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WOORD VOORAF 
 
 
In het kader van de ESF-programmering 2000-2006 kwam de beleidsverantwoordelijkheid voor 
het federale EPD ten aanzien van de Europese Commissie toe aan de minister van 
Werkgelegenheid. Op basis van een samenwerkingsakkoord werd de minister van 
Maatschappelijke Integratie echter belast met de prioritaire as 2 (Sociale Insluiting) die 
betrekking had op een aantal projecten die steunen op artikel 60, §7 van de organieke wet van 8 
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Het voorzitterschap van het Opvolgingscomité werd toevertrouwd aan de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de beheersautoriteit m.b.t. het 
EPD werd uitgeoefend door de Federale ESF-cel van het Bestuur Werkgelegenheid van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Op basis van het akkoord tussen de minister van 
Werkgelegenheid en de minister van Maatschappelijke Integratie werd echter een gedelegeerde 
beheersautoriteit in het leven geroepen bij de herziening halfweg het programma, binnen de 
Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, voor het beheer van 
prioritaire as 2. 
 
Zo werd de federale programmering op basis van de Beschikking van de Commissie van 19 
augustus tot wijziging van Beschikking C(2000)2084 houdende goedkeuring van het federale 
EPD Doelstelling 3 2000-2006, opgebouwd rond twee grote pijlers: een pijler Werkgelegenheid, 
beheerd door het Bestuur Werkgelegenheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, die prioriteiten 1, 3, 4 en 5 omvat, en een pijler Maatschappelijke Integratie, beheerd 
door de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, die betrekking heeft op 
prioriteit 2. 
 
Voor de federale ESF-programmering 2007-2013 werd een overdracht van bevoegdheden 
voorzien van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar de POD 
Maatschappelijke Integratie. Deze overdracht houdt in de eerste plaats rekening met de nieuwe 
verdeling van de ESF-middelen tussen enerzijds de federale overheid en anderzijds de Gewesten 
en Gemeenschappen, en ten tweede ook met de beslissing om de toewijzing van de beschikbare 
ESF-middelen aan de pijler Werkgelegenheid en de pijler Maatschappelijke Integratie te herzien. 
Zo wordt de federale toelage voor ESF 2007-2013 beperkt tot 45.064.810 euro (in lopende euro), 
waarvan 6.759.722 euro naar de werking van de pijler Werkgelegenheid gaat en 38.305.088 euro 
naar de pijler Maatschappelijke Integratie. Deze verdeling weerspiegelt de verdeling van 
bevoegdheden tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten in België, waarbij 
maatschappelijke integratie een federale bevoegdheid is en onderwijs een bevoegdheid van de 
gefedereerde entiteiten, net als bepaalde domeinen van het werkgelegenheidsbeleid. Rekening 
houdend met deze verdeling wordt het beheer van de federale ESF-middelen overgedragen op de 
POD Maatschappelijke Integratie en de beleidsverantwoordelijkheid voor de nieuwe 
programmering komt toe aan de minister van Maatschappelijke Integratie. 
 
Bijgevolg wordt het beheer van de ESF-programmering 2007-2013 verzekerd door één enkele 
beheersautoriteit en één enkele betalingsautoriteit die deel uitmaken van de POD 
Maatschappelijke Integratie. Deze overdracht maakt het voorwerp uit van een protocol tussen de 
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betrokken federale beleids- en bestuursorganen, dat in werking trad op 1 januari 2007. Om de 
continuïteit van het beheer van de ESF-middelen te garanderen, heeft dit protocol betrekking op 
de volgende vier luiken: EPD 2000-2006, programmering 2007-2013, oude schuldvorderingen 
van vóór 1990, afsluiting van de programma’s opgestart tussen 1990 en 2000.  
 
Om de continuïteit en de finalisering van de programmering voor 2000-2006 te verzekeren en 
met het oog op de kapitalisering van de opgebouwde expertise, worden de personen met de 
nodige knowhow inzake ESF binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 1 
februari 2007 overgeheveld naar de POD Maatschappelijke Integratie. 
 
Het huidige Operationele Programma kwam tot stand via een samenwerking tussen de POD 
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
Gelet op de aard van het Europees Sociaal Fonds, dat zich toespitst op projecten met betrekking 
tot de ontwikkeling van human resources, valt dit Operationele Programma niet binnen het kader 
van acties die mogelijk een belangrijke impact hebben op het milieu, zoals 
infrastructuurprojecten, in het bijzonder zoals opgesomd in Bijlage I en Bijlage II bij de 
gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG. Indien er later toch infrastructuurprojecten zouden worden 
gepland, in het bijzonder steunend op de flexibiliteitsbepaling van artikel 34.2 van Verordening 
(EG) nr. 1083/2006, dan zou de nood aan een strategische evaluatie van de impact van dit 
Operationele Programma op het milieu worden herzien. Bijgevolg oordeelde de beheersautoriteit, 
in overleg met de nationale besturen, dat er geen nood is aan de strategische evaluatie van de 
impact van dit programma op het milieu krachtens Richtlijn 2001/42/EG. Dit doet geen afbreuk 
aan iedere vereiste tot onderzoek, nodig geacht in overeenstemming met de nationale 
wetgevingen of andere maatregelen voor de implementering van Richtlijn 2001/42/EG. 
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INLEIDING 
 
 
 
In overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) 1083/2006 van de Raad van 11 juli 
2006 houdende algemene bepalingen betreffende de Structurele Fondsen, definieert het huidige 
Operationele Programma (OP) op federaal niveau de ontwikkelingsstrategie waarvoor een beroep 
zal worden gedaan op het ESF. Deze strategie valt uiteen in drie assen die worden 
geïmplementeerd via verschillende actietypes. De voorwaarden voor selectie van deze acties 
worden beschreven in het OP, net als de selectiecriteria bepaald door het Opvolgingscomité en 
het profiel van de potentiële begunstigden.  
 
Het OP houdt rekening met de analyseresultaten en de prioriteiten gedefinieerd in het kader van 
de federale strategie, maar ook met de noodzaak om de financiële ESF-middelen toe te spitsen op 
acties die mogelijk bijdragen tot de implementering van de Lissabonstrategie, de Europese 
Strategie voor Werkgelegenheid en het NAP Sociale Insluiting.  
 
Met oog voor de verdeling van bevoegdheden tussen de federale staat en de gefedereerde 
entiteiten omvat het OP de themaprioriteiten die worden geïmplementeerd onder de 
eindverantwoordelijkheid van de minister van Maatschappelijke Integratie als borgautoriteit voor 
het OP. Rekening houdend met het protocolakkoord tussen de ministers belast met 
Werkgelegenheid en Maatschappelijke Integratie, blijft de concrete uitvoering van de 
verschillende prioriteiten van het programma de bevoegdheid van de minister bevoegd voor dat 
domein. 
   
Het OP spitst zich toe op de volgende 3 assen: 
 

1. Stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten  
2. Loopbaanplanning en verscheidenheid op het werk aanmoedigen en discriminatie 

bestrijden  
3. Technische bijstand  

 
Concreet en in naleving van de institutionele bevoegdheden valt as 1 onder de bevoegdheid van 
de minister van Maatschappelijke Integratie. As 2 wordt onderverdeeld in drie prioriteiten: 
prioriteit 1 (Loopbaanplanning aanmoedigen) en prioriteit 2 (Verscheidenheid op het werk 
aanmoedigen) vallen binnen het bevoegdheidsdomein van de minister van Werkgelegenheid; 
prioriteit 3 van as 2 (Discriminatie bestrijden) is dan deels een gezamenlijke bevoegdheid van de 
minister van Werkgelegenheid en de minister voor Gelijkheid van Kansen (project Label 
Gelijkheid Diversiteit) en deels de bevoegdheid van de minister van Maatschappelijke Integratie 
(project Ervaringsdeskundigen). As 3 is dan de bevoegdheid van de minister van Maat-
schappelijke Integratie. 
 
Voor zover de federale programmering de tussenkomst vereist van ministers bevoegd voor 
verschillende domeinen (Werkgelegenheid, Gelijkheid van Kansen, Maatschappelijke Integratie), 
worden er afzonderlijke procedures en voorzieningen ingesteld op het niveau van de assen, met 
het oog op de selectie en goedkeuring van de projecten. De enige beleidsautoriteit die 
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verantwoordelijk is voor het OP ten aanzien van de Europese instanties, is evenwel de minister 
van Maatschappelijke Integratie. 
 
In overeenstemming met artikel 37 van de voormelde Algemene Verordening bevat het huidige 
OP de volgende elementen: 
 

1. Een analyse op federaal niveau van de toestand inzake maatschappelijke uitsluiting en 
werkgelegenheid, met opsporing van de sterke en zwakke punten. Deze analyse valt 
uiteen in twee onderafdelingen, één met betrekking tot de pijler Maatschappelijke 
Integratie en de andere met betrekking tot de pijler Werkgelegenheid. De analyse wordt 
aangevuld met de lessen die uit de programmering voor 2000-2006 werden getrokken. 

 
2. De gepaste responsstrategie, zowel voor de pijler Maatschappelijke Integratie als voor de 

pijler Werkgelegenheid.  
 

3. Motivering van de gekozen prioriteiten in het licht van de strategische richtsnoeren van de 
Gemeenschap inzake samenhang, het nationale strategische referentiekader, alsmede de 
resultaten van de ex-ante evaluatie beoogd in artikel 48 van de Algemene Verordening. 

 
4. Gegevens over de assen en hun gerichte doelstellingen; wanneer de aard van de beoogde 

acties dat toelaat, worden deze doelstellingen gekwantificeerd met behulp van een beperkt 
aantal output- en resultaatindicatoren die rekening houden met het 
evenredigheidsbeginsel. 

 
5. Louter ter informatie, een indicatieve uitsplitsing van het geprogrammeerde gebruik van 

de bijdrage van het ESF aan het OP, overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van de 
Algemene Verordening (EG) 1083/2006 aangenomen door de Commissie. 

 
6. De regelingen voor de tenuitvoerlegging van het OP, met inbegrip van: de aanwijzing van 

de entiteiten beoogd in artikel 59 (beheersautoriteit, betalingsautoriteit, auditautoriteit); de 
beschrijving van de opvolgings- en evaluatiesystemen; omschrijving van de instantie 
bevoegd voor het ontvangen van de door de Commissie verrichte betalingen en de 
instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van de betalingen aan de begunstigden; 
definitie van de procedures voor de beschikbaarstelling en overmaking van de financiële 
middelen; het communicatieplan dat de bekendmaking van het OP en de daarop 
betrekking hebbende informatie beoogt; beschrijving van de voorwaarden voor de 
uitwisseling van computergegevens met de Commissie. 

 
7. Een financieringsplan met twee tabellen: een eerste tabel waarin voor ieder jaar 

overeenkomstig de artikels 52, 53 en 54 van de Algemene Verordening, het totaalbedrag 
van de voor de ESF-bijdrage beoogde financiële envelop wordt uitgesplitst; een tweede 
tabel waarin voor de volledige programmeringsperiode, zowel voor het OP als voor elke 
prioritaire as, het bedrag van de totale financiële bijdrage van de Gemeenschap en van de 
daartegenover te stellen nationale bijdragen wordt aangegeven, alsmede het percentage 
dat uit het ESF wordt bijgedragen. Voor zover de nationale bijdrage betrekking heeft op 
overheidsgeld, in overeenstemming met artikel 53, geeft de tabel ook het bedrag aan van 
de nationale overheidsbijdrage. 
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Rekening houdend met de overdracht van bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg naar de POD Maatschappelijke Integratie, beschrijft het hoofdstuk m.b.t. de 
regelingen voor de tenuitvoerlegging van het OP ook kort de maatregelen die door de betrokken 
federale instanties worden genomen om de continuïteit van het beheer van de ESF-middelen te 
garanderen.  
 
De transversale prioriteiten die betrekking hebben op partnerschap, innovatie en de 
genderdimensie worden ingebouwd in de drie assen en worden in aanmerking genomen voor de 
uitwerking van de selectiecriteria voor de acties die bij deze drie assen worden geïmplementeerd.  
 
Er werden specifieke regelingen voorzien die de betrokkenheid van de sociale partners 
verzekeren.  
 
Het OP maakte het voorwerp uit van een voorafgaand proces voor raadpleging van de 
stakeholders en een ex-ante evaluatie, in het bijzonder voor as 1, die het leeuwendeel van de 
middelen voor het OP opslokt. De resultaten van deze evaluatie worden hierna beschreven. Deze 
as maakte tevens het voorwerp uit van een bespreking met de Gewesten om ervoor te zorgen dat 
de specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt in ieder Gewest wel degelijk in aanmerking 
worden genomen, namelijk door de Gewesten te betrekken bij de procedures voor het oproepen 
tot indiening van projecten en projectselectie. 
 
Het grondgebied waarop het huidige OP betrekking heeft, omvat het volledige nationale 
grondgebied, uitgezonderd Henegouwen. 
 
Het federale OP voorziet geen medefinanciering van tussenkomsten met een transnationaal 
karakter.  
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1. ANALYSE VAN DE TOESTAND INZAKE MAATSCHAPPELIJKE 
UITSLUITING EN WERKGELEGENHEID 

 
 

1.1. Socioprofessionele inschakeling van kansengroepen 
 
 
Dit luik bevat hoofdzakelijk een analyse van de situatie van kansengroepen op de Belgische 
arbeidsmarkt, alsook een analyse van de socioprofessionele inschakeling van deze kansengroepen 
en bijstandscliënten. 
 

1.1.1. Situatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt  
 
De Belgische arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een lage werkzaamheidsgraad (60,5% zie 
tabel 4 ), d.w.z. zowat 3 % onder het gemiddelde van de Unie (EU-25). Een identificatie van 
kansengroepen op basis van de werkzaamheidsgraad geeft aan dat vrouwen, niet-Belgen, 
ouderen, laaggeschoolden en alleenstaande ouders ondervertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt. Voor de leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar is de werkzaamheidsgraad vergelijkbaar 
met het EU25-gemiddelde, voor de jongere (15-24 jaar) en oudere leeftijdscategorie (55-64 jaar) 
ligt deze veel lager (28,1% en 30,1% respectievelijk). De lage werkzaamheidsgraad bij jongeren 
dient evenwel te worden genuanceerd door de leerplicht tot 18 jaar en een hoge participatiegraad 
aan het hoger onderwijs. De beperkte werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers stelt meer 
problemen, gezien de demografische evolutie en de uitdaging van de vergrijzing. De uitwerking 
van een coherent eindeloopbaanbeleid is noodzakelijk geworden teneinde de bijkomende 
uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg als gevolg van deze vergrijzing op te vangen.  
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Tabel 1: Werkzaamheidsgraad in 2004 (van 15 tot 64 jaar) in de EU en België 
opgesplitst naar gewest, geslacht, nationaliteit, leeftijd en scholingsniveau 
 EU-25 EU-15 België Vlaander

en 
Wallonië Brussel 

Totaal 15-64 63,3% 64,7% 60,5% 64,0% 55,5% 55,4% 

Mannen 15-64 70,9% 72,7% 67,9% 71,7% 62,8% 61,3% 
Vrouwen 15-64 55,7% 56,8% 53,0% 56,2% 48,2% 49,6% 

Alleenstaande ouders (18-49 
jaar met kind jonger dan 20 
jaar) * 

  so 65,5% 43,6% 47,6% 

Belgen   61,4% 64,9% 56,2% 55,9% 
EU-onderdanen   56,9% 58,1% 52,4% 63,2% 
Niet EU-onderdanen   36,6% 36,4% 30,0% 40,2% 

15-24 jarigen 36,8% 40,0% 28,1% 33,3% 21,5% 20,1% 
25-54 jarigen 76,8% 77,6% 77,3% 81,9% 71,8% 68,8% 
55-64 jarigen 41,0% 42,5% 30,1% 28,8% 30,6% 37,7% 

Laaggeschoold   40,5% 44,3% 36,2% 34,4% 
Middengeschoold   64,7% 69,0% 59,8% 51,6% 
Hooggeschoold   82,5% 84,8% 80,2% 77,1% 

Bron: EU Employment Indicators en Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2006)1 gebaseerd op de Europese 
Arbeidskrachtentelling (EAK) 

*: op basis van Geurts K.(2006)2, gegevens voor 2002 en op basis van het datawarehouse  

 
De Belgische arbeidsmarkt vertoont ook grote verschillen tussen en binnen de Gewesten (zie 
tabel 2). Met een werkzaamheidsgraad van 64,0 % in 2004, doet Vlaanderen het iets beter dan het 
Europese gemiddelde. In Wallonië en Brussel is de werkzaamheidsgraad beduidend kleiner 
(respectievelijk 55,5 % en 55,4 %). Alleen wat de werkzaamheidsgraad van de 55-64 jarigen 
betreft, presteert Vlaanderen minder goed dan de andere Gewesten. Opmerkelijk is de situatie in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat opmerkelijk beter scoort dan de andere Gewesten voor 
bepaalde kansengroepen (met name vrouwen, niet-Belgen en oudere werknemers). Deze 
prestaties dienen beschouwd te worden binnen de bijzondere werkgelegenheidsstructuur van dit 
Gewest. Het bijzondere karakter van het Brussels Gewest blijkt uit het grote aantal pendelaars. In 
2004 werd slechts 46 % van de Brusselse banen ingevuld door Brusselaars. De dienstensector 
neemt er een veel belangrijkere plaats in dan in de andere Gewesten. Bovendien is er in Brussel 
als hoofdstad en zetel van verschillende internationale instellingen een grote concentratie van 
nationale en internationale bestuursorganen.  
 
