PROJECTFICHE – ESF-OPROEP 438

OP ESF Vlaanderen 2014–2020
Projectfiche
Oproep 438
Haalbaarheidsadviezen
Ondernemerschap
ESF Vlaanderen
Oproep 438 – Haalbaarheidsadviezen Ondernemerschap
Situering
o Looptijd project:
- 1 oktober 2018 – 30 september 2020
o Met de oproep worden kandidaat-ondernemers in Vlaanderen ondersteund en begeleid naar
ondernemerschap.
o Meer specifiek gaat het om het ondersteunen van kandidaat-ondernemers in de vorm van
trajectbegeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan en het onderzoek naar de
(financiële) haalbaarheid van hun ondernemersidee dat resulteert in een haalbaarheidsadvies
voor de kandidaat-ondernemer.
o De oproep richt zich naar elke organisatie met ervaring op het vlak van begeleiding naar
ondernemerschap.
o De promotor moet samen met eventuele partners een aanbod formuleren over de volledige
regio in Vlaanderen.

Doelgroep
Er is in de oproep aandacht voor het bereik van specifieke kwetsbare groepen zoals vermeld in het
operationeel programma. Promotoren moeten zich extra engageren om kansengroepen te
bereiken en op maat te ondersteunen. Deze inspanning zal in het projectvoorstel worden
bevraagd.
Het gaat om volgende groepen die in het operationeel programma worden benoemd:
Ouderen ( 50+ )
Jongeren
Laaggeschoolden
Allochtonen
Kansarmen
Langdurig werklozen
Er moet ook aandacht zijn voor bijkomende doelgroepen. De promotor kan in zijn voorstel ook
andere doelgroepen benoemen.
Vrouwen
Personen met een arbeidshandicap
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Het is eveneens mogelijk om zelfstandigen in bijberoep te begeleiden. Hiervoor moet wel aan de
volgende voorwaarden voldaan zijn:
•
Niet ingeschreven in een sociaal verzekeringsfonds/ geen sociale bijdragen als zelfstandige
betalen
OF
•
Ingeschreven in een sociaal verzekeringsfonds als bijberoep onder volgende voorwaarden:
o
Starter wenst bijberoep om te zetten in hoofdberoep en
o
Starter heeft geen personeel in dienst en
o
Starter betaalt maximaal 707.87 euro sociale bijdragen/ kwartaal
Dit kan aangetoond worden door:
•
Starter wenst bijberoep om te zetten in hoofdberoep (verklaring op eer)
•
Starter heeft (nog) geen personeel in dienst (verklaring op eer)
•
Starter betaalt maximaal 707.87 euro sociale bijdragen/ kwartaal (attest Sociaal
Verzekeringsfonds, bewijs aan te leveren door Starter)
Verloop
De oproep heeft drie acties voor ogen:
Informeren en sensibiliseren over het traject
Begeleiden en ondersteunen bij de opmaak van het ondernemingsplan
Haalbaarheidsadvies opstellen
Registratie in MLP

1. Registratie van de fases via opladen XML-bestand
Op basis van de gegevens van uw organisatie, werd er een ‘samenwerkingsakkoord ESF’ toegevoegd in
‘Mijn VDAB’. Uw admin. kan nu één of meerdere gebruikers toegang geven tot de functie ‘opladen’. Enkel
de promotor zal hier toegang tot verkrijgen, de partners bezorgen dus maandelijks de correcte informatie
aan de promotor.
Via het oplaadbestand wordt voor de deelnemers aan het project een registratie uitgevoerd in Mijn
loopbaan (MLP).
De promotor laadt iedere maand bij opstart van een fase of bij einde een XML-bestand op met de
gegevens van de deelnemers van de voorbije maand.
Je logt eerst in met je persoonlijke login via ‘Mijn VDAB’. In de rubriek ‘Mijn Opleidingen’ zie je een
koppeling ‘Opladen gegevens voor VDAB- of ESF- projecten’ (zie afbeelding).
Op deze pagina is eveneens het sjabloon ‘checkwerknemer’, de handleiding en een registratiedocument
ter beschikking.
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Afspraken voor het aanvullen van het sjabloon
OPGELET: gebruik altijd de gepubliceerde versie van het sjabloon
Bij de start
FASE
DERESF
-

