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Situering
Organisa es kunnen in deze projecten subsidies krijgen voor het organiseren van opleidingen. De oproep ‘Opleidingen in bedrijven' wil het levenslang leren in
bedrijven en organisa es aanmoedigen en ondersteunen. Via deze oproep willen we organisa es geves gd in het Vlaams gewest de kans bieden om hun
werknemers sterker te maken op de arbeidsmarkt.

Binnen deze oproep zijn drie clusters van opleidingen mogelijk die allen kaderen binnen de ‘European Skills Agenda’.
Volgende drie clusters van opleidingen die prioritair worden geacht in de ‘skills agenda’ van de Europese Commissie worden aanvaard:
Cluster 1: Digitale competenties
Digitale competen e omvat de vertrouwdheid met en het kri sche gebruik van technologieën van de informa emaatschappij voor het werk, in de vrije
jd en voor communica e. Zij wordt onderbouwd door basisvaardigheden in ICT: het gebruik van computers om informa e op te vragen, te
beoordelen, op te slaan, te produceren, te presenteren en uit te wisselen, en om via internet te communiceren en deel te nemen aan
samenwerkingsnetwerken (Europese Commissie, Digital Skills agenda)
Cluster 2: Geletterdheid
Gele erdheid omvat de competen es om informa e te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en
graﬁsche gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Gele erd zijn is belangrijk om zelfstandig te func oneren en par ciperen
in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en bij te kunnen leren (Stuurgroep van het Plan Gele erdheid Verhogen).
Cluster 3: Transversale vaardigheden: sociale vaardigheden
Transversale vaardigheden zijn competen es die binnen een brede waaier van beroepen en sectoren relevant zijn. Ze worden vaak aangeduid als
kerncompeten es, basisvaardigheden of so skills, of de hoeksteen voor de persoonlijke ontwikkeling van een persoon. Transversale
vaardigheden zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling van de "harde" vaardigheden en competen es die nodig zijn om te slagen op de
arbeidsmarkt (Europese commissie).’ Opleidingen rond sociale vaardigheden hebben dus steeds betrekking op het beter samenwerken en
omgaan met anderen. Een niet-limita eve lijst van voorbeelden: omgaan met agressie, asser viteitstraining, conﬂicthantering, eﬀec ever
communiceren,…..
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-

Enkel opleidingen die zonder ﬁnanciële steun van de oproep niet verwezenlijkt zouden worden en nog niet begonnen zijn. Een verklaring op
eer moet hiervoor ingevuld worden en opgeladen als bijlage. Dit is van belang om aan te tonen dat de subsidie niet als staatssteun wordt
gelabeld.
Wanneer in het kader van een algemene opleiding een examen wordt georganiseerd, kunnen ook de uren van het bijhorend examen
gesubsidieerd worden. Qua registra e gelden dezelfde vereisten als bij de eﬀec eve opleidingen.
Train-de-trainer opleidingen zijn subsidiabel

Volgende opleidingen zijn niet subsidiabel (niet-limita eve lijst):
-

Opleidingen ‘leidinggeven’ kan niet voor top management, enkel voor middenkader en dit binnen cluster 3.
Screeningsac es (i.e. ac es in func e van het bepalen van opleidingsbehoe en van de deelnemers)
We elijk verplichte opleidingen of toolboxmee ngs
Individuele opleidingen (1 op 1) gegeven door externe lesgevers zijn niet subsidiabel
Gra s opleidingen
Deelname aan conferen es, workshops…

Opleidingen moeten in het Nederlands worden gegeven. Uitzonderingen op deze taalvereiste moeten in het projectvoorstel duidelijk
gemo veerd worden en door afdeling ESF vooraf goedgekeurd. Taalopleidingen (bv. cursus Frans) zijn wel subsidiabel
Iedere deelnemer ontvangt een leerbewijs waarin de gevolgde opleidingen naar competen es worden vertaald. Dit leerbewijs wordt eigendom
van het individu, onmiddellijk na elke opleiding. Een voorbeeld hiervan vind je als bijlage toegevoegd aan de oproep. Zonder leerbewijs is de
opleidingsac e niet subsidiabel. Een voorbeeld van leerbewijs kan worden teruggevonden in de ESF-applica e.
Tijdens het project kunnen er geen bijkomende opleidingen geﬁnancierd worden die niet in het projectvoorstel werden aangevraagd én
goedgekeurd.