Inzake werkloosheid zijn de verschillen tussen de Gewesten zo mogelijk nog groter, en beliep de 
geharmoniseerde werkloosheidsgraad (ILO-definitie3) in 2004 nauwelijks 4,5 % in Vlaanderen, 
tegenover 11 % in Wallonië en 13,6 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Positief is dat de 
jeugdwerkloosheid een dalende trend vertoont sinds 2003 en onder het EU-gemiddelde ligt. 
Onder invloed van de Europese richtsnoeren werd de laatste jaren werk gemaakt van een 

                                                 
1 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2006), Verslag 2005, Brussel 
2 Geurts K. (2006), De arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders, Nieuwe bevindingen uit het 

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming eindverslag – WAV 2006. 
3 De internationaal geharmoniseerde ‘ILO’-definitie van werkloosheid heeft betrekking op de niet-werkende 
werkzoekenden die actief naar werk zoeken en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 
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afdoende aanpak voor de jeugdwerkloosheid. Deze aanpak heeft duidelijk positieve resultaten 
opgeleverd, al dient opgemerkt te worden dat het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering 
ontvangt sterk is toegenomen. Daarnaast is ook het aandeel personen in een gezinssituatie zonder 
betaald werk in België het op één na hoogste in de EU-25 (13% tegenover 10% voor EU-25). 
 
Met betrekking tot de werkloosheidscijfers valt vooral het hoge aandeel langdurig werklozen op. 
Volgens administratieve cijfers was in 2004, 60,5% van de werklozen langer dan 1 jaar werkloos. 
Volgens de Europese arbeidskrachtentelling is het aandeel van langdurig werklozen gedaald 
(52%). In Vlaanderen is hun aandeel het kleinst (42,6%), gevolgd door Brussel (57,1%) en 
Wallonië (58,1%). Dit aandeel is lager bij de 15-24 jarigen (29%) maar veel hoger bij de 50-64 
jarigen (73%). 
 
Tabel 2:  Aandeel van de langdurige werkloosheid in de totale werkloosheid in 2004 in 
België opgesplitst naar gewest, geslacht en leeftijd (ILO-definitie) 
 België Vlaanderen Wallonië Brussel 

Totaal 15-64 52,0% 42,6% 58,1% 57,1% 
Mannen 15-64 52,0% 38,5% 59,6% 59,5% 
Vrouwen 15-64 52,0% 46,4% 56,6% 53,8% 

15-24 jarigen 29,2% 18,9% 36,0% n.v.t. 
25-49 jarigen 57,2% 46,6% 65,0% 59,3% 
50-64 jarigen 73,1% 68,0% 78,3% 79,8% 

Bron: NIS, EAK, berekening door WAV 
 
Samen met de toekomstige uitdagingen inzake vergrijzing geven deze gegevens duidelijk aan dat 
het noodzakelijk is om de momenteel ondervertegenwoordigde groepen in de beroepsbevolking, 
met name ouderen, allochtonen, personen met een handicap, laaggeschoolden, vrouwen en 
jongeren, extra te mobiliseren. Cruciaal voor de bevordering van de arbeidsmarktpositie van 
kansengroepen is het scheppen van nieuwe banen. De sociale economie is daarbij een waardevol 
hulpmiddel. In de domeinen van de buurtdiensten en de persoonlijke dienstverlening alsook in de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de culturele voorzieningen stellen we een duidelijk 
groeipotentieel vast. Uit het verslag van de Nationale Bank4 (2004) blijkt dat het aantal 
arbeidsplaatsen in die domeinen de laatste jaren sterk is toegenomen. De verdere ontwikkeling 
van dit aanbod is afhankelijk van subsidiëring door de overheid. De uitdaging bestaat erin die 
ondersteuning te voorzien zonder de overheidsfinanciën in het gedrang te brengen. Daarnaast 
dient in de nabije toekomst werk te worden gemaakt van een actief gelijkekansenbeleid ter 
ondervanging van de ondervertegenwoordiging van etnische minderheden op de arbeidsmarkt. 
 
Het is mede dankzij een uitgebreid sociaal vangnet dat in België een lage werkzaamheidsgraad 
kan worden verzoend met een gemiddeld armoederisicopercentage (15%). Dit percentage ligt 
onder het Europese gemiddelde (16%) maar moet gesitueerd worden ten opzichte van de relatief 
hoge armoederisicodrempel (777 euro of 120% van het Europese gemiddelde). De 
doeltreffendheid van de sociale bescherming is in België zeer hoog: sociale transfers 
(uitgezonderd pensioenen) verminderen het armoederisicopercentage met 46%, wat meer is dan 
het EU-25 gemiddelde (38%).  

                                                 
4  Nationale Bank van België, jaarverslag 2004 
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De belangrijkste kenmerken van het Belgische sociale zekerheidsstelsel voor werkzoekenden zijn 
de relatief beperkte duur voor toekenning van de werkloosheidsverzekering en de algemene 
toegang tot een gewaarborgd minimuminkomen. De beperkte aanwezigheid van lineaire 
duurbeperkingen voor toekenning van de werkloosheidsverzekering zorgt er ook voor dat de rol 
van de sociale bijstand in de Belgische sociale bescherming erg residueel blijft (1,2% van de 
bevolking op arbeidsleeftijd). Het residuele karakter van de bijstand vertaalt zich echter in een 
groot aantal bijstandscliënten met een multidimensionale armoedeproblematiek. 
 

1.1.2. De socioprofessionele inschakeling van kansengroepen en bijstandscliënten  
 
Oorspronkelijk mikten de algemene tewerkstellingsmaatregelen uitsluitend op de 
uitkeringsgerechtigde werklozen. Vanaf midden jaren ’90 werden deze maatregelen geleidelijk 
opengesteld voor bijstandcliënten. Sinds 1998 werd ook de toegang tot nieuwe programma’s 
(voornamelijk activeringsmaatregelen) en beroepsopleidingen versoepeld. Het activeren van 
uitkeringen tot (tijdelijke) tewerkstellingssubsidies voor langdurig werklozen steunde op het 
besef dat naast de verlaging van de loonkosten en de activering van de uitkeringen ook moet 
ingewerkt worden op de obstakels die een inschakeling in het arbeidscircuit in de weg staan, via 
intensieve begeleiding, een degelijke opleiding, afstemming op de arbeidsmarkt en een echte 
werkervaring. 
 
De inschakeling van bijstandscliënten op de arbeidsmarkt is hoofdzakelijk de 
verantwoordelijkheid van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s). De 
OCMW's ontwikkelden daartoe hun eigen geïntegreerde dienst die over specifieke instrumenten 
beschikt voor deze beroepsinschakeling. Het gaat daarbij voornamelijk om de tewerkstelling in 
het OCMW zelf (of bij een andere overheidsinstantie via art. 60§7) en de tewerkstelling bij 
privéwerkgevers (via art. 61).  
 
De tendens tot twee afzonderlijke kanalen voor arbeidsbemiddeling voor uitkeringsgerechtigde 
werklozen enerzijds en bijstandcliënten anderzijds werd nog versterkt door de discriminatie van 
bijstandcliënten door de publieke arbeidsbemiddelingsdiensten die hen vaak beschouwen als 
moeilijk te plaatsen cliënten.  
 
Belangrijk in de ontwikkeling van de OCMW-specifieke tewerkstellingsporen waren de 
voormalige, door het ESF medegefinancierde TOK-Projecten (Tewerkstelling en Opleiding voor 
Kansarmen). Nieuw aan deze projecten was de toegepaste methodiek die een tewerkstelling via 
art. 60§7 combineerde met opleiding en begeleiding. Uit een evaluatie van deze projecten bleek 
dat de TOK-cursisten, niettegenstaande hun zwakke arbeidsprofiel bij de start van de opleiding, 
in de daarop volgende jaren beter scoorden dan de vergelijkingsgroep (tewerkgestelde 
bijstandscliënten die niet deelnamen aan de projecten) zowel in termen van tewerkstelling als 
verloning. 5  
 
Met de start van Verhofstadt I in 1999, werden de inspanningen m.b.t. het actieve 
arbeidsmarktbeleid opgedreven. Meer specifiek m.b.t. de bijstandsgerechtigden, kreeg de 

                                                 
5 Nicaise I.,(1996), Vis geven of leren vissen?  Sociale kosten-baten analyse van de TOK-projecten van 
OCMW’s, Belg. Tijdschr. voor Sociale Zekerheid, 38(4), p.923-937 
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activering een nieuw elan met het zogenaamde Lenteprogramma, een geheel van maatregelen dat 
in maart 2000 werd goedgekeurd door de regering. Naast een pakket maatregelen om de instroom 
in de bijstand te verminderen, werden ook een aantal bestaande curatieve en/of passieve 
instrumenten omgesmeed tot preventieve en/of actieve instrumenten voor inschakeling op de 
arbeidsmarkt (met name een duidelijke versoepeling van de voorwaarden tot activering van de 
bijstandsgerechtigden). De activeringsdimensie werd nog versterkt door de invoering van de wet 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI), in oktober 2002. Volgens deze wet 
bestaat dit recht uit een tewerkstelling en/of een leefloon, al dan niet gepaard met een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Voor jongeren van 18 tot 25 jaar 
bestaat er een plicht/recht tot activering en de toekenning van het minimumloon aan deze 
doelgroep wordt sinds 1993 gekoppeld aan een integratieproject. Nieuw daarbij is de invoering 
van het plichtelement dat stelt dat de OCMW’s binnen een termijn van drie maanden dienen te 
voorzien in een passende tewerkstelling of een geïndividualiseerd project dat leidt tot 
tewerkstelling. 
 
Grafiek 3 toont de evolutie in het aantal RMI-begunstigden en het aantal onder hen dat deelneemt 
aan tewerkstellingsmaatregelen. Aangezien de wet op het leefloon de definitie van begunstigden 
wijzigde, is er een trendbreuk in de statistische tijdreeks (oktober 2002). De beschikbare cijfers 
wijzen op een stijging van de activeringsgraad, van 6,5% in 1999 naar 10,5% in 2005. 
 
Grafiek 3: Evolutie van het aantal RMI-begunstigden (A), het aantal begunstigden van een 
beroepsinschakelingsmaatregel (B) en de activeringsgraad (A/B) 

(De linkeras geeft de aantallen weer, de rechteras geeft de activeringsgraad weer) 

Bron: POD Maatschappelijke Integratie 
 
De verhoogde beroepsinschakeling is in belangrijke mate het gevolg van de toepassing van 
artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976. In 2005 was dit artikel goed voor 
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meer dan 90 % van de activeringen. Naast een mogelijk instrument voor inschakeling op de 
arbeidsmarkt is het een vaak gebruikt instrument voor herintegratie in de sociale zekerheid 
(voldoende lange arbeidsduur die aanleiding geeft tot opening van het recht op sociale zekerheid 
en dus op een werkloosheidsuitkering). Een recente studie over de doelmatigheid van art.60§7 
voor een duurzame beroepsinschakeling werd uitgevoerd in 2005 door de vereniging van Waalse 
steden en gemeenten. Uit een longitudinale opvolging van art.60§7-deelnemers in 1998 blijkt dat 
3 jaar na deelname aan de maatregel 42% van de cliënten nog steeds tewerkgesteld is, 47% 
werkloos is en 11% inactief. Een onderzoek van Tempera en het agentschap Alter6 in 2006 
bevroeg 843 personen die in de periode 2002-2004 een activeringstraject volgden in de drie 
Gewesten van het land. Alter stelt vast dat 12 maanden na de activering meer dan de helft (52%) 
van de geactiveerden zelf verklaart tewerkgesteld te zijn7. Daarnaast is 31% werkzoekend en 
16% is uitgetreden uit de arbeidsmarkt. Een evaluatie van de ESF-programmering voor de 
periode 2003-20058 stelt dat 6 maanden na deelname aan een begeleidings- of opleidingstraject, 
42% van de deelnemers tewerkgesteld is. 
 
Ondanks de stijging van het aantal geactiveerden, is de totale activeringsgraad echter nog steeds 
vrij laag (rond de 10%, zie Grafiek 6). Dit duidt op een beperkt bereik van de 
tewerkstellingsmaatregelen. De evaluatie van de RMI-wet (Ernst and Young 20059) legt 
verschillende knelpunten bloot. De looptijd van de maatregelen is vaak niet lang genoeg voor een 
duurzame arbeidsintegratie. De maatregelen zijn vaak ook onvoldoende afgestemd op de 
kansengroepen zelf en werken onvoldoende in op het multidimensionale karakter van 
kansarmoede (bijv. gezondheid, huisvesting, kinderopvang, culturele verschillen, …). De 
OCMW’s pleiten zelf voor een uitbreiding van de integratiedimensie naar andere domeinen die 
niet alleen zijn toegespitst op arbeid. Voor sommige individuen kunnen acties op het vlak van 
gezondheidszorg, huisvesting of ook vrijwilligerswerk een meer gepaste opstap naar werk zijn. 
Cliëntenorganisaties hebben bovendien kritiek op de koppeling tussen financiële steun en de 
plicht tot/het recht op activering voor jongeren. Daarnaast wordt ook de contractualisering van 
sociale rechten in vraag gesteld. 
 
Tot slot lijken de bestaande studies, voor wat de doeltreffendheid van de overheidstussenkomst in 
de beroepssituatie van kansengroepen aangaat, aan te tonen dat een periode van gesubsidieerde 
tewerkstelling op zich niet volstaat om de tewerkstellingskansen duurzaam te verhogen. 
Programma’s waarbij gesubsidieerde tewerkstelling gekoppeld wordt aan opleiding en 
begeleiding leveren wel gunstige resultaten op. Herhaaldelijke evaluaties van de ESF-
programma’s duiden op een positief bruto-tewerkstellingseffect van deze maatregelen op de 
tewerkstelling. Volgens een onderzoek uit 199510 bedroeg het bruto-tewerkstellingseffect voor de 
periode 1990-1992, 60 % in het Vlaams Gewest en 35 % in het Waals Gewest. Ook een evaluatie 
                                                 
6 Tempera en het agentschap Alter (2006), De arbeidsmarkttoestand van geactiveerde OCMW-klanten één jaar na 
hun activering, POD Maatschappelijke Integratie, Brussel 
7 Dit tewerkstellingscijfer is gebaseerd op een subjectieve definitie van tewerkstelling (eigen verklaring van de 
respondent) en kan gezien worden als een bovengrens voor de werkelijke tewerkstelling.  
8 Engender (2005), Federale ESF-programmering Doelstelling 3, Eindevaluatie periode 2003-2005, 122p. 
9 Ernst & Young (2005), Studie naar de effecten van de invoering van de wet betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, Brussel : POD Maatschappelijke integratie, 149p. 
10 Nicaise I, e.a. (1995), Met het ESF op de bres voor zwakke doelgroepen op de arbeidsmarkt? opvolging 
van het Europees Sociaal Fonds, HIVA, Leuven. 
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van de acties die in Vlaanderen door het ESF werden medegefinancierd in de periode 1997-
199911 leidde tot dezelfde conclusie. Er werd immers vastgesteld dat een activeringsaanbod dat 
betrekking heeft op één instrument (ofwel opleiding, sollicitatietraining, oriëntatiehulp of 
werkervaring) een beduidend lagere impact heeft op de verdere loopbaanperspectieven van de 
deelnemers in vergelijking met een meer trajectmatig activeringsaanbod dat op meerdere 
instrumenten steunt. Bovendien wordt vastgesteld dat het al dan niet aanwezig zijn van een 
begeleidingscomponent de latere impact van de acties sterk beïnvloedt. Het verschil in impact 
tussen een eendimensionale en een multidimensionale aanpak was zelfs van die aard dat ook in 
een kosten-batenanalyse, die rekening houdt met de langere duur en mogelijk hogere kostprijs 
van een multidimensionale aanpak, deze laatste duidelijk het beste resultaat opleverde. 
 