In
te
resultaatscode
AD

vullen

in te vullen datum
Startdatum

Naam XML-bestand:
- je ondernemingsnummer
- de referentie van het project: oproep438
Beide delen verbind je met een ‘underscore’-teken (_).
Voorbeeld: 0476730000_oproep438.XML 1
Op het einde
FASE
WKNPAP

-

In
te
vullen
resultaatscode
UV - NS = niet geslaagd
UV-GS= geslaagd

in te vullen datum
Einddatum van de
begeleiding

Naam XML-bestand:
- je ondernemingsnummer
- de referentie van het project: oproep438B
Beide delen verbind je met een ‘underscore’-teken (_).
Voorbeeld: 0476730000_oproep438B.XML 2

Het is belangrijk dat de deelnemer uitdrukkelijk toestemming geeft aan jou als organisatie en aan de VDAB
om hun gegevens te verwerken. Deze toestemming laat je registreren via het Registratiedocument
(beschikbaar op de pagina).

1 Afhankelijk van je systeeminstellingen wordt de extensie (.XML) van het bestand al dan niet getoond. Bij het aanpassen van de
bestandsnaam dien je ervoor te zorgen dat deze extensie ongewijzigd blijft. Indien je dit doet via het ‘opslaan als’ venster kunnen hierbij
geen problemen optreden.
2 Afhankelijk van je systeeminstellingen wordt de extensie (.XML) van het bestand al dan niet getoond. Bij het aanpassen van de
bestandsnaam dien je ervoor te zorgen dat deze extensie ongewijzigd blijft. Indien je dit doet via het ‘opslaan als’ venster kunnen hierbij
geen problemen optreden.
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Contactpersoon bij VDAB: algemene vragen en opmerkingen - Inhoudelijk
Provincie

Antwerpen
Limburg
OostVlaanderen
VlaamsBrabant
WestVlaanderen

Expert
gespecialiseerde
klantenwerking
Katlijn Tanghe
Stefaan Peeters
Jyoti Hullebus

Mailadres

Telefoon

katlijn.tanghe@vdab.be
stefaan.peeters@vdab.be
jyoti.hullebus@vdab.be

016/298685
011/260628
0499/542706

Katlijn Tanghe

katlijn.tanghe@vdab.be

016/298685

Nancy Debeuf

nancy.debeuf@vdab.be

057/226513

Contactpersoon bij VDAB – dienst DABP – aanvragen evaluatie en verlenging
Provincie
Antwerpen

Mailadres
DABPantwerpen@vdab.be

Telefoon/Fax
T: 03 229 06 51
F: 03 221 82 99

Adres
Copernicuslaan 1,
2018 Antwerpen

Limburg

DABP-limburg@vdab.be

OostVlaanderen

DABPoostvlaanderen@vdab.be

T: 011 26 48 22
F: 011 30 22 67
T: 09 248 54 40
F: 09 265 47 09

VlaamsBrabant
WestVlaanderen

DABPvlaamsbrabant@vdab.be
DABPwestvlaanderen@vdab.be

T: 016 29 86 81
F: 016 22 91 97
T: 050 44 04 04
F: 050 34 42 39

Adres: Bampslaan 40 bus 5,
3500 Hasselt
VAC, Virginie Lovelinggebouw,
Koningin Maria Hendrikaplein 70
bus 63, 9000 Gent
Diestsepoort 6/63,
3000 Leuven
Koning Albert I - Laan 1.2,
8200 Sint-Michiels

Contactpersoon bij ESF Vlaanderen
Pieter Van Sande/ Tyne Van der Veken
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 BRUSSEL
02/552 83 42 /02 553 44 24
pieter.vansande@wse.vlaanderen.be / tyne.vanderveken@wse.vlaanderen.be
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