Doelgroepen
Enkel de volgende deelnemers zijn subsidiabel, werkenden die:
- vallen onder de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten of onder een soortgelijk we elijk
of reglementair statuut en;
- tewerkgesteld zijn in bedrijven, ﬁlialen, instellingen of organisa es die in het Vlaams Gewest geves gd zijn en die vallen onder de
privé-sector of genieten van een vermindering van patronale bijdragen overeenkoms g het Koninklijk Besluit van 5 februari 1997
houdende maatregelen met het oog op de bevordering van tewerkstelling in de non-proﬁt sector;
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STAPPEN & REGISTRATIE
Registratie via XML-upload

Op basis van de gegevens van uw organisa e, werd er een ‘samenwerkingsakkoord ESF’ toegevoegd in ‘Mijn VDAB’. Uw admin kan nu één of
meerdere gebruikers toegang geven tot de func e ‘opladen’.
Via het oplaadbestand wordt voor de deelnemers aan het project automa sch een registra e uitgevoerd in Mijn loopbaan (MLP).
De promotor laadt maandelijks het XML-bestand op met de gegevens van de deelnemers van die afgelopen maand. Je logt eerst in in ‘Mijn
VDAB’ met je persoonlijke login. In de rubriek ‘Mijn Opleidingen’ zie je een koppeling ‘Opladen gegevens voor VDAB- of ESF- projecten’ (zie
a eelding).
Op deze pagina staat meer uitleg over het werken met deze tool, het oplaadsjabloon ‘checkwerknemer_jjj_mm_dd’, en het
registratiedocument voor de deelnemers.
Controleer al jd of je de laatste gepubliceerde versie van het oplaadsjabloon gebruikt

Specifieke afspraken voor het aanvullen van het sjabloon:
-

-

Datum actie:
de startdatum van het project voor de deelnemer.
Resultaatscode:
herhaal de code van het studieniveau
Opleidingscode:
code uit opleidingsmanager aangeleverd door ESF.
Een deelnemer die een opleiding volgt over meerdere dagen in dezelfde rapportperiode moet maar eenmaal opgeladen worden.
Naam XML-bestand:
- je ondernemingsnummer
- de referen e van het project: oproep443
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Beide delen verbind je met een ‘underscore’-teken (_).
Voorbeeld: 0476730000_oproep443.XML 1
Financieringsnummer: EEBG434

Privacy:

Het is belangrijk dat de deelnemers uitdrukkelijk toestemming geven aan het ESF-agentschap, aan jou als promotor en aan de VDAB om hun
gegevens te verwerken. Deze toestemming laat je registreren via het algemeen registratiedocument (beschikbaar op de pagina).

Contactpersonen bij ESF-agentschap
Stephanie Beavis
Projectbeheerder
Departement Werk en Sociale Economie - Afdeling ESF
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 552 83 02
stephanie.beavis@wse.vlaanderen.be

1

A ankelijk 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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Overzicht projectpartners
PROJECT Nr.