Op basis van het voorgaande kunnen we de volgende tabel opmaken: 

                                                 
11 Vos S., Struyven L. & Bollens J. (2000), Werk, werkloos, werk: effectiviteit en kosten-batenanalyse van 
reïntegratietrajecten voor werkzoekenden, Eindrapport van de ex post evaluatie van het Vlaamse ESF-programma 
1997-1999,HIVA, Leuven.  
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Tabel 4:   Samenvatting van de SWOT-analyse  
 

Algemene context 
Sterkten Zwakten 

Het sociale zekerheidsstelsel verzekert een hoog 
beschermingsniveau  

Lage werkzaamheidsgraad, in het bijzonder bij 
vrouwen, oudere werknemers, laaggeschoolden en 
migranten 

Relatief lage jeugdwerkloosheid Hoog aandeel langdurige werkloosheid voor 
kansengroepen (laaggeschoolden, migranten en 
oudere werknemers) 

Doeltreffendheid van sociale transferten in 
armoedereductie is groter dan Europees gemiddelde 

Hoog aandeel volwassenen en kinderen in een 
gezinssituatie, zonder betaald werk 

 Bijstand is residueel met algemene toegang tot 
minimuminkomen 

Gestegen aandeel jongeren in de bijstand 

Socioprofessionele inschakeling  
Sterkten Zwakten 

Activeringsmaatregelen met positieve resultaten Beperkt bereik van tewerkstellingsmaatregelen naar 
bijstandscliënten 

Gescheiden arbeidsmarktbemiddeling voor 
werkzoekenden en bijstandcliënten 

Tewerkstellingsmaatregelen onvoldoende op maat 
van kansengroepen, maatregelen werken 
onvoldoende in op de verschillende factoren van 
achterstelling 

Specifieke instrumenten voor bijstandcliënten Weinig ervaring met sociale activering 
Recente inspanningen om de kwaliteit van 
maatregelen te vergroten 

Periode tewerkstelling lang genoeg voor integratie 
in de SZ maar niet voor duurzame arbeidsintegratie 

Positieve tewerkstellingseffecten ESF-programma’s   
Kansen Bedreigingen 

Prioriteit armoedebestrijding in het plan ter verhoging 
van de concurrentiekracht en de sociale cohesie 

Vergrijzing van de bevolking: toename uitgaven 
voor pensioenen en gezondheidszorg 

Verdere ontwikkeling van de sociale economie  
Kostenstijging in het bijstandsstelsel 

Nieuwe banen voor kansengroepen in domein van 
buurtdiensten en persoonsgebonden diensten 

Discriminatie migranten bij aanwerving  

Rechtenbenadering RMI-wet Beperkte begrotingsruimte voor RMI-wet gezien de 
verplichting tot begrotingsoverschot   
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1.2. Situatie inzake werkgelegenheid en de arbeidsmarkt  
 
 

1.2.1. Een duidelijke vergrijzing van de bevolking12 
 
De vooruitzichten op lange termijn gaan uit van een gemiddelde groei van het BBP van 2,2%. De 
werkgelegenheid zou groeien met 220.000 personen over de periode 2005-2010, dit is een groei 
van 0,9% per jaar. Het aantal “volledig uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende werklozen” 
(“oudere werklozen”) blijft dalen: min 11.200 personen in 2005 en min 7.700 personen in 2006. 
Deze daling wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de forse groei van het aantal volledig 
uitkeringsgerechtigde werkzoekende werklozen van 50 jaar en ouder (+16.300 personen in 2005 
en +19.000 personen in 2006). 

 
Tabel 5: Algemene tewerkstellingsgraad 
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Bron: Eurostat.  

100= 70% in 2010 en 0= 60,5% in 2000. 
 
Zo wees de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid13 op de zeer beperkte deelname van 50-plussers 
aan de arbeidsmarkt. Sedert haar algemene beleidsverklaring van 12 oktober 2004 formuleerde de 
federale regering al een aantal voorstellen die mikken op het scheppen van de juiste voorwaarden 
opdat deze personen langer beschikbaar zouden blijven op de arbeidsmarkt.  Deze voorstellen 
hebben betrekking op maatregelen die ouderen moeten aanmoedigen om beroepsactief te blijven 
en ondernemingen aanmoedigen om deze mensen langer aan het werk te houden of aan te 
werven, maar die ook de verschillende vervroegde uittredingsmaatregelen minder aantrekkelijk 
willen maken, zowel voor de werknemers als voor hun werkgevers, door de toegangscriteria en 
financiële voorwaarden bij te sturen.  
 

                                                 
12 Deze gegevens zijn voornamelijk afkomstig van het Federaal Planbureau (Federaal Planbureau, Economische 
vooruitzichten 2005-2010), alsook uit de evaluatie van het werkgelegenheidsbeleid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg, Evaluatie van het Werkgelegenheidsbeleid 2003-2005). 
13 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Verslag 2005, p. 32 
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Een voorzetting van de globale eindeloopbaanaanpak dringt zich ook vandaag nog op, gelet op de 
demografische evoluties die voor het begin van het volgende decennium worden verwacht.  

 
Volgens de OESO zal het aantal personen ouder dan 65 jaar in 2050 de helft uitmaken van het 
aantal personen tussen 20 en 64 jaar, in vergelijking met iets meer dan een vierde in 200014. Op 
middellange termijn en ondanks een algemene toename van de bevolking op beroepsactieve 
leeftijd, zal deze toename, in tegenstelling tot de periode 1960-1985, dit jaar gepaard gaan met 
een verschuiving naar de leeftijdsklassen die traditioneel worden gekenmerkt door een kleinere 
graad van deelname aan de arbeidsmarkt (+251 000 personen in de leeftijdsgroep van 50 tot 64 
jaar). Omgekeerd gaat deze verschuiving dus ten koste van de leeftijdsklassen waarvan de 
deelname traditioneel het grootst is (-134 000 personen in de leeftijdsgroep van 25 tot 49 jaar). 
Deze evolutie is te wijten aan het feit dat de babyboomgeneratie geleidelijk de wettelijke 
pensioenleeftijd nadert. Wanneer we dit demografische structuureffect in aanmerking nemen, 
blijkt dat het jobaanbod nog nauwelijks wordt ondersteund door de demografische evolutie, en dit 
ondanks de forse toename van het aantal personen op beroepsactieve leeftijd. 
 
Tabel 6: Tewerkstellingsgraad 55-64 jarigen 
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Bron: Eurostat. 

100= 50% in 2010 en 0=26,3% in 2000. 
 
Bovendien steeg het jaarlijkse aantal vervroegde inpensioentredingen ingevolge de laatste 
conjunctuurterugschakeling van 12 000 personen in 2001 tot meer dan 17 000 personen in 2003 
en 2004. Met andere woorden, terwijl in 2001 slechts 1,6 % van de werknemers ouder dan 50 jaar 
op vervroegd pensioen werd gesteld, klom dit cijfer voor de periode 2003-2004 naar 2,1 % op 
jaarbasis. Tegelijk wordt het effect van de vergrijzing ook voelbaar bij de tewerkgestelde 
beroepsbevolking (de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar binnen deze bevolking stijgt van 844.000 
personen in 2004 tot 1 025 000 personen in 2010). Bijgevolg neemt het aantal beroepsactieven 
dat in aanmerking komt voor vervroegd pensioen gevoelig toe. Daarom blijft het jaarlijkse aantal 
vervroegde inpensioentredingen in absolute cijfers schommelen rond de 17 000 personen, 

                                                 
14 OESO, Vieillissement et politique de l’emploi, cas de la Belgique,2003 p.11. 
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ondanks de eerder vermelde geleidelijke afname van het globale aantal inpensioentredingen. Bij 
een ongewijzigd beleid zou het aantal personen met vervroegd pensioen gemiddeld stijgen met 
iets meer dan 2 500 personen per jaar (samen 16.000 personen), waarbij hun aantal in 2010 zo’n 
126 000 personen zou bedragen.  
 
Tabel 7: Gemiddelde uittredingsleeftijd 
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Source : Eurostat. 

100= 65 jaar in 2010 en 0= 56,8 jaar in 2001. 
 
Deze demografische verschuiving dreigt de sociaaleconomische spanning op te drijven, die alleen 
maar zal toenemen indien de mentaliteit en de houding op de arbeidsmarkt niet veranderen. De 
invoering van nieuwe maatregelen in het Generatiepact zal in dat opzicht een direct effect 
hebben. Het nieuwe brugpensioenstelsel, de herziening van het bonus-malussysteem voor het 
zelfstandigenpensioen, de verhoging van het plafond inzake toegelaten arbeid boven de wettelijke 
pensioenleeftijd, enz. zullen zeker een impact hebben op de arbeidsmarkt. Deze impact moet 
echter nog worden ingeschat en zo goed mogelijk voor iedereen worden voorbereid.  
 
Om de trend tot vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt om te buigen moet echter een 
fundamentele modelwijziging - met de bevordering van arbeid tegenover de vervroegde 
uittreding uit het beroepsleven op gang worden gebracht. Deze totaalaanpak voor een actieve 
vergrijzing moet worden doorgevoerd op verschillende institutionele en interministeriële niveaus. 
Voor de federale overheid geniet de terbeschikkingstelling van tools die een wijziging van de 
mentaliteit beogen, van de praktijken en de status van werknemers ouder dan 50 jaar, topprioriteit 
voor een tussenkomst van het ESF over de periode 2007-2013. 
 
Ook het genderprobleem blijft een heikel punt. De werkzaamheidsgraad bij vrouwen klom 
inderdaad met 1,2 procentpunten naar 53,8, maar blijft daarmee toch onder het Europese 
gemiddelde (-2,5 procentpunten). Ondanks een trend tot versnelde groei blijft dit cijfer nog 16,2 
procentpunten verwijderd van de Europese doelstelling van 70%.  
 
Terwijl deze opklaring vooral het gevolg is van de aanzienlijke stijging van de 
werkzaamheidsgraad bij vrouwen van 55 tot 64 jaar ( van 30% naar 31,8%), zakte de 
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werkzaamheidsgraad bij jongeren van 15 tot 24 jaar naar 27,5 voor het jaar 2005 (-0,3 
procentpunt in vergelijking met 2004). Dit is duidelijk een zwak punt. 

Gelet op het belang van de demografische wijzigingen, moet de aanpak voor het tegengaan van 
de effecten hiervan dus worden toegespitst op de volledige loopbaan van een individu en moet 
deze worden toegepast op alle personencategorieën. Zo moeten de acties die mikken op een 
verbetering van de werkgelegenheidsstructuren en –systemen in een perspectief van een 
kwaliteitsvolle werkgelegenheid voor oudere werknemers, ook worden ontwikkeld bij jongeren 
en vrouwen. 

 
 

1.2.2. SWOT-analyse 
 
De hoger beschreven analyse kan in de volgende tabel worden gegoten: 
 
 
Tabel 8: Overzicht van sterkten en zwakten, kansen en gevaren inzake werkgelegenheid en 
de arbeidsmarkt 
 
 

Sterkten 
 

Zwakten 

De voorzieningen in het kader van het 
Generatiepact, de bestaande maatregelen voor 
de tewerkstelling van jongeren en ouderen 

Een sterk verankerd brugpensioensysteem met 
een beperkte vervanging door jongeren op de 
arbeidsmarkt. 

Doeltreffende werking van de sociale dialoog 
en het overleg tussen de sociale partners 

Er blijven vooroordelen bestaan ten aanzien 
van werknemers ouder dan 50 jaar en 
geringschatting van hun menselijk kapitaal. 

Een doeltreffend systeem voor sociale 
bescherming op lange termijn 

De toenemende begrotingskost omwille van de 
vergrijzing (3,8% van het BBP tussen 2005 en 
2030; 5,8% over de periode 2005-2050) en de 
hoge lonen voor oudere werkzoekenden. 

Versterking van de wetgeving die 
discriminaties op de arbeidsmarkt en in de 
werkgelegenheid moet tegengaan. 

Blijvende discriminatie in de werkgelegenheid 
en op de arbeidsmarkt. 

Kansen 
 

Bedreigingen 

Actievermogen van de federale overheid op de 
arbeidsmarktstructuren 

 De demografische trend buigt geleidelijk om 
en versnelt  

Europees en nationaal beleidskader: 
geïntegreerde richtsnoeren, NHP en de 
aanbevelingen van de Raad van 2004. 

De complexiteit van het systeem voor de 
verdeling van de bevoegdheden  

Een bestedingscategorie voor het bevorderen 
van een actieve vergrijzing en de verlenging 
van het beroepsleven 

Eventuele terughoudendheid ten aanzien van 
verandering 
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Twee bestedingscategorieën voor het 
bevorderen van een actieve vergrijzing en de 
verlenging van het beroepsleven (nr. 67), 
alsook het ontwerp en de verspreiding van 
vernieuwende en productievere arbeidsvormen 
(nr. 63) 

Beperkte investering in de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden voor 50-plussers 
(gezondheid, zekerheid, flexibiliteit, 
actualisering van vaardigheden en klemtoon op 
goede praktijken) en in preventie 

Vermogen tot strategische acties van de 
federale overheid in domeinen m.b.t. 
verscheidenheid, in een kader van nationale 
dialoog  
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2. LESSEN UIT DE PROGRAMMERING 2000-2006 
 
 

2.1. De structuur van het federale programma 2000-2006 
 
 
Het federale programma 2000-2006 wordt opgebouwd rond twee grote pijlers: 
• 1e pijler: beheerd door de POD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze had in het 

bijzonder betrekking op de consolidering van de tewerkstelling en de beroepsgelijkheid 
tussen vrouwen en mannen. 

• 2e pijler: beheerd door de POD Maatschappelijke Integratie. Deze betrof de sociale insluiting 
van leefloners en beoogde de OCMW-projecten.  

 
Deze wijze van organisatie en beheer van het programma werd bekrachtigd in het kader van de 
herziening halfweg het programma, door de opzet van een gedelegeerde beheersautoriteit voor 
prioritaire as 2 (ESF-cel van de POD Maatschappelijke Integratie). De andere prioritaire assen 
bleven in beheer bij de beheersautoriteit van het programma (de Federale ESF-cel van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). 
 
Het federale ESF-programma Doelstelling 3 spitst zich bovendien toe op de volgende 5 
prioritaire assen: 
 
- Prioritaire as 1: Coherentie NAP/ESF 

Deze as betreft de invoering van ENIAC, een interfederaal orgaan voor de opvolging en 
evaluatie van programmeringen, respectievelijk uitgevoerd door de verschillende bevoegde 
instanties, alsook hun coherentie met het NAP, teneinde de coherentie tussen het NAP en de 
ESF-ondersteuning op het volledige Belgische grondgebied te verzekeren. 
 

- Prioritaire as 2: Socioprofessionele inschakeling 
Deze as beoogt de maatschappelijke integratie, en in het bijzonder de verbetering van de 
opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden, van leefloners en van vreemdelingen die zijn 
ingeschreven in het bevolkingsregister, en die recht hebben op financiële hulp van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s). 
 

- Prioritaire as 3: Consolidatie van de werkzaamheid 
Deze as beoogt een versterkte deelname aan de economische ontwikkeling van personen die 
behoren tot kansengroepen, door enerzijds de vroegtijdige activering van geïndividualiseerde 
ondersteuningsmaatregelen die deze personen aan het werk moeten houden, en anderzijds de 
consolidatie van de tewerkstelling in de sociale economie. 
 

