve economie 
(MJP000418/64902000).


