Vragen en antwoorden infovergadering 14/11/2007:
Tender ESF competentieversterking (lettercode B en D)

1. Vraag (V)Regelgeving voor stagiaires, welke is van toepassing? Welzijnswet mits
risicoanalyse?
Antwoord (A): voor VDAB gelden enkel de wetgeving die slaat op VDAB en wetgeving
binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld medische keuring: als ze passen binnen de VDAB en
VDAB erkende opleiding, is dit voor VDAB, zoniet voor het bedrijf (ARAB). Als de
keuring niet voorzien is door VDAB is het niet voor VDAB. Indien de sector of het bedrijf
eisen stelt, is dit voor hen.
2. V:Inspanningsfinanciering: stel de minimumduur is niet voldaan, kan er dan iemand
anders voor die duur ingeschakeld?
A: Als het contingent niet bereikt is, ja; als het contingent wel bereikt is, ja maar niet ESF
gefinancierd. (ander uitbestedingsnummer). De gunning is op koppen (startende
werkzoekenden op jaarbasis), niet op uren.
3. V: Stel: we hebben een pakket van 10 personen en die haken af, kunnen we dan 10
nieuwe inschrijven en daarop gefinancierd worden?
A: Neen, u start met het aantal gegunde opleidingen voor dit project, als ze allemaal
afhaken zal er maar een gedeeltelijke inspanningfinanciering zijn en mogelijk wel een
resultaatsfinanciering. Plaatsen kunnen niet opgesplitst worden over 2 of meer cursisten.
4. V: Wat gebeurt met iemand die op dag 1 tekent voor een actie en vanaf dag 2 niet
meer komt opdagen?
A: deze actie wordt niet gefinancierd als er geen uren geregistreerd werden voor dag 1;
het dossier telt wel als verwezen dossier en telt dus mee voor de aantallen of kan gemeld
worden aan het tenderteam
5. V: Bij vroegtijdige stopzetting mogen klanten niet vervangen worden? Maar stel de
minimumduur werd niet gehaald, bijvoorbeeld slechts 1 dag opleiding gevolgd?
Contract gestart en minstens een uur gevolgd?
A: Extreme voorvallen –als die er al zijn- moeten tijdig gemeld worden (zeker voor het
financieringsmechanisme gestart is) en er kan dan bekeken worden of een oplossing kan
geboden worden. Dit moet echter zeer uitzonderlijk blijven.
6. V: Er is op dat ogenblik (na 1 dag) toch geen minimumduur gepresteerd?
A: Betalingen starten vanaf het begin. Resterende maanden worden uitbetaald voor zover
de minimumduur gehaald is.
7. V:Moet de klant afkomstig zijn van de regio waarin wordt gegund?
A: De activiteiten moeten georganiseerd worden in de gebiedsomschrijving van het
desbetreffende perceel; werkzoekenden uit ander regio’s kunnen aansluiten zolang ze
behoren tot de Vlaamse Gemeenschap (dus ook Nederlandstalige Brusselse
werkzoekenden) of het Vlaamse Gewest.
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8. V: Moet de tewerkstelling gerealiseerd in de regio waarin gegund werd?
A: Neen.
9. V: Mag er ook verwezen worden naar uitzendarbeid?
A: Uiteraard.
10. V: Moet de tewerkstelling ook binnen de opgegeven sectoren gerealiseerd worden?
A: neen, maar opleiding is wel sectorgericht.
11. V: De percelen betreft soms kleine groepen. Wat gebeurt er indien een percentage
kansengroep niet bereikt wordt?
A: De instroom op jaarbasis bepaalt de verhoudingen in de doelgroepen waaraan moet
voldaan worden. (80% kansengroepen). Indien het percentage niet gehaald wordt, zal voor
minder deelnemers inspanningsfinanciering betaald worden. Voor het teveel aan cursisten
(boven de 20%) die niet behoren tot de kansengroepen wordt geen
inspanningsfinanciering noch resultaatsfinanciering betaald.
12. V: Eind december zijn er mogelijks nog een aantal cursisten in opleiding of
begeleiding vanuit de vorige programmaperiode. Voor werkzoekenden met een
Vlaams Fondsnummer is dit geen probleem, maar wat met zij die een opleiding
volgen en die geen VF-nr hebben?
A: De projecten van de voorgaande programmaperiode zijn eindig en lopen af wanneer
dat voorzien was. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om daar rekening mee
te houden.
13. V: Kunnen de klanten dan die in het kader van een traject in opleiding zaten terug
opgenomen in een traject?
A: De meesten zitten sowieso in traject. Als je andere middelen vindt om de opleiding
verder te zetten, kan dit. Mogelijk volgt een verlenging van de huidige ESF-toewijzing
met 3 maanden, maar de promotor zal daarbij zelf in cofinanciering moeten voorzien.
14. V:Wat gebeurt met het gegeven “sperperiode – sperdatum”?
A: Alle competentieversterkende acties gebeuren i.k.v. een trajectbegeleiding. De
trajectbegeleider dient te waken over het aantal acties, relevantie, logica ed.
15. V: Voor de opstart van een actie is een toestemming nodig van een VDAB
trajectbegeleider. Hoe ontvangen wij dat recht?
A: Er zal een inzagerecht moeten aangevraagd worden. Wanneer u inzagerecht aanvraagt
en ook verkrijgt, betekent dit dat de trajectbegeleider en VDAB zich akkoord verklaard
heeft met de actie.
16. V: Monitoringsgegevens; is dit per cursist en is dit met tewerkstellingsgegevens?
A: Ja, maar u heeft ook steeds inzage in CVS tot na einde van de actie. Het traject loopt
langer dan de opleiding.
17. V:Wat is het doel van de registratie van het begeleidend en opleidend personeel?
A: In de offerte werd aangegeven wie opleiding gaat geven. Op de kwaliteiten van deze
mensen is de beoordelingsscore mede bepaald. Er zal dus opgevolgd worden om na te
gaan of de opleiding wordt gegeven zoals gepland en met de mensen die voorzien werden.
Europa vraagt tevens sluitende opvolging en kan bij controle van het ESF-project bij
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VDAB ook bij de uitvoerende partners langs komen.
18. V: Indien een nieuwe locatie wordt bijgecreëerd is dat een probleem?
A: Locaties moeten goed gelegen zijn (binnen de gebiedsomschrijving) en vlot
bereikbaar, bijkomend is geen probleem maar het moet wel in de gebiedsomschrijving zijn
zoals beschreven in het bestek.
19. V: Kunnen mensen waarvan blijkt dat ze de eindmeet niet zullen halen in een
trajectbegeleiding ESF terecht?
A: Neen, bij de trajectbepaling moet duidelijk zijn dat de klanten inzetbaar zijn op de
arbeidsmarkt. Werkzoekende in een competentieversterkende actie hebben sowieso al een
trajectbegeleiding en –begeleider. Tijdens het traject kan de situatie veranderen en kan een
trajectbijsturing overwogen worden.
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