- Prioritaire as 4: Beroepsgelijkheid tussen vrouwen en mannen 
Deze as betreft gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en op de 
werkvloer. Deze as omvat een dubbele aanpak, waarbij specifieke acties ten gunste van 
vrouwen gecombineerd worden met mainstreamingsacties, die de transversale integratie van 
de genderdimensie beogen in het tewerkstellingsbeleid.  
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- Prioritaire as 5: Technische bijstand 
Deze as beschrijft een versterkt technisch ondersteuningsinstrument voor alle acties die deel 
uitmaken van het lastenboek van de Federale ESF-cel van de FOD Werkgelegenheid, de 
evaluatie van de programmering, alsook de verspreidings- en zichtbaarheidsstrategieën m.b.t. 
de meerwaarde van het ESF. 

 
Algemeen was het gebrek aan coördinatie tussen de twee beheersautoriteiten een van de zwakke 
punten van de federale programmering 2000-2006. Met de overheveling van de 
beleidsverantwoordelijkheid voor de nieuwe programmering naar de minister van 
Maatschappelijke Integratie als borginstantie en de lancering van één enkele beheers- en 
betalingsautoriteit bij de POD Maatschappelijke Integratie, kadert de nieuwe programmering in 
een geïntegreerde beheeraanpak en corrigeert zo dit coördinatiegebrek van de vorige 
programmering. Zoals eerder aangehaald, werd deze overheveling gevat in een protocol tussen de 
betrokken federale beleidsinstanties, dat inging op 1 januari 2007. Deze bevoegdheidsoverdracht, 
die ook het gevolg is van de verdeling van de financiële middelen in het kader van de huidige 
programmering, gaat hand in hand met de overheveling van personeel van de ESF-cel van de 
FOD Werkgelegenheid naar de POD Maatschappelijke Integratie. De overheveling van personeel 
garandeert de kapitalisering van de verworven kennis en ervaring door deze personen en het 
behoud van hun expertise. 
 
 

2.2. Evaluatieresultaten pijler Werkgelegenheid voor de periode 2000-
2006 

 
 
Dit punt omvat de volgende elementen: een overzicht van de specifieke kenmerken van de pijler 
Werkgelegenheid van het federale programma 2000-2006, een synthese van de resultaten van de 
eindevaluatie, een overzicht van de sterkten en zwakten m.b.t. de pijler Werkgelegenheid, sporen 
voor de programmering 2007-2013.  
 

2.2.1.  Specifieke kenmerken van de pijler Werkgelegenheid van het federale programma 
2000-2006 

 
De tussenkomsten van het ESF op het Belgische grondgebied houden rekening met de verdeling 
van de bevoegdheden inzake werkgelegenheid tussen de federale staat en de gefedereerde 
entiteiten. Deze verdeling wordt niet alleen vertaald naar het budget dat wordt toegekend voor de 
federale programmering (9% van de ESF-middelen toegekend aan België voor doelstelling 3), 
maar ook naar het type van projecten die worden medegefinancierd in de pijler Werkgelegenheid. 
In die context werd geopteerd voor een toespitsing van de middelen op specifieke federale 
prioriteiten, met oog voor de complementariteit met de ESF-programma's van de gefedereerde 
entiteiten en het gebruik van het ESF als hefboom voor innovatie.  

Deze programmering beoogde niet de aflevering van opleidings- of begeleidingsmaatregelen op 
grote schaal, behalve in het kader van prioritaire as 2 onder de pijler Maatschappelijke Integratie, 
of uitvoeringsmaatregelen voor het werkgelegenheidsbeleid, maar wel de ontwikkeling van een 
aanpak, methoden of vernieuwende instrumenten die de evolutie van de structuren en systemen 
ondersteunen. 
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In totaal genoten sinds 2000 een dertigtal projecten, buiten prioritaire as 2, van steun, zowel van 
het ESF als van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het betreft 
meerjarenprojecten, waarvan de meeste worden uitgesmeerd over de volledige 
programmeringsperiode, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek en actie, voor het bedenken 
van innoverende instrumenten en methoden, praktijktests en uiteindelijk voor de evaluatie en 
formalisering daarvan met het oog op hun verspreiding.  
 
Deze projecten werden gedragen door intergewestelijke partnerschappen, met een hele resem 
stakeholders: overheidsdiensten, universiteiten en onderzoeksinstellingen, ondernemingen, de 
verenigingswereld, sociale partners. We onderstrepen de belangrijke rol van de sociale partners, 
niet alleen als partners, maar ook als projectpromotoren en als leden van het Opvolgingscomité 
voor de federale programmering. 
 
De richtsnoeren en prioriteiten die in het federale EPD werden opgenomen, sloten van bij de start 
aan bij de Europese Werkgelegenheidsstrategie. De herziening halfweg de programmering was 
de gelegenheid bij uitstek om de uitdagingen en prioriteiten eigen aan België, zoals de actieve 
vergrijzing, nadrukkelijker in te bouwen.  
 
Favoriete thema’s van de federale actieprojecten waren onder meer de uitwerking van 
preventiemethoden en -instrumenten in het gezondheidsdomein, veiligheid en welzijn op het 
werk, een aanpak die rechtstreeks kan bijdragen tot het aan het werk houden van oudere 
werknemers. Andere projecten beoogden de bestrijding van discriminaties en het aan het werk 
houden van kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals migranten en laaggeschoolden. Nog andere 
projecten hebben betrekking op de oprichting van ondernemingen, de informatiemaatschappij 
voor iedereen, of nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, zoals telewerk. 
 
Tot slot waren ook de strijd tegen discriminatie op basis van geslacht en een versterkte deelname 
van vrouwen aan de arbeidsmarkt volwaardige doelstellingen van het federale programma. 
Enerzijds werden alle projectinitiatiefnemers aangemoedigd om rekening te houden met de 
genderdimensie en anderzijds ging 15% van het door de POD beheerde ESF-budget naar de 
bevordering van de beroepsgelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
 

2.2.2.  Synthese van de eindevaluatieresultaten pijler Werkgelegenheid 2000-2006 
 
Uit de eindevaluatie blijkt dat het, gezien het zeer ruime actieterrein, moeilijk is om globale 
doelstellingen te definiëren op het niveau van het federale programma 2000-2006 in zijn geheel. 
Algemeen stelt de evaluatie vast dat de projecten voor iedere prioriteit in zekere mate 
doeltreffend zijn. Gezien het geringe aantal projecten wordt aan bepaalde prioritaire thema’s van 
het programma echter weinig tegemoetgekomen. De efficiëntie op die vlakken zal dan ook 
beperkt zijn.  
 
Het gaat om de volgende thema’s: in de eerste plaats de consolidatie van de werkzaamheid in de 
sociale economie (as 3, maatregel 2). Er werden tijdens de volledige duur van de programmering 
inderdaad slechts twee projecten op grond van deze maatregel gefinancierd. Daarna ook 
beroepsgelijkheid tussen mannen en vrouwen (as 4), waarvan de impact op programmaniveau op 
de werkgelegenheidsstructuren en -systemen beperkt zal zijn, gelet op het beperkte aantal 
projecten dat onder deze as werd gefinancierd. Dit stelt echter niet de relevantie en 
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doeltreffendheid van de projecten in vraag, maar hun effecten zijn eerder zichtbaar op micro- dan 
op macroniveau. 
 
De transversale dimensies (partnerschap, innovatie, federale meerwaarde, zichtbaarheid, 
genderdimensie) hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de projecten en de 
federale programmering betekent een meerwaarde voor de operatoren die in dat verband een 
verbintenis aangingen.  
 
Met betrekking tot impact wordt tot slot in de evaluatie opgemerkt dat bepaalde effecten van de 
acties voelbaar worden, vooral de projecten in het kader van as 3 (consolidatie van de 
werkgelegenheid) en de projecten die betrekking hebben op vrouwen en de nieuwe 
technologieën. De ontwikkelde instrumenten en methodologieën zijn nu veel beter toegankelijk 
en verspreid, wat de impact van de federale programmering moet versterken. 
 
De sterkte van het programma schuilt voornamelijk in de uitbouw van partnerschappen, de 
uitwisseling van werkwijzen en de uitwerking van tools en methodologieën. De effecten van het 
programma ten aanzien van de richtsnoeren situeren zich voortaan meer op het niveau van een 
kwalitatieve bijdrage en de terbeschikkingstelling van goede praktijken, instrumenten en tot slot, 
de aanscherping van de bevoegdheden van de betrokken actoren. 
 
Met betrekking tot prioritaire as 3: consolidatie van de werkzaamheid, blijkt uit de evaluatie 
dat de projecten hoofdzakelijk bijdroegen tot een vermindering van het aantal arbeidsongevallen 
en beroepsziekten en inspeelden op de actieve vergrijzing. 
 
De evaluatie haalt de verscheidenheid van de betrokken partners aan als een van de sterke punten 
van deze as. Deze partnerdynamiek garandeert een gerichte impact. De evaluatie besluit dat de 
projecten hun doel niet hebben gemist, vooral dankzij de ontwikkeling en de validering van 
vernieuwende instrumenten en methodologieën voor de verbetering van het personeelsbeheer en 
het aanpassingsvermogen van ondernemingen en werknemers. 
 
De impact van de projecten uitgevoerd door de FOD Werkgelegenheid, Humanisering van 
Arbeid, werd nog versterkt door de opvolging en ondersteuning die ze genoten. Ze gaven 
aanleiding tot synergieën tussen de arbeidswereld en de onderzoekswereld, maar konden ook 
profiteren van het feit dat de promotor een sleutelrol speelt in de verspreiding van de 
instrumenten en methodologieën die werden ontwikkeld voor alle betrokken actoren op het 
Belgische grondgebied. Ook de andere projecten uitgevoerd door de vakbonden en verenigingen 
mikten op een impact binnen hun eigen instanties, in het bijzonder de vakbonden, en koppelden 
hun eigen ervaringen terug naar de verantwoordelijke beleidsinstanties. 
 
De eindevaluatie benadrukt dat de impact van de acties op de maatregelen en systemen voelbaar 
begint te worden en dat in sommige domeinen, zoals risicopreventie, een programma-effect 
mogelijk is. De evaluatie vervolgt echter dat de impact op de kansengroepen die specifiek door 
het programma werden geïdentificeerd, relatief beperkt bleef. De effecten van het programma 
zullen dus in dat opzicht beperkt blijven.  
 
Met betrekking tot prioritaire as 4: beroepsgelijkheid tussen mannen en vrouwen, wordt in de 
eindevaluatie ook gewezen op de originaliteit van de partnerschappen en het positieve effect van 
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de partnerdynamiek. De meest doeltreffende projecten steunen op meerdere partnerschappen, die 
de ontwikkeling en overdracht van vernieuwende instrumenten en methoden toelaten en die zich 
toespitsen op de invloed van structuren en systemen. 
 
Bovendien worden er door de promotoren een aantal bewustmakingsacties voor de 
beleidsinstanties ondernomen, teneinde meer rekening te houden met de gelijkheid en de 
genderdimensie inzake het werkgelegenheidsbeleid, op het vlak van opleiding en inzake 
socioprofessionele inschakeling.  
 
De impact van deze as zal echter beperkt blijven, gelet op het geringe aantal projecten. 
 

2.2.3. Denksporen voor de periode 2007-2013  
 
Op basis van de eindvaststellingen voor de programmering 2000-2006, werd beslist om voor de 
programmering 2007-2013 een beperkter aantal specifieke prioriteiten te formuleren, met oog 
voor een duidelijke coherentie met het NHP en de federale bevoegdheden.  
 
Daarom mikken de federale acties die bijdragen tot loopbaanplanning, verscheidenheid op het 
werk en de bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling, voornamelijk op de systemen en 
structuren van de arbeidsmarkt, alsook op de voortdurende evaluatie van de federale maatregelen 
die worden genomen voor de verschillende doelgroepen. Deze acties lopen onrechtstreeks samen 
en mikken op een algemene verhoging van de tewerkstellingsgraad en een toename van de 
werkzaamheidsgraad bij de beoogde doelgroepen.  
 
De transversale dimensies van de federale programmering 2000-2006 die een meerwaarde 
betekenden, worden behouden: partnerdynamiek, innovatie, transversale integratie van de 
genderdimensie. Het betrekken van de sociale partners blijft een prioriteit voor de maximalisering 
van de potentiële impact van de tussenkomst van het ESF op de werkgelegenheid en de 
arbeidsmarkt. De transversale integratie van de genderdimensie geniet de voorkeur, eerder dan 
een specifieke benadering. Deze wordt geïntegreerd in een ruimer verscheidenheidsperspectief.  
 
Ook de looptijd van de projecten over verscheidene jaren zal worden gehandhaafd, met het oog 
op een duurzaam en structureel effect. 
 
De leerprocessen, knowhow, methoden en instrumenten die in het kader van de programmering 
2000-2006 werden ontwikkeld, zullen worden gekapitaliseerd en aangewend in het kader van de 
nieuwe programmering. 
 
Om de impact van het programma te verzekeren en de verspreiding van de resultaten van de 
acties te optimaliseren zal prioriteit worden verleend aan projecten waaraan strategische 
overheidsactoren en sociale partners deelnemen.  
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2.3. Evaluatieresultaten pijler Maatschappelijke Integratie voor de 
periode 2000-2006 

 
 

2.3.1. Evaluatieresultaten prioritaire as 2 
 
Op basis van de evaluatie kan worden besloten dat het vorige programma zijn doelstellingen 
heeft verwezenlijkt, gezien het hoge aantal deelnemers voor wie een traject werd uitgestippeld 
dat uitmondde in inschakeling op de arbeidsmarkt. De cijfers voor 2003 spreken van 1802 
arbeidsbegeleidingstrajecten en 817 opleidingstrajecten. Een extrapolatie van deze gegevens over 
het volledige programma, geeft het volgende resultaat: 12614 arbeidsbegeleidingstrajecten en 
5719 opleidingstrajecten. Op 31 maart 2005 heeft 17% van de personen in socioprofessionele 
begeleiding een contract van onbepaalde duur, 25 % heeft een contract van bepaalde duur. 
Personen tewerkgesteld in het kader van de maatregel Art60§7 zijn in deze cijfers inbegrepen. In 
maart 2005 heeft 44% van de deelnemers een job gevonden (45% in Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, 44% in Wallonië en 42% in Vlaanderen). De resultaten variëren op basis van het type 
tussenkomst, waarbij de begeleidingsprojecten betere resultaten opleveren in termen van 
inschakeling op de arbeidsmarkt. Het verschil in doorstroming houdt wellicht verband met het 
feit dat begeleidingstrajecten zich richten tot deelnemers die minder ver van de arbeidsmarkt af 
staan dan de trajecten die begeleiding koppelen aan een opleidingscomponent. 
 
Wat de deelname van de prioritaire doelgroepen betreft, stellen we vast dat: 
- jongeren ongeveer één derde van de deelnemers uitmaken (in 2004 was 31 % van de 
deelnemers tussen 18 en 25 jaar oud); 
- meer dan een vierde (26 %) van de deelnemers alleenstaande ouders zijn; 
Opmerkelijk is het hoge percentage (29% in 2004) van doorstroming naar de arbeidsmarkt van 
deelnemers van niet-EU origine. 
 
Voor de doelgroep ‘alleenstaande gezinshoofden’ blijkt het programma echter minder effectief te 
zijn (in verhouding tot de oververtegenwoordiging van alleenstaande moeders in de totale 
bevolking die een beroep doet op het OCMW). Er wordt dan ook sterk aanbevolen om extra 
inspanningen te leveren t.a.v. deze doelgroep voor de programmering 2007-2013. 
 
De socioprofessionele begeleiding gaat er echter aanzienlijk op achteruit: in maart 2005 konden 
de OCMW’s blijkbaar geen informatie verstrekken over de situatie van 13% van de personen die 
twee jaar eerder hadden deelgenomen aan een of ander project. Dit zou kunnen wijzen op het 
voortijdig afhaken tijdens de socioprofessionele begeleiding, maar kan anderzijds ook worden 
verklaard door het feit dat het betrokken OCMW niet langer (territoriaal) bevoegd is. 
 