PROJECT NAAM

8058 Iedereen digitaal
8081 Samen werken aan een bruisende
en digitale toekomst
8085 Absolute Training Miles
8087 Opleidingen bij Van Dessel
8088 Ellimetal Smart Factory herindiening
8090 Opleidingen bij G&V EG
8098 Een leven lang leren bij Easy Life
8100 Ferme e Academy
8102 Agristo laat talent groeien
8103 Vanden Broele HR futureproofgrow with us
8127 VanGroei: Business Skills 4 Life Voeding voor jouw veerkrach ge
toekomst!
8129 ZEB 2.0
8132 Impuls
8133 Intensief taalbad voor anderstalige
Accent-uitzendmedewerkers

4/02/2019

PROMOTOR
Familiehulp v.z.w.
WOON- EN
ZORGSCENTRUM
ST-BERNARDUS
ABSOLUTE@WORK
VERZEKERINGSKANTOOR
VAN DESSEL
ELLIMETAL

IKP-nr

ONDERNEMINGS-NUM
MER
9599-000
409533604
110440-000
432582485

10549928-000
158272-000

840926652
446433491

81989-000

432858639

G & V ENERGY GROUP
DIENSTENBEDRIJF EASY
LIFE
Vleeswaren Depuydt
IMSTO
VANDEN BROELE INVEST

10673525-000

838523626
816954586

10514892-000

405252241
428559856
477999172

VAN ROEY BACKOFFICE

10630170-000

835288675

29134-000

553548910
419762847

10437966-000

887120626

FRALUC
SIGNATURE FOODS
BELGIUM
ACCENT CONSTRUCT

10486389-000
103427-000
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8160 De betrokkenheid en digitale
vertrouwheid van onze
medewerkers versterken
8178 Op Stap met Step
8227
8245
8246
8247
8248
8249
8253

Digitaal op (de) weg
TDL2040
Pure Progress ERP
ProtICT
Digitale transforma e
Medewerkers groeien mee met LDL
Een snelle groei voor medewerkers
in het sneltransport
8254 Het ontwikkelen van competen es
van medewerkers door VTO
8257 Bouwonderneming Haex
8259 NextGen Logis eke medewerkers
8260 Onze droom realiseren om met alle
stakeholders professioneel &
persoonlijk samen te werken.
8261 Digitalisa e pa ëntendossier,
personeelsdossier en competen es
duurzame inzetbaarheid
8262 Samen briljant bij TE Connec vity
Belgium EC
8264 Home Vrijzicht ? via vorming verder
op weg
8265 ION Academy
8267 Tordaliens klaar voor de toekomst
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VANDEMOORTELE EEKLO

10484267-001

827663584

Familiezorg
Oost-Vlaanderen
Na onaal Secretariaat
V.N.W. Transport
DELTA LIGHT
Aquaprotect / Iso-protect
General Services Antwerp
LDL Group
Xwi

119176-000

412914845

6538-000

10352952-000

416337460
436041526
432671468
478977882
464418182
549942983
464886950

Ons Tehuis-Brabant

43307-000

413336103

Bouwonderneming Haex
NV
Kuehne + Nagel
BOSS PAINTS

81877-000

414977777

46598-000
113331-000

404531966
425180692

Heilig Hartziekenhuis Mol

57840-000

409925265

10138018-000

465547738

117317-000

416337262

10625292-000
115124-000

838897867
429649325

TYCO ELECTRONICS
BELGIUM EC
Seniorencentrum Home
Vrijzicht
ION
Huize Tordale

114300-000
10311452-000
10149033-001
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8268 Talentontwikkeling in een complexe
en digitale wereld.
8269 Value through training
8272 Samen met onze medewerkers
bereiden we de
horecacompeten es van de
toekomst
8273 Opleiding in bedrijven
8274 Masureel - opleidingen
8275 Trilogie van het leren
8277 Fundamenten voor de toekomst
8279 Verstraete IML als lerende
organisa e
8280 TB Academy
8281 StoryMe Academy
8282 Skills for the future
8283 Opleiden in lijn met de
maatschappelijke evolu es
8284 Op weg naar kerncompeten es een opleidingstraject voor
wegenbouwmedewerkers
8285 Opleidingen in bedrijven
8287 Dialoog als basis voor een goede
samenwerking
8288 SMB: samen leren en groeien!
8289 Top zorg, warm hart - samen digitaal
in AZ Nikolaas!
8292 Opleidingen Blenders
4/02/2019