Het programma versterkt het partnerschap tussen de OCMW’s en de andere actoren op het terrein 
van socioprofessionele inschakeling (in 90% van de projecten). De innovatie blijft voor 
verbetering vatbaar. 
De inspanningen om tot een vermenigvuldigingseffect te komen, dienen te worden versterkt. Om 
de zichtbaarheid van de projecten te vergroten, dient specifiek materiaal te worden ontwikkeld. 
De promotoren wensen meer ondersteuning en uitwisseling m.b.t. inhoud. 
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2.3.2. Denksporen voor de periode 2007-2013 
 
De belangrijkste lessen uit de vorige programmeringsperiode laten toe de volgende denksporen 
voor de programmering 2007-2013 te formuleren: 

- Nood aan een meer open en flexibele programmering die een vernieuwende en 
kwaliteitsvolle benadering van socioprofessionele inschakeling en maatschappelijke 
activering voorstaat; 

- Bij voorkeur geïntegreerde projecten (weg met de dualisatie begeleiding/vorming); 
- Medefinanciering op basis van de intensiteit van de projectinspanningen; 
- Versterking van partnerschappen, netwerking en stimulering van kwaliteitskringen op 

het niveau van de promotoren (OCMW’s + andere actoren op de arbeidsmarkt, 
samenwerking overheid/semi-overheid/privé); 

- Uitbreiding van het doelpubliek naar andere prioritaire doelgroepen; 
- Verruiming van de doelstellingen, een meer globale benadering van maatschappelijke 

activering die toegang tot de arbeidsmarkt mogelijk maakt; 
- Versterking van de synergieën met de sociale economie; 
- Aansluiting bij vernieuwende trends op het vlak van socioprofessionele inschakeling: 

integrale benadering, competentiedenken, enz. 
 
De nieuwe programmeringsperiode bouwt voort op de verworvenheden van de periode 2000-
2006 en wil daarbij verder gaan in het domein van de maatschappelijke activering, met de 
uitstippeling van voortrajecten, als voorbereiding op de inschakelingstrajecten, en een verruiming 
naar die doelgroepen die het verst van de arbeidsmarkt af staan en die tot nu toe nog maar weinig 
door de huidige voorzieningen werden geprikkeld. Dit nieuwe aanbod zal toelaten om tegemoet 
te komen aan een behoefte die algemeen door de OCMW’s en praktijkwerkers wordt erkend.  
 
Deze nieuwe programmering zal dus een meer open en flexibel kader hanteren met bijzondere 
aandacht voor samenwerking, innovatie en ervaringsuitwisseling. Dit ligt in de lijn van de geest 
van de wet van 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, dat een eenvoudige 
inkomenswaarborg overstijgt en voor iedereen een effectieve deelname aan de samenleving wil 
verzekeren. Deze maatschappelijke integratie kan op verschillende manieren worden nagestreefd. 
Voor sommigen zal het om een eerste beroepservaring gaan, voor anderen om een opleiding of 
zelfs een studie met volledig leerplan, voor nog anderen zal het gaan om een socioprofessioneel 
inschakelingstraject naar de arbeidsmarkt. Voor de doelgroepen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan, kan dit geïndividualiseerde project een bepaalde vorm van participatie aan de 
samenleving inhouden, bijvoorbeeld via gewenning/stages, medisch-sociale actie, socioculturele 
activiteiten, …. 
 



 29 

 
2.4. Ex-ante evaluatie 

 
 
Conform artikel 48 van de Algemene Verordening maakt het OP het voorwerp uit van een ex-
ante evaluatie.  
 
Voor as 1 van de programmering 2007-2013 maakte de ex-ante evaluatie het voorwerp uit van 
een partnerproces dat in 2005 werd opgestart in samenwerking met de 
vertegenwoordigingsorganen van de OCMW’s, de promotoren van de programmering 2000-2006 
en de deskundigen van het selectiecomité en het evaluatieteam.  
 
Voor as 2 van de programmering 2007-2013 en rekening houdend met het beperkte belang van 
deze as, steunt de ex-ante evaluatie voornamelijk op de evaluatie van de pijler Werkgelegenheid 
(prioritaire assen 3 en 4) van de programmering 2000-2006 en de lessen die daaruit kunnen 
worden getrokken. Deze eindevaluatie werd uitgevoerd op basis van een participatieve methode, 
in de vorm van themadiscussiegroepen met de projectpromotoren en hun partners, alsook 
interviews met sleutelactoren, waaronder de sociale partners.  
 
De aanbevelingen die het ex-ante evaluatieproces opleverde voor as 1 en de eindevaluatie van de 
periode 2000-2006 voor as 2 werden in aanmerking genomen bij de opstelling van het NSR en 
met name de bepaling van de doelstellingen voor het huidige programma.  Deze documenten 
kunnen worden aangevraagd bij de beheersautoriteit. Voor as 2 werd de manier waarop de 
resultaten van de eindevaluatie van de periode 2000-2006 in aanmerking werden genomen, 
beschreven in punt 2.2.3. hierboven.  
 
De opmaak van het ex-ante evaluatieverslag voor as 1 werd toevertrouwd aan het HIVA 
(KULeuven), in samenwerking met de rechtenfaculteit van FUNDP in Namen. Dit verslag 
beschrijft in grote lijnen:  

• de analyse van de relevantie van de strategie die in het strategische kader werd 
gedefinieerd m.b.t. de situatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt; 

• de analyse van de coherentie van de strategie met het Europese en het nationale 
beleidskader inzake werkgelegenheid en maatschappelijke insluiting; 

• de analyse van de relevantie van de doelstellingen en prioriteiten bepaald in het OP ten 
aanzien van de SWOT-analyse en de resultaten van de vorige programmering, in termen 
van socioprofessionele inschakeling van kansengroepen en van begunstigden van 
financiële en maatschappelijke hulp;   

• de formulering van besluiten en aanbevelingen.  
 
Voor as 1 blijkt uit de ex-ante evaluatie duidelijk dat de nieuwe programmeringsperiode 
voortbouwt op de verworvenheden van de periode 2000-2006, maar dat deze verder gaat dan de 
vorige programmeringsperiode op het vlak van maatschappelijke activering. Dit vertaalt zich in 
de opzet van « voortrajecten » die plaatsvinden vóór het eigenlijke professionele 
inschakelingstraject, en in een uitbreiding van de tussenkomst naar de doelgroepen die het verst 
van de arbeidsmarkt af staan en die tot nu toe nog maar weinig van de bestaande voorzieningen 
konden genieten. Deze evolutie beantwoordt bovendien aan een vraag van de OCMW’s en de 
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praktijkwerkers in het kader van het overlegproces, en waarmee onvoldoende rekening werd 
gehouden in de programmering 2000-2006.  
 
Zoals ook blijkt uit de ex-ante evaluatie voor as 1 stellen we inderdaad vast dat de totale 
activeringsgraad vrij laag blijft (rond de 10 %), in het bijzonder voor hoogrisicogroepen die 
kampen met multidimensionale problemen die het arbeidskader overstijgen. De ex-ante evaluatie 
zet de problemen uiteen die de nieuwe programmering wil aanpakken onder as 1, zoals de 
gebrekkige afstemming van de maatregelen op de behoeften, gelinkt aan multidimensionale 
moeilijkheden en die betrekking hebben op verschillende domeinen, zoals gezondheid, 
huisvesting, kinderopvang, culturele verschillen... Zoals ook tijdens het overlegproces is 
gebleken, vragen de OCMW’s om een uitbreiding van de integratiemaatregelen naar deze 
domeinen, naast inschakeling op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Een dergelijke aanpak die 
eerst de sociale stabilisering van de individuen beoogt, kan inderdaad een springplank zijn naar 
werk.  
 
Zoals ook blijkt uit de analyse uitgevoerd in de ex-ante evaluatie, is het met het oog op een 
aanzienlijke toename van de kansen op een duurzame tewerkstelling van hoogrisicogroepen 
bovendien aangewezen programma’s op te zetten die gesubsidieerde tewerkstelling koppelen aan 
opleiding en beroepsbegeleiding. Het is op basis van die vaststelling dat de nieuwe 
programmering de voorkeur geeft aan geïntegreerde tussenkomsten, waarbij op meerdere niveaus 
tegelijk wordt ingewerkt. De ex-ante evaluatie beschrijft immers dat een activeringsaanbod 
toegespitst op één enkel instrument (opleiding, hulp bij het vinden van een job, oriëntering of 
beroepservaring) een beduidend beperktere impact heeft dan een activeringsaanbod dat steunt op 
verschillende instrumenten. Bovendien, zoals ook in de ex-ante evaluatie wordt opgemerkt, heeft 
het al dan niet aanwezig zijn van een begeleidingscomponent een belangrijke invloed op de 
acties. Het verschil in impact tussen een eendimensionale en een multidimensionale aanpak is 
zelfs van die aard dat ook in een kosten-batenanalyse, die rekening houdt met de langere duur en 
mogelijk hogere kostprijs van een multidimensionale aanpak, deze laatste duidelijk het beste 
resultaat oplevert. 
 
Tot slot beschrijft de ex-ante evaluatie de vier subgroepen die het hoogste risico vertonen van alle 
bijstandscliënten en die bijzondere aandacht zullen krijgen in de programmering 2007-2013. Het 
gaat hier om jongeren van 18 tot 25 jaar, gezinshoofden van eenoudergezinnen, personen van 
vreemde nationaliteit of afkomst, in het bijzonder niet-EU onderdanen, en 45-plussers.  
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3. STRATEGIE EN FEDERALE PRIORITEITEN 
 
 

3.1. Inleiding en algemene strategie 
 
 
Op basis van de lessen die konden worden getrokken uit de vorige periode en de vermindering 
van de begrotingsenvelop voor de pijler Werkgelegenheid, spitst de federale programmering 
2007-2013 zich scherper toe op de federale bevoegdheden inzake maatschappelijke integratie en 
werkgelegenheid.  
 
Op basis van de SWOT-analyse en de resultaten van de vorige programmeringsperiode, ligt het 
accent van de programmering 2007-2013 onder de pijler Maatschappelijke Integratie op de 
mobilisatie van de doelgroepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt, 
alsook op een verbetering van de beroepsmogelijkheden voor diverse kansengroepen die gebruik 
maken van de diensten van de OCMW’s.  
 
Deze strategie sluit aan bij de prioriteiten van het ESF: « versterken van de sociale integratie van 
kansarmen met het oog op hun duurzame integratie in het arbeidsproces en bestrijding van alle 
vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, …»15 en voldoet aan richtsnoeren 17, 18 en 19.16 
 
Vermits de rol van de federale staat inzake werkgelegenheid voornamelijk bestaat uit het 
scheppen van een gunstig kader voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en gelijke rechten 
en kansen voor alle werknemers, kiest de ESF-programmering resoluut voor aansluiting bij de 
Lissabonstrategie en in het bijzonder de Europese Werkgelegenheidsstrategie en het NAP Sociale 
Insluiting. In dat kader houdt de programmering rekening met de aanbevelingen voor België, 
zoals voorzien in artikel 4§1 van Verordening (EG) 1081/2006 betreffende het ESF. 
 
De algemene strategie van de federale overheid beoogt een verhoging van de 
werkzaamheidsgraad van de doelgroepen die in de Lissabonstrategie worden geïdentificeerd en in 
het bijzonder het doen evolueren van hun inzetbaarheid en de mentaliteit ten aanzien van deze 
groepen. Het gaat dus niet zozeer om het direct scheppen van nieuwe banen, dan wel om een 
verbetering van hun situatie en dus van hun kansen op een duurzame inschakeling in het 
arbeidscircuit. Deze federale strategie komt tegemoet aan de doelstelling van meer banen van een 
betere kwaliteit die kadert binnen de herziene Europese Werkgelegenheidsstrategie. Deze beoogt 
de mobilisatie van middelen om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen en te houden en de 
socialezekerheidsstelsels te moderniseren17.  
 
De strategie wordt gekenmerkt door de ondersteuning van een versterkte inzetbaarheid van deze 
groepen, onderzoek naar, de ontwikkeling en implementering van bewustmakingsinstrumenten, 

                                                 
15 Verordening (EG) 1081/2006, Artikel 3,  prioriteit c 
16 2005/600/EG 
17 Mededeling van de Commissie, COM (2005) 299, Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei 
en werkgelegenheid. Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013, p. 26 en volgende. 
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alsook de voortzetting van proeven en goede praktijken die rechtstreeks verband houden met hun 
inschakeling en/of hun handhaving op de arbeidsmarkt.  
 
De strategie kadert dus perfect binnen artikel 2 van Verordening (EG) 1081/2006 die de 
opdrachten van het ESF beschrijft, en binnen artikel 3 §1 m.b.t. het toepassingsveld van de 
tussenkomst van het ESF ten aanzien van de doelstelling « regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid ». 
 
Concreet, en in overeenstemming met het Nationale Strategische Referentiekader, wordt deze 
algemene strategie in het OP opgebouwd rond twee assen: 
 
1. Stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten  
2. Loopbaanplanning en verscheidenheid op het werk aanmoedigen en discriminatie bestrijden 
 
Vermits as 1 het merendeel van de financiële middelen van het OP voor haar rekening neemt en 
acties beoogt die betrekking hebben op natuurlijke personen, maakt deze het voorwerp uit van 
een voorstelling op basis van gekwantificeerde doestellingen. Voor deze as wordt bovendien ook 
een uitvoeriger opvolgingssysteem opgezet. 
 
De beschrijving van as 2 volgens drie afzonderlijke luiken houdt rekening met de verdeling van 
verantwoordelijkheden onder de verschillende beleidsinstanties voor tussenkomsten die onder 
deze as vallen. Gezien de aard van de acties die onder as 2 worden voorzien (bewustmaking, 
onderzoek en studie, ontwikkeling van instrumenten en methoden) en rekening houdend met de 
beperktere middelen hiervoor, wordt een systeem voor evenredige kwalitatieve en kwantitatieve 
opvolging uitgewerkt op basis van de boordtabellen voor de prioritaire assen 1,3 en 4 van de 
programmering 2000-2006. 
 
 

3.2. Toegevoegde waarde van de federale programmering 
 
 
De tussenkomsten van het ESF op het Belgische grondgebied houden rekening met de verdeling 
van de bevoegdheden inzake werkgelegenheid tussen de federale staat en de gefedereerde 
entiteiten. Deze verdeling vinden we ook terug in het totaalbudget dat aan de federale 
programmering 2007-2013 wordt toegekend, voornamelijk in de terugschroeving van ESF-
middelen voor de pijler Werkgelegenheid in de nieuwe programmering, waarbij de middelen 
voor de pijler Maatschappelijke Integratie hetzelfde niveau halen als voor de programmering 
2000-2006.  

In die context werd geopteerd voor een concentratie van de middelen op specifieke federale 
prioriteiten, met oog voor de complementariteit met de ESF-programmeringen van de 
gefedereerde entiteiten. De federale programmering wil het ESF gebruiken als hefboom voor 
innovatie, experimenten met nieuwe benaderingen, partnerschap, uitwisseling van ervaringen en 
praktijken, evenals bewustmakingsacties. En dat is nu precies de toegevoegde waarde van de 
federale programmering. 

Zo legt de programmering 2007-2013 het accent onder as 1 « Sociale en 
beroepsactiveringstrajecten stimuleren » op specifieke tussenkomsten die beter zijn afgestemd op 
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de behoeften van verscheidene kansengroepen onder de bijstandscliënten waarvoor een lagere 
doeltreffendheid van de activeringsmaatregelen wordt vastgesteld. Het gaat om jongeren van 18 
tot 25 jaar, gezinshoofden van eenoudergezinnen, personen van vreemde nationaliteit of afkomst 
en 45-plussers. 
 
Bovendien, en zoals ook in het NHP wordt vooropgesteld, moet de voorkeur uitgaan naar een 
multidimensionale aanpak voor as 1, met het oog op de uitroeiing van armoede. Bij een 
dergelijke aanpak, niet alleen voor beroepsactivering, maar ook maatschappelijke activering, 
wordt rekening gehouden met zowel gezondheidsproblemen, huisvestingsproblemen, 
analfabetismeproblemen, psychosociale problemen als sociaalculturele problemen. Een dergelijke 
multidimensionale aanpak beoogt de maatschappelijke stabilisering van de individuen en vertaalt 
zich in de nieuwe programmering in het experimenteren met vernieuwende 
« activeringsvoortrajecten » die vóór het inschakelingstraject worden voorzien. 
 
Bovendien wil as 1 geïntegreerde tussenkomsten aanmoedigen, met een mix van verschillende 
soorten acties, evenals een aanpak die steunt op partnerships tussen de OCMW’s, plus de 
samenwerking van de OCMW's met andere praktijkactoren.  
 
Tot slot zal deze prospectieve en experimentele aanpak worden gekoppeld aan een 
methodologische begeleiding van de OCMW’s en de uitwisseling van goede praktijken op 
federaal niveau.  
 
Wat as 2 « Loopbaanplanning en verscheidenheid op het werk bevorderen en discriminatie 
bestrijden » aangaat, heeft de programmering 2007-2013, rekening houdend met het beperkte 
financiële volume, betrekking op een beperkt aantal specifieke prioriteiten, met het oog op een 
optimale coherentie met de Europese Werkgelegenheidsstrategie, het NHP, het Generatiepact en 
de aanbevelingen van de Commissie, waarbij de federale bevoegdheden inzake werkgelegenheid 
in acht worden genomen.  
 
Het doel van de federale acties uitgevoerd onder as 2 is om in te werken op de 
arbeidsmarktsystemen en –structuren en om een wijziging van mentaliteit en praktijken teweeg te 
brengen. De toegevoegde waarde van de programmering schuilt derhalve in een kwalitatieve 
bijdrage via de herwaardering van goede praktijken en het aanreiken van instrumenten, maar ook 
via een versterking van de bevoegdheden van de betrokken actoren en een bewustmaking van de 
beoogde doelgroepen. 
 
De eerste prioriteit voor ESF-tussenkomst tijdens de periode 2007-2013 onder as 2 prioriteit 1 
gaat uit naar de bevordering van een actieve vergrijzing. De genderdimensie, die reeds sterk 
aanwezig was in de vorige programmering, blijft ook prioriteit genieten, net als de gelijkheid van 
kansen en de bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling. Binnen het loopbaanperspectief 
wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de tewerkstelling van jongeren.  
 
As 2 prioriteit 1 draagt zo in belangrijke mate bij tot de versterking van een gunstig federaal 
kader voor loopbaanplanning voor alle generaties. De federale programmering komt zo op 
adequate wijze tegemoet aan de laatste aanbeveling van de Commissie die de bevordering van 
maatregelen beoogt, bedoeld om de kloof tussen de gewesten inzake werkloosheid en 
tewerkstelling te verkleinen.  
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Bovendien voorziet as 2 prioriteit 1 een verdieping van het onderzoek dat tijdens de vorige 
programmering werd opgestart m.b.t. het aan het werk houden van senioren, alsook het 
voortzetten van het preventiewerk inzake vervroegde uittreding uit het arbeidscircuit, met name 
in het domein van de gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. 
   
Tot slot beoogt as 2 prioriteit 3 betreffende de bestrijding van discriminatie, verdere 
experimenten met twee vernieuwende federale voorzieningen, gelanceerd tijdens de vorige 
programmeringsperiode. Beide proefprojecten dragen ook bij tot een wijziging van de mentaliteit 
en praktijken en reiken alle stakeholders innoverende methodes en instrumenten aan. Naast de 
beoogde doelgroepen en de aard van de voorziene tussenkomsten, draagt deze prioriteit 3 van as 
2 in belangrijke mate bij tot de versterking van de sociale samenhang en een meer inclusieve 
arbeidsmarkt. 
 
De coherentie met de richtsnoeren, de Europese Werkgelegenheidsstrategie, het NHP en de 
aanbevelingen van de Commissie voor België wordt hieronder voor iedere as uitvoerig 
uiteengezet. 
 
 

3.3. As 1: Stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten  
 
 

3.3.1. Beschrijving van de strategie 
 
Om beter tegemoet te komen aan de vastgestelde noden werkt de strategie in op twee aanvullende 
niveaus:  enerzijds de kapitalisering van de ervaring verworven tijdens de periode 2000-2006 in 
het domein van de beroepsinschakelingstrajecten voor kansengroepen, en anderzijds de 
implementering van een specifiek en innoverend maatschappelijk activeringsinstrument dat de 
vorm kan aannemen van « voortrajecten », waarbij het traject naar beroepsinschakeling wordt 
voorafgegaan door een inleidende fase. 
 
Deze verruiming van de strategie betekent een uitbreiding van de tussenkomst naar de 
doelgroepen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. De huidige 
beroepsinschakelingsprogramma's hebben maar weinig oog voor deze groepen en met dit nieuwe 
aanbod wil men tegemoet komen aan een algemeen erkende behoefte.  
 
De strategie ontwikkeld onder as 1 valt bovendien binnen het toepassingsveld van de wet op 
maatschappelijke integratie die bijzondere aandacht besteedt aan jongeren van 18 tot 25 jaar door 
voor hen een volwaardig recht op werk te voorzien, in de vorm van een arbeidsovereenkomst of 
een geïndividualiseerd maatschappelijk inschakelingsproject dat moet uitmonden in 
tewerkstelling. Wanneer het opleidingsniveau van de jongeren onvoldoende is, zal het OCMW 
hen ondersteunen om hun scholingsniveau bij te werken in het kader van een opleidingsplan, of 
eventueel een volledig leerplan. 
 
Zo beoogt as 1, in overeenstemming met het Nationale Hervormingsprogramma 2005-2008 
(NHP), de duurzame socioprofessionele inschakeling van zij die recht hebben op 
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maatschappelijke en financiële hulp, in het bijzonder jongeren. Daartoe legt as 1 de klemtoon op 
de samenwerking tussen de OCMW’s en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, 
alsook met derde partners. 
 

3.3.2. Beschrijving van de doelstellingen 
 
Het doel van as 1 is tweeledig en wordt gedefinieerd naargelang van de situatie van de 
verschillende doelgroepen.  
 
Een eerste doelstelling is de verkleining van de afstand tussen bijstandscliënten en de 
arbeidsmarkt met het oog op een duurzame beroepsinschakeling. Dit kan gebeuren door 
middel van een activering van de aanwezige of te verwerven vaardigheden en 
beroepsbekwaamheden. 
 
Een tweede doelstelling is de maatschappelijke stabilisering van de doelgroep die het verst 
van de arbeidsmarkt af staat, door de wegwerking van maatschappelijke obstakels en met 
het oog op een langdurige socioprofessionele inschakeling. Voor deze personen kan 
maatschappelijke integratie echter in eerste instantie een doel op zich zijn. De te verwerven 
en/of te versterken vaardigheden en bekwaamheden kunnen niet alleen van professionele, maar 
ook van sociale aard zijn. De op te zetten acties kunnen van velerlei aard zijn, zoals corrigerende 
acties of vooropleidingsacties.  
 

3.3.3. Motivering van de relevantie van de doelstellingen 
 
De gedefinieerde doelstellingen komen tegemoet aan de beleidsprioriteiten, zowel op Europees 
als op nationaal niveau, inzake maatschappelijke insluiting en werkgelegenheid voor 
kansengroepen. 
 
Op Europees niveau sluiten ze aan bij het richtsnoer "Bevordering van de inschakeling van 
werkzoekenden en achtergestelde personen", maar ook bij de prioriteiten vastgesteld voor de 
doelstelling "Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" in Verordening (EG) 
1081/06, voor de periode 2007-2013, namelijk: een vlottere toegang tot werk en een verhoogde 
arbeidsmarktparticipatie; de versterking van de maatschappelijke integratie.  
 
Op nationaal niveau kaderen de doelstellingen van as 1 van het OP binnen de maatregelen 
voorzien in het Nationale Hervormingsprogramma 2005-2008 (NHP) voor de versterking van de 
maatschappelijke integratie van achtergestelde personen en in het bijzonder zij die leven van een 
sociale minimumuitkering, zoals het leefloon (Actie 3.3.6). Zoals in het NHP wordt 
vooropgesteld, vereist de uitroeiing van armoede een multidimensionale aanpak. Een dergelijke 
aanpak neemt ook problemen i.v.m. huisvesting, analfabetisme, psychosociale problemen en 
socioculturele behoeften in aanmerking.  
 
De doelstellingen vastgelegd voor as 1 sluiten bovendien aan bij de aanbevelingen van het 
evaluatieverslag m.b.t. de implementering van het NAP Insluiting (Morissens & Nicaise, 2006) 
die onder meer betrekking hebben op een versterkte inschakeling op de arbeidsmarkt en op de 
uitbreiding van het toepassingsveld van de integratieacties.  
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Tot slot dragen de doelstellingen van deze as, vanuit het perspectief van de beoogde doelgroepen, 
ook bij tot de transversale doelstellingen inzake gender en gelijkheid van kansen. 
 

3.3.4. Identificatie van de begunstigden 
 
De potentiële begunstigden zijn de 520 Belgische openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(OCMW’s, groeperingen of verenigingen van OCMW’s - België telt er 589, maar de 69 
OCMW’s van de provincie Henegouwen worden van deze programmering uitgesloten). Elke 
Belgische gemeente heeft een OCMW, dit is een lokaal overheidsbestuur dat een belangrijke 
coördinerende rol speelt voor het maatschappelijk beleid op dit niveau. Het OCMW is bovendien 
strategisch goed geplaatst om in te spelen op de plaatselijke noden. 
 
De OCMW’s zijn de uitgelezen partners voor het opzetten van projecten op het vlak van sociale 
activering, juist omwille van hun integrale aanpak van de armoedeproblematiek (financieel, 
administratief, psychosociaal, …) en het rechtstreekse contact met personen die geconfronteerd 
worden met maatschappelijke uitsluiting. De hulp- en dienstverlening van de OCMW’s fungeert 
namelijk als een eerste vangnet in de sociale bescherming van personen in België.  
 
Vermits de tussenkomsten van de OCMW’s een multidimensionaal en all-round karakter hebben, 
is er dus nood aan samenwerking met andere praktijkwerkers, in het bijzonder in het opleidings- 
en werkgelegenheidsdomein.  
 

3.3.5. Identificatie van het doelpubliek 
 
Er zijn twee soorten prioritaire doelgroepen: 
  
1. Allereerst en algemeen is er de groep van bijstandscliënten (in het bijzonder leefloners, 
begunstigden van een tewerkstellings- of maatschappelijke bijstandsmaatregel). Deze doelgroep 
wordt gekenmerkt door een armoedecijfer dat hoger ligt dan de norm en door een problematische 
toegang tot de arbeidsmarkt. Daarom vereist de situatie van deze personen, niettegenstaande de 
positieve resultaten van de socioprofessionele inschakelingsmaatregelen, gerichte interventies die 
beter rekening houden met hun noden. 
  
2. Naast deze algemene doelgroep verdienen in het bijzonder de volgende vier subgroepen extra 
aandacht in het kader van het OP: 

• laaggeschoolde jongeren van 18 tot 25 jaar, een bevolkingsgroep die wordt gekenmerkt 
door een lage werkzaamheidsgraad en een hoge werkloosheidsgraad; 

• alleenstaande ouders, voornamelijk vrouwen, die blootstaan aan een hoog 
precariteitsrisico. Bovendien werkt de versterking van de socioprofessionele inschakeling 
van deze doelgroep ook in op de bestrijding van armoede bij kinderen; 

• personen met een vreemde nationaliteit of van vreemde afkomst (voornamelijk niet-
EU onderdanen) die een bijzonder lage werkzaamheidsgraad vertonen;  

• personen ouder dan 45 jaar, gekenmerkt door een beperkte werkzaamheidsgraad en een 
hoge werkloosheidsgraad;  
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3.3.6. Kwantificering van de doelstellingen 
 
De kwantificering van de doelstellingen gebeurde in nauwe samenwerking met alle betrokken 
actoren, op basis van de ervaringen van de programmeringsperiode 2000-2006. Een 
samenvattende tabel in bijlage biedt een overzicht van de indicatoren voor opvolging van de 
gekwantificeerde doelstellingen. We noteren de volgende streefcijfers voor as 1:  
 

3.3.6.1. Territoriale verdeling van ESF-tussenkomst in het kader van as 1 
Allereerst wordt er een gekwantificeerde doelstelling bepaald voor de territoriale verdeling van 
de ESF-middelen beschikbaar onder as 1, op basis van de volgende verdeelsleutel: 
 
Tabel 9: territoriale verdeelsleutel 

Gewesten % 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13.2 % 
Vlaams Gewest 46.2 %  
Waals Gewest 18 
 

40.6 % 

Totaal  100% 
 
 
Deze verdeling volgt de verdeling van de programmering 2000-2006. Deze werd doorgezet in de 
programmering 2007-2013 na de beleidsbeslissing m.b.t. de verdeling van de ESF-middelen naar 
de pijler Werkgelegenheid en de pijler Maatschappelijke Integratie, die eenzelfde financieel 
niveau aanhoudt als in de vorige programmering.  
 

3.3.6.2. Gekwantificeerde doelstellingen m.b.t. type en aantal tussenkomsten 
 
Tabel 10: streefcijfers in termen van output  

Indicator Kwantificering over de periode 2007-
2013 

  
Totaal aantal uit te voeren acties 9.950 (100%) 
Aantal uit te voeren socioprofessionele 
inschakelingstrajecten 

3.300 trajecten (33%) 

Aantal uit te voeren voortrajecten 6.650 voortrajecten (67%) 
Aandeel van de verschillende soorten 
tussenkomsten 

 

Inschakelingstraject  75%  
Voortrajecten  25%  

 
 
De outputindicatoren werden vastgelegd door de POD Maatschappelijke Integratie op basis van 
deze registraties sinds de projecten 2005-2006 van de vorige programmering.  
 

                                                 
18 Met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap 
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Zo werd een gemiddelde projectkost per persoon bepaald en vergeleken met de beschikbare 
totaalbegroting voor het bepalen van het totale aantal in de nieuwe programmering uit te voeren 
trajecten, met een verdeling van 75% inschakelingstrajecten en 25% voortrajecten, die een nieuw 
element introduceren in vergelijking met de vorige programmering. 
 
De hypothese die als basis diende voor het bepalen van het aantal voortrajecten is dat de kost van 
een voortraject 1,5 keer groter is dan de gemiddelde begeleidingskost, steeds op basis van de 
projecten voor 2005-2006.  Een tweede rekenmethode gaat uit van de normale loonkost voor 
maatschappelijk werk voor een gemiddeld aantal personen per jaar, waarna deze wordt 
hervertaald naar een aantal personen, rekening houdend met de bepaalde financiële envelop.  
Vermits het gaat om een innoverend project wordt het gemiddelde van beide rekenmethodes 
genomen voor het bepalen van het streefcijfer. 
 
De berekening ziet er dan als volgt uit:  
 
Budget voor as 1: 33.072.884,96 €, waarvan 75% voor inschakelingstrajecten en 25% voor 
voortrajecten. 
 
Voor de inschakelingstrajecten: 

• De gemiddelde kost van een opleidingsproject in de periode 2005-2006 (in ESF-aandeel) 
bedroeg 7.500 € per persoon. Op een budget van 24.804.663,72 € komt dit overeen met 
bijna 3.300 personen. 

 
Voor de voortrajecten worden er twee methodes gebruikt: 

• Op een gemiddelde kost van 770 € per begeleiding wordt de kost van een voortraject op 
1.155 € geraamd (770*1,5); dit geeft op een budget van 8.268.221,24 € een totaal van 
bijna 7.150 personen.  

• Wanneer we uitgaan van een gemiddeld loon voor maatschappelijk werk (35.000 €, hetzij 
een ESF-aandeel van 17.500 €, maximumbedrag van 50 %) voor 13 personen (in jaarlijks 
gemiddelde), geeft dit een gemiddelde kost (in ESF-aandeel) van 1.350 €. Op een budget 
van 8.268.221,24 € komt dit overeen met bijna 6.150 personen. 

• Gemiddeld krijgen we zo dus 6.650 personen 
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Tabel 11: streefcijfers in termen van resultaten 
Indicator Kwantificering over de periode 2007-

2013 
  
Aantal socioprofessionele 
inschakelingstrajecten die uitmonden in 
tewerkstelling* 

1.650 (50%) 

Aantal activeringsvoortrajecten die 
uitmonden in een socioprofessioneel 
inschakelingstraject** 

3.325 (50%) 

 
*  Deze doelstelling van 50% inschakelingstrajecten die uitmonden in tewerkstelling werd 

berekend op basis van de resultaatcijfers die momenteel worden bekomen in het kader van de 
tewerkstellingsmaatregel beoogd in artikel 60 §7, namelijk een toegangsgraad tot werk van 
42% (referentiepunt naar voren geschoven in de studie Tempera-Agentschap Alter). 