Mohawk Interna onal
Services
THREON
VAP CONSULTING
COMPANY

10116655-000

459510180

10261149-000

453591301
436271752

72226-001

438398032

108011-000

439285680

10394130-000

869769702

DREDGING
INTERNATIONAL
Verstraete in mould labels

10051103-000

435305514

137360-000

416549969

DEDIRES
STORYME
BLECKMANN BELGIË NV
GEZONDHEIDSZORG
'BERMHERTIGHEID JESU'
WEGEBO

10418792-000
10598138-000
10304149-000
12659-002

464214383
534886605
424797345
468716668

24032-000

400407882

AllPhi
RESULT-IT

10513392-000
10427646-000

838576480
885983251

CM secretariaat Vilvoorde
AZ Sint-Nikolaas

10267816-000
10395880-000

476573668
881291322

55466-000

434081829

SCOTT SPORTECH
BENELUX N.V.
MASUREEL
INTERNATIONAL NV
Senior Living Group

Blenders vzw
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8294 Competen everhoging van onze
Dejond-medewerkers
8295 Let's grow together
8299 Van Dievel 2.0
8303 Anacura Academy
8304 Sleutelcompeten es binnen onze
organisa e van de toekomst
8305 Managen van de
opleidingsbehoe en in het kader
van Allgro 2.0
8307 Moving Forw@rd
8308 Opleiden van energieke en
enthousiaste medewerkers
8309 Gelukkige medewerkers in een
digitale omgeving
8310 Levenslang leren binnen Skylline
Communica ons
8312 Santens Groep opleidingen
8313 Trainen voor samenwerking
8314 Automa sering
8316 WINOPLEIDING
8321 Boekhouding morgen
8322 Securex Sales & Marke ng: klaar
voor de toekomst
8325 FORTIORE
8326 Trendwalk your way!
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DEJOND

62475-000

404943722

ANTICIMEX
VERVOER VAN DIEVEL
ANABIOTEC
DRUMDRUM

113806-000
66479-000
113983-000

402272064
403694501
466037587
402772011

ALLGRO

132707-000

440190552

68818-000
10594958-000

441175794
844206143

106190-000

424986494

116151-000

428257869

122022-000
47484-000

419937447
410935352

58451-000
10598402-000

414264135
881531248
504988532

28349-004

419678319

10674833-000

683744486

10375886-000

870512444

AERTSSEN KRANEN
Elindus Kortrijk
VANDEMOORTELE
COORDINATION CENTER
SKYLINE
COMMUNICATIONS
Santens Groep
FORMAAT
JEUGDHUISWERK
VLAANDEREN
ArcelorMi al ESP N.V.
WINSOL INTERNATIONAL
COOPMAN & PARTNERS
BOEKHOUDING EN
FISCALITEIT
Groep Securex - Groupe
Securex
Flanders Fashion Design
Interna onal
Artexx/ HYPE
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8327 Mul Next New way of working
8328 Ac on Learning Program
8329 De Korenbloem in dialoog en
ontwikkeling - Opleidingen
8332 Learning Forward
8333 Groeien door opleiding
8334 HESP
8335 Competen eontwikkeling binnen
Trislot
8337 Ba ery Supplies - Energie voor
medewerkers via ontwikkeling.
8339 Duurzaam leren
8342 Sterke werknemers
8344 Evadam leidt op
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Mul pharma
Grand Op ciens Belgium
De Korenbloem

10047211-000
105860-000

866855346
424735977
418825412

IPSOS NV
AQUALEX
WESTVLEES
TRISLOT

48065-001
10515405-000
152536-000
112863-000

456823775
822110137
442637526
454282375

Ba ery Supplies

10139753-000

465255946

DB VIDEO PRODUCTIONS
EDUARDS TRAILER
FACTORY
EVADAM

10150875-000
10226205-000

463556169
474847167

10655687-000

629967290
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