 
** De doelstelling van 50% voortrajecten die uitmonden in een inschakelingstraject werd 

berekend met inachtneming van het vernieuwende karakter van dit type tussenkomst, alsook de 
afhakingsrisico’s inherent aan het profiel van de beoogde, bijzonder kwetsbare doelgroepen. 

 
 
3.3.6.3. Gekwantificeerde doelstellingen voor de vier prioritaire doelgroepen 
 
Tabel 12: streefcijfers in termen van output  

Indicator Kwantificering over de periode 2007-
2013 

Aandeel jonge begunstigden van 18 tot 25 
jaar 

1990 (20%) 

Aandeel gezinshoofden van 
eenoudergezinnen 

1990 (20%) 

Aandeel begunstigden van vreemde 
nationaliteit/afkomst 

1493 (15%) 

Aandeel begunstigden ouder dan 45 jaar 2488 (25%) 
 
Deze streefcijfers werden bepaald op basis van de cijfergegevens verzameld tijdens de 
programmeringsperiode 2000-2006, of op basis van de statistische gegevens die online ter 
beschikking worden gesteld op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.  
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Tabel 13: streefcijfers in termen van resultaten 
Indicator Kwantificering over de periode 2007-

2013 
Aandeel tewerkgestelde begunstigden van 
18 tot 25 jaar 

330 (20%) 

Aandeel tewerkgestelde gezinshoofden van 
eenoudergezinnen 

330 (20%) 

Aandeel tewerkgestelde begunstigden van 
vreemde nationaliteit/afkomst 

248 (15%) 

Aandeel tewerkgestelde begunstigden 
ouder dan 45 jaar 

413 (25%) 

 
Deze streefcijfers werden bepaald op basis van de cijfergegevens verzameld tijdens de 
programmeringsperiode 2000-2006, of op basis van de statistische gegevens die online ter 
beschikking worden gesteld op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.   
 

3.3.6.3. Inbouwing van de genderdimensie 
 
Het streefcijfer op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft betrekking op een 
percentage van vrouwen dat minstens gelijk is aan het aandeel van deze vrouwen in de doelgroep 
van de bijstandscliënten.  
 
 

3.3.7. Beschrijving van de ex-ante evaluatie 
 
De ex-ante evaluatie van deze prioriteit werd in een document gegoten waarvan de belangrijkste 
elementen en resultaten hierboven worden beschreven in punt 2.4 betreffende de ex-ante 
evaluatie van het OP.  
 
De opmaak van het ex-ante evaluatieverslag werd toevertrouwd aan het HIVA (KULeuven), in 
samenwerking met de rechtenfaculteit van FUNDP in Namen. Deze aanbevelingen beogen een 
versterking van de socioprofessionele inschakeling van bijstandscliënten, de implementering van 
voortrajecten ter voorbereiding op het beroepsinschakelingstraject voor de personen die het verst 
van de arbeidsmarkt af staan, en de uitbreiding van de tussenkomst voor de doelgroepen die tot 
nog toe weinig voordeel haalden uit de bestaande voorzieningen, in het bijzonder jongeren van 18 
tot 25 jaar, gezinshoofden van eenoudergezinnen, personen met een vreemde nationaliteit of van 
vreemde afkomst en 45-plussers. 
 
De aanbevelingen werden in aanmerking genomen voor het bepalen van de doelstellingen en 
tussenkomsten voorzien onder as 1.  
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3.3.8. Beschrijving van het partnerproces 

 
In overeenstemming met het partnerschapbeginsel, maakten zowel de voorbereiding van het NSR 
als van het OP het voorwerp uit van ruim overleg, in het bijzonder voor as 1, die het leeuwendeel 
van de federale programmeringsfondsen omvat. Het officiële startsein voor het overleg werd 
gegeven op 31 augustus 2005, tijdens een seminar in Genval, bijgewoond door de volgende 
stakeholders:  

• ambtenaren van verschillende federale overheidsdiensten;  
• vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van Maatschappelijke Integratie; 
• de OCMW-afdelingen van drie verenigingen van steden en gemeenten in België 

(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG, Vereniging van de Stad en de 
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VSGB en de Union des Villes et des 
Communes de Wallonie UVCW);  

• de vzw STICS;  
• de firma Cap Gemini;  
• de Algemene Inspectie van Financiën (auditautoriteit) 
• de externe evaluator van de pijler Maatschappelijke Integratie voor de programmering 

2000-2006; 
• de externe deskundigen die deel uitmaken van het selectiecomité voor deze 

programmering 2000-2006 (Hogeschool Gent).  
 
Sindsdien werd het overlegproces op regelmatige tijdstippen verdergezet. Werden daarbij 
aangekaart: de definitie van de doelstellingen en prioriteiten en de opstelling van de teksten. Er 
werd een adviesinstrument in het leven geroepen voor de gewestfederaties van de OCMW’s. 
Daarnaast werden ter voorbereiding van de nieuwe programmering ook een aantal 
informatiesessies en workshops georganiseerd voor de praktijkwerkers. Het partnerproces genoot 
daarnaast ook wetenschappelijke steun.  
 
Een proces voor overleg tussen de OCMW-projectdragers wordt ook voorzien om de laatste hand 
te leggen aan het nieuwe beheersysteem voor de programmering 2007-2013. 
 
As 1 werd trouwens besproken met de Gewesten, opdat de kenmerken van ieder Gewest op 
adequate wijze in aanmerking zouden worden genomen van bij de start van de programmering. 
Dat vertaalt zich in de deelname van de Gewesten en gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling aan het selectiecomité voor as 1.  
 

3.3.9. Beschrijving van as 1 
 
As 1 van het OP, « Stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten », valt onder de 
bevoegdheid van de minister van Maatschappelijke Integratie. Deze as draagt bij tot de 
financiering van twee soorten tussenkomsten: de socioprofessionele inschakelingstrajecten en de 
voortrajecten opgezet door de OCMW’s voor de begunstigden van een leefloon of van een 
tewerkstellings- of maatschappelijke bijstandsmaatregel. Naast deze tussenkomst kan as 1 ook 
vernieuwende experimenten financieren, of studies en onderzoek ter ondersteuning van de door 
de OCMW’s opgezette activeringstrajecten en voortrajecten. 
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• Socioprofessionele inschakelingstrajecten 

In het verlengde van de vorige programmeringsperiode legt dit type tussenkomst de klemtoon op 
de socioprofessionele inschakeling van het maatschappelijke bijstandsstelsel (OCMW-luik) in 
de arbeidsmarkt, zowel van de overheid als privé (bijvoorbeeld gesubsidieerde tewerkstelling in 
het kader van art. 60§7, reguliere tewerkstelling bij private werkgevers, eventueel door een 
beroep te doen op een of andere vorm van tewerkstellingsbijstand, tewerkstelling in het kader van 
de sociale economie). Deze trajecten beogen mits de voorziening van intensieve vormen van 
begeleiding en/of ondersteuning (met inbegrip van stages om het gebrek aan beroepservaring op 
te vangen) de inschakeling van de betrokkene in het arbeidscircuit, en dat binnen een relatief 
korte termijn. De betrokken projecten gaan uit van de ervaringen en positieve resultaten van de 
programmeringsperiode 2000-2006. 
 
Gelet op de specifieke kenmerken van het doelpubliek, steunt de implementering van de 
inschakelingstrajecten op een benadering die rekening houdt met de lokale omstandigheden.  
 

• Activeringsvoortrajecten 
« Activering » is een proces, een traject dat uiteindelijk moet leiden tot inschakeling op de 
arbeidsmarkt.  
 
De activeringsvoortrajecten vinden plaats vóór het eigenlijke inschakelingstraject voor de 
bijstandscliënten die het verst af staan van tewerkstelling en die zich momenteel niet aanbieden 
op de arbeidsmarkt.  
 
Deze voortrajecten zijn een nieuwigheid ten opzichte van de vorige programmeringsperiode en 
willen het maatschappelijke afromingseffect tegengaan. De ervaring leert ons inderdaad dat het 
publiek van de socioprofessionele inschakelingstrajecten een relatief stabiel sociaal profiel 
vertoont. Bijgevolg dient voor sociaal geïsoleerde personen en personen zonder sociale structuur 
een ander soort van intensieve begeleiding te worden voorzien, zodat ze hun eerste stappen 
kunnen zetten in de richting van de arbeidsmarkt. 
 
De activeringsvoortrajecten werken ook de versterking van de sociale samenhang in de hand, 
door het stimuleren van sociale participatie via een gewenningsstage of een gesubsidieerde 
tewerkstelling (zie: Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, SCP, Den Haag, 
2002).  
 
Deze nieuwe koers is het resultaat van ruim overleg met de promotoren van de programmering 
2000-2006, de vertegenwoordigingsorganen van de OCMW’s, deskundigen uit het 
selectiecomité, evaluatoren en de betrokken besturen en beleidsinstanties.  
 
De uiteindelijke bedoeling van beide soorten hoofdtussenkomsten voorzien onder as 1, namelijk 
de socioprofessionele inschakelingstrajecten en de activeringsvoortrajecten, is de verwerving 
van een plaats op de arbeidsmarkt. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd - afhankelijk van 
de individuele kenmerken, capaciteiten van de persoon en externe omstandigheden - op korte, 
middellange of langere termijn. We spreken van socioprofessionele inschakeling op lange termijn 
voor de personen die het verst van de arbeidsmarkt af staan en wier situatie een langer en intenser 
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voortraject vereist. Een andere doelstelling is een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, die 
nieuwe perspectieven op langere termijn opent voor de betrokkene. 
 
De inschakelingstrajecten gaan uit van de verworven capaciteiten (capability approach), de 
interesses van de persoon en zijn bekwaamheden. De trajecten mikken op een versterking van de 
capaciteiten van de personen onder begeleiding, opdat ze terug meer greep krijgen op hun eigen 
leven en opnieuw kunnen instaan voor eigen keuzes en trajecten. 
 
De sociale economie is een uitgelezen inschakelingsdomein dat bijzondere aandacht zal krijgen 
in het kader van deze programmering, hetzij via de ontwikkeling van nieuwe sociale 
economieprojecten, hetzij via samenwerking met de bestaande initiatieven van de sociale 
economie. De sociale economie biedt immers tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen 
en komt daarnaast ook tegemoet aan een aantal sociale noden. 
 

3.3.10. Typologie van de geplande acties 
 
Activiteiten voorzien voor het luik « socioprofessionele inschakeling » zijn onder meer:  

- socioprofessionele balansen vervolledigen 
- opleidingsactiviteiten 
- werkstages  
- verwerving van professionele knowhow 
- hulp bij het opstellen van een cv 
- ondersteuning van het actief zoeken naar werk 
- sollicitatietraining 
- tegelijk inwerken op de sociale knelpunten  
- tewerkstelling, 
- … 

 
De voortrajecten, die de stabilisering beogen van de sociale omstandigheden van de betrokkene, 
worden onder meer gerealiseerd via de volgende activiteiten: 

- ondersteuning bij het oplossen van sociale problemen die te maken hebben met 
schuldenlast, precaire huisvesting, gebrekkige gezondheid, psychische problemen, 
ondersteuning bij verslavingsontwenning;  

- gerichte opleidingsacties (strijd tegen laaggeletterdheid, initiatie op het vlak van 
informatica, enz.); 

- maatschappelijke heraanpassing via aanscherping van de aanwezige vaardigheden en 
interesses (gewenningsstages, sociale en culturele participatie, buurtbetrokkenheid, ...). 

- voorkomen van werkloosheidsvallen door kinderopvang te voorzien en 
mobiliteitsproblemen op te lossen; 

- verfijning van de landstalen, enz. 
 
In verhouding tot de bestaande praktijken in de programmering 2000-2006 en in 
overeenstemming met artikel 7 van de ESF-verordening, ontsluiten de activeringsvoortrajecten 
een nieuw interventiedomein. Dit nieuwe interventiedomein werd geïdentificeerd in 
samenwerking met de vertegenwoordigingsorganen van de plaatselijke overheden. 
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Ook ondersteuningsacties die vernieuwing brengen, zullen worden aangemoedigd.  Het zal 
voornamelijk gaan om acties die methodologische steun willen bieden aan de OCMW’s bij de 
formalisering van hun socioprofessionele inschakelingspraktijk, evenals de ontwikkeling van 
instrumenten in het kader van de proef met de maatschappelijke activeringsvoortrajecten. 
Concreet zal het bijvoorbeeld gaan om onderzoeksacties, experimenteren met en formaliseren 
van nieuwe benaderingen, de verspreiding van goede praktijken en de kapitalisering van 
verworven kennis en ervaring. 
Het experimenteren met vernieuwende praktijken op het niveau van maatschappelijke activering 
zal worden gestimuleerd dankzij een methodologische ondersteuning en opvolgings- en 
evaluatieactiviteiten. 
Deze acties zullen worden ontwikkeld door en voor de OCMW’s (of OCMW-federaties), ter 
ondersteuning van het inschakelingstraject of het voortraject dat wordt opgezet in het kader van 
de huidige programmering. 
Deze aanpak sluit aan bij het streven naar een kapitalisering van de opgedane ervaring, maar ook 
binnen een perspectief van ontwerp en ontwikkeling van toekomstige projecten. 
 
Via deze programma-ondersteunende activiteiten zullen bijzondere inspanningen worden 
geleverd ter versterking van de uitwisseling van goede praktijken, van ervaringen en 
tweerichtingsleren. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een wens van de OCMW’s-
promotoren van projecten onder de programmering 2000-2006 die in het kader van de 
eindevaluatie in de verf werd gezet. 
 

3.3.11. Voorwaarden voor medefinanciering 
 
De Belgische bijdrage tot de financiering van socioprofessionele inschakelingstrajecten en 
voortrajecten opgezet door de OCMW’s put uit de gebruikelijke overheidstoelagemiddelen voor 
de promotoren van deze as. 
 
 

3.4. As 2: Loopbaanplanning en verscheidenheid op het werk 
aanmoedigen en discriminatie bestrijden 

 
 
Op basis van de SWOT-analyse, resultaten van de vorige programmeringsperiode en rekening 
houdend met een beperkte financiële envelop, legt de programmering 2007-2013 de klemtoon op 
structurele acties die enerzijds een bevordering van een goede loopbaanplanning en 
verscheidenheid op het werk en anderzijds de bestrijding van discriminatie beogen. Deze as valt 
dan ook uiteen in drie prioriteiten:  

o Prioriteit 1: Loopbaanplanning aanmoedigen 
o Prioriteit 2: Verscheidenheid op het werk aanmoedigen 
o Prioriteit 3: Discriminatie bestrijden 

 
Prioriteit 1 en prioriteit 2 van as 2 maken de pijler « Werkgelegenheid » van de federale 
programmering 2007-2013 uit en zijn de verantwoordelijkheid van de minister van 
Werkgelegenheid, die instaat voor hun implementering en medefinanciering.  
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3.4.1. Beschrijving van prioriteit 1: Loopbaanplanning aanmoedigen 
 

3.4.1.1. Beschrijving van prioriteit 1 en strategie 
Deze prioriteit past rechtstreeks in de concretisering van de geïntegreerde richtsnoeren, en in het 
bijzonder richtsnoer nr.18 dat de bevordering van een levensloopbeleid beoogt ten aanzien van 
arbeid (parcours naar werk voor jongeren en actieve vergrijzing). De ontwikkeling van dit luik 
sluit aan bij de aanbeveling aan België om een globale actieve vergrijzingsstrategie te 
ontwikkelen19.  
 

Deze prioriteit sluit aan bij de bestedingscategorieën
20

 opgesteld en voorbehouden voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en 
werkgelegenheid 2005-2008. Het betreft een aantal prioritaire thema’s die een actieve vergrijzing 
en de verlenging van het beroepsleven (nr. 67) willen aanmoedigen, alsook het ontwerp en de 
implementering van vernieuwende en productievere vormen van arbeidsorganisatie (nr. 63). 
 
Omwille van het demografische belang van de vergrijzing en het risico dat deze gaat doorwegen 
op de economische groei en de financiering van ons sociale solidariteitsmodel, is het in 
aanmerking nemen van demografische onevenwichten cruciaal en moet dit een aanpak 
bevorderen die steunt op de deelname van alle generaties aan de arbeidsmarkt. In dat kader is een 
bijdrage van het ESF aan de aanpak en de te ontwikkelen instrumenten, met oog voor een 
optimale loopbaanplanning, absoluut noodzakelijk. 
 
Er wordt algemeen erkend dat een mentaliteitsverandering onontbeerlijk is. Alle betrokken 
actoren, met inbegrip van de sociale partners, moeten dus wel degelijk overtuigd zijn van de nood 
aan het scheppen van de juiste omstandigheden ter bevordering van de arbeidsinschakeling 
doorheen de volledige loopbaan. Hetzelfde geldt voor de doorstroming van schoolverlaters naar 
de arbeidsmarkt, de aanscherping van vaardigheden en knowhow, een heel leven lang, en in het 
bijzonder op het einde van de loopbaan, en het in aanmerking nemen van de beperkingen van het 
privéleven op bepaalde tijdstippen in de loopbaan. Voor alle betrokken actoren is het van belang 
de activiteitensectoren en ondernemingen aan te sporen om alle hindernissen i.v.m. leeftijd via 
hun personeelsbeleid weg te werken.  
 
In het kader van een globale loopbaanbenadering moet het kwaliteitsaspect van de tewerkstelling 
gelinkt worden aan de levensloop. Zo moeten er ook inspanningen worden geleverd met het oog 
op een kwaliteitsvolle tewerkstelling van oudere werknemers, maar ook van jongeren en 
vrouwen. Daartoe moeten de voorzieningen worden aangesproken die de arbeidsvoorwaarden 
regelen, zowel structureel (bijvoorbeeld barema’s) als met betrekking tot het welzijn op het werk 
(bijvoorbeeld gezondheid), of de verschillende instrumenten voor een beter evenwicht tussen 
werk en privé.  
 
De implementering van deze prioriteit « Loopbaanplanning bevorderen » binnen as 2 van het OP 
is de verantwoordelijkheid van de minister van Werkgelegenheid.  

                                                 
19 Aanbeveling 2004/741/EG van de Raad van 14 oktober 2004 over de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. 
22 Bijlage IV bij Verordening (EG) 1083/2006 houdende algemene bepalingen voor het Europees regionaal ontwikkelingsfonds, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999. 
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3.4.1.2.  Beschrijving van de doelstellingen van prioriteit 1 

Het doel van deze as is bij te dragen tot de versterking van de voorziening in het kader van het 
Generatiepact, om zo de uitwerking van een gunstig kader voor een verbeterde tewerkstelling van 
ouderen, jongeren en vrouwen te ondersteunen. 
 
Hoewel de algemene aanpak niet rechtstreeks inwerkt op de werkgelegenheid, wil deze, met een 
beperkt budget, acties ontwikkelen en bevorderen die het scheppen van nieuwe banen moeten 
omkaderen en vergemakkelijken. 

De beoogde acties passen rechtstreeks in de concretisering van de geïntegreerde richtsnoeren en 
in het bijzonder richtsnoer nr. 1821 dat de bevordering van een levensloopbeleid beoogt ten 
aanzien van arbeid. De ontwikkeling van dit luik sluit aan bij de aanbeveling aan België om een 
globale actieve vergrijzingsstrategie te ontwikkelen22. De aangehaalde doelstelling draagt tevens 
bij tot de implementering van het Generatiepact dat zelf in het verlengde ligt van het Nationale 
Hervormingsplan 2005-2008. 

Dit luik sluit aan bij het prioritaire thema en de bestedingscategorie voor het bevorderen van een 
actieve vergrijzing en de verlenging van het beroepsleven (nr. 67), alsook het ontwerp en de 
verspreiding van vernieuwende en productievere arbeidsvormen (nr. 63) Zo zullen alle ingezette 
middelen in het kader van de doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid 
de pijler Werkgelegenheid gericht ondersteunen en zullen ze op zijn minst tegemoetkomen aan 
75% van de Lissabondoelstellingen. 

In overeenstemming met het strategische referentiekader zal er bijzondere aandacht worden 
besteed aan de ontwikkeling van innoverende acties en aan de systematische en transversale 
integratie van de genderdimensie en de gelijkheid van kansen voor iedereen. 

 
3.4.1.3. Typologie van de geplande acties onder prioriteit 1 

Deze prioriteit spitst zich onder meer toe op de volgende acties: 
 

a. Bewustmaking omtrent de voordelen van het aan het werk houden van ervaren 
werknemers, met name door acties die een mentaliteitswijziging moeten bevorderen, 
zowel bij de werknemers als bij de werkgevers, en door de verspreiding van informatie 
over de tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor ervaren werknemers   

b. Bevordering en evaluatie van de federale maatregelen (bonus, stages, startbaan, enz.) die 
de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt ondersteunen. 

c. Lancering van projecten ter neutralisering van het leeftijdscriterium in arbeidsrelaties 
(barema’s, rekrutering, ontslag, enz.)  

d. Ontmoedigen van de vervroegde uittreding van oudere werknemers door het werk af te 
stemmen op de leeftijd, met name wat de arbeidsvoorwaarden betreft (gezondheid en 
welzijn) 

                                                 
21 Beschikking 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 betreffende de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. 
22 Aanbeveling 2004/741/EG van de Raad van 14 oktober 2004 over de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. 
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e. Experimenteren met nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, verdieping van de 
problematiek van de ‘flexibele zekerheid’ en de bijdrage daarvan tot een hogere 
werkzaamheidsgraad. 

 
Bewustmakingscampagne over meerdere jaren omtrent het aan het werk houden van 

ervaren werknemers 
 

Deze bewustmakingscampagne richt zich hoofdzakelijk op werkgevers en op 
bemiddelingsorganisaties en voorziet eventueel acties bij een ruim publiek (alle werknemers).  

 
Voor een effectieve impact zou de opzet van een interfederale en interdepartementale 
opvolgings- en coördinatiestructuur kunnen worden voorzien. Deze structuur zou worden belast 
met de uitwerking van wetgevingsbewakende instrumenten, instrumenten voor de uitwisseling 
van goede praktijken, nationaal of transnationaal, en met de opstelling van handboeken en 
praktische gidsen voor de implementering van een beleid voor een actieve vergrijzing. Binnen de 
grenzen van haar nationale bevoegdheden zou deze structuur kunnen fungeren als een 
observatorium voor de tewerkstelling van oudere werknemers. Deze structuur zou kunnen 
worden uitgebreid met een overlegplatform voor de belanghebbenden en betrokkenen. 
 
Daarnaast worden er studies en overleg met de praktijkwerkers voorzien vóór de eigenlijke 
uitvoering van de beoogde acties. 
 

Bevordering en evaluatie van de federale maatregelen die de inschakeling van jongeren op 
de arbeidsmarkt ondersteunen 

 
De federale autoriteit werkt een aantal maatregelen uit die de inschakeling van jongeren op de 
arbeidsmarkt moeten ondersteunen. Specifiek zal moeten worden nagegaan of deze maatregelen 
effectief alle doelstellingen verwezenlijken en eventueel hoe de voorzieningen kunnen worden 
verbeterd. De informatisering van administratieve dossiers voor de begunstigden van specifieke 
maatregelen moet de vergaring toelaten van gedetailleerde informatie over het parcours van deze 
begunstigden om, in fine, de impact van deze voorziene maatregelen te kunnen meten. 

 
Lancering van projecten ter neutralisering van het leeftijdscriterium in arbeidsrelaties 

 
Met de actiemogelijkheid in dat domein wordt een bestendiging beoogd van het tijdens de vorige 
programmeringsperiode ontwikkelde instrument (CAPA-project) dat als doel had de stereotypen 
m.b.t. de leeftijd van werknemers te onderzoeken. 

 
Acties die een vervroegde uittreding van werknemers moeten voorkomen door een 

algemene afstemming van de arbeidsvoorwaarden 
 
De ontwikkeling van deze acties heeft betrekking op twee interventiedomeinen. De resultaten van 
de verschillende onderzoeken die werden uitgevoerd in het kader van de programmering 2000-
2006 geven inderdaad aan dat diepteacties moeten inwerken op twee specifieke risiconiveaus, 
namelijk psychosociale risico’s en musculo-skeletale aandoeningen. 
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In het verlengde van de ervaring en kennis verworven tijdens de programmeringsperiode 2000-
2006 werden deze twee domeinen gekozen om de volgende redenen: 

1. Psychosociale problemen: het onderzoek dat in het kader van de CAPA-projecten werd 
uitgevoerd, wees uit dat enerzijds psychosociale problemen (stress, pesterijen, geweld, 
conflicten, communicatiestoornissen) voor oudere werknemers een belangrijke reden zijn 
om uit de arbeidsmarkt te treden, en dat anderzijds deze fenomenen onderschat worden 
door tal van bedrijfsactoren. Het is dus van belang om acties op te zetten die de 
verantwoordelijken wijzen op hun rol in de bestrijding van verschillende vormen van 
ongemak op het werk en om hen de nodige tools aan te reiken. De uitbouw van netwerken 
van deskundigen in bedrijven (met name de HR-verantwoordelijken) en de ontwikkeling 
en verspreiding van preventietools zijn dus twee belangrijke dimensies die in deze acties 
moeten worden ingebouwd. 

2. Musculo-skeletale aandoeningen: deze aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van 
werkonbekwaamheid en/of de vroegtijdige terugtrekking uit het beroepsleven. De nodige 
acties kunnen eventueel een sectorgerichte aanpak vergen. Deze beogen het voorkomen 
van lendenpijn en de hertewerkstelling van werknemers met lendenpijn en targeten het 
probleem van de repetitive strain injuries. 

 
De programmering 2000-2006 liet toe beide interventiedomeinen af te bakenen dankzij de 
ontwikkeling van diagnose- en preventietools. Het actieve vergrijzingsbeleid moet daarin een 
aantal middelen voor een verdere concretisering vinden. In het kader van de algemene 
doelstelling van een betere inzetbaarheid is het aangewezen een preventiebeleid uit te werken, in 
het bijzonder voor oudere werknemers, waarbij systematisch de genderdimensie wordt 
ingebouwd. 
 

3.4.2. Beschrijving van prioriteit 2: verscheidenheid op het werk aanmoedigen 
 

3.4.2.1. Beschrijving van prioriteit 2 en strategie 
Deze prioriteit sluit volledig aan bij de doelstellingen van de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie, die tegelijk een versterking van de sociale samenhang en het 
scheppen van nieuwe banen beogen. De geïntegreerde richtsnoeren bepalen m.b.t. dit punt 

(geïntegreerd richtsnoer nr. 1923) dat de werkzaamheidsgraad moet worden gestimuleerd door de 
arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor iedereen, in het bijzonder door discriminaties uit de weg 
te ruimen en door acties op te zetten die de achtergestelde bevolkingsgroepen moeten 
ondersteunen. Deze prioriteit mikt ook op een verbetering van het aanpassingsvermogen van 

werknemers en bedrijven en van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt24. 
Deze prioriteit kan tevens bijdragen tot de implementering van de twee volgende Richtlijnen 
inzake de strijd tegen discriminaties bij aanwerving: 
 

- Richtlijn 2000/78 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep door alle vormen van discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid uit de weg te ruimen 

                                                 
23 Richtsnoer 19: arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een 
achterstandspositie en inactieven (Beschikking van de Raad van 12 juli 2005 (2005/600/EG)). 
24 Mededeling van de Commissie, COM (2005) 299, Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid. Communautaire strategische 
richtsnoeren 2007-2013, p. 26. 
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- Richtlijn 2000/43 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming. 

 

Deze prioriteit sluit aan bij de bestedingscategorieën
25

 opgesteld en voorbehouden voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en 
werkgelegenheid 2005-2008. Het betreft een aantal prioritaire thema’s die de strijd tegen 
discriminatie bij intreding op de arbeidsmarkt een impuls willen geven, alsook acties die de 
aanvaarding van verscheidenheid op de werkplaats en de ondersteuning van beroepstrajecten 
willen aanmoedigen (nr. 71). 
 

3.4.2.2. Beschrijving van de doelstelling van prioriteit 2 
Het doel van deze prioriteit is bij te dragen tot de bestrijding van discriminaties en de bevordering 
van diversiteit bij tewerkstelling en op de arbeidsmarkt. Deze prioriteit bouwt de genderdimensie 
op transversale wijze in.  
 
Typologie van de geplande acties onder prioriteit 2 
De geplande tussenkomsten in initiatieven m.b.t. diversiteit en discriminatiebestrijding op het 
werk zijn: 
 

a. Bewustmaking omtrent de troeven van verscheidenheid, zowel bij organisaties als 
in de arbeidswereld en bij het grote publiek 

b. Ondersteuning van het beheer van verscheidenheid in organisaties en bedrijven, de 
uitwisseling van goede praktijken en de netwerking van de betrokken actoren 

c. Ondersteuning van de sociale dialoog in het kader van de integratie en versterking 
van verscheidenheid in de arbeidsrelaties, met name via een toetsing van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten aan dit domein en van de gedragscodes tegen 
discriminatie   

d. De ontwikkeling van evaluatie- en meetinstrumenten voor een verbetering van de 
kennis m.b.t. de doelgroepen en hun moeilijke inschakeling op de arbeidsmarkt, 
alsook de verkenning van mogelijke oplossingen. 

 
3.4.3. Medefinanciering en implementering van prioriteit 1 en prioriteit 2 van as 2 

 
De medefinanciering van prioriteit 1 en prioriteit 2 van as 2, die samen de pijler « 
Werkgelegenheid » van de programmering 2007-2013 uitmaken, bestaat uit de Belgische federale 
overheidsbijdrage aan het ESF, die uitsluitend wordt voorbehouden voor de pijler 
Werkgelegenheid van de programmering 2007-2013. Op niet-exhaustieve wijze wordt de 
Belgische bijdrage aan de projecten van deze twee prioriteiten voornamelijk verzekerd via het 
specifieke federale overheidsbijdrageprogramma. 
 
De implementering van prioriteit 1 en prioriteit 2 onder as 2 is dan de verantwoordelijkheid van 
de minister van Werkgelegenheid. De onder deze prioriteiten medegefinancierde projecten 
worden uitgevoerd op initiatief van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die de 
rol van promotor op zich neemt. Er kan evenwel voor deze twee prioriteiten een 

                                                 
27 Bijlage IV bij Verordening (EG) 1083/2006 houdende algemene bepalingen voor het Europees regionaal ontwikkelingsfonds, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999. 
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projectoproepprocedure worden voorzien voor potentiële externe promotoren. Gelet op de 
beperkte financiële middelen, zal het hier gaan om een beperkte oproepprocedure.  
 
De acties worden uitgevoerd en beheerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, die samenwerkt met de betrokken stakeholders, in het bijzonder de sociale partners, de 
bedrijfswereld, de academische en onderzoekswereld. Kunnen ook bij de acties worden 
betrokken: de federale overheidsinstanties bevoegd voor gezondheid en welzijn op het werk, 
gelijkheid van kansen en de bestrijding van racisme en xenofobie, alsook de gelijkheid van 
mannen en vrouwen.  
 
Er wordt een selectiecomité opgezet op het niveau van prioriteit 1 en prioriteit 2 van as 2, die 
samen de pijler « Werkgelegenheid » van de programmering 2007-2013 uitmaken. Dit comité telt 
onder meer de volgende leden: 

• een vertegenwoordiger van de minister van Werkgelegenheid 
• vertegenwoordigers van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
• de sociale partners 
• het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 
• het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding  (voor prioriteit 2 

« verscheidenheid op het werk aanmoedigen »)    
• eventuele externe deskundigen 

 
De beheersautoriteit van het OP verzorgt het secretariaat van dit Comité. 
 
De beleidsautoriteit die borg staat voor de federale programmering (minister van 
Maatschappelijke Integratie), evenals de beheersautoriteit (ESF-cel van de POD 
Maatschappelijke Integratie) hebben zich ertoe verbonden26 de toekenningsbeslissingen na te 
leven van het selectiecomité van prioriteit 1 en prioriteit 2 van as 2, die samen de pijler 
Werkgelegenheid van de programmering 2007-2017 uitmaken. 
 

3.4.4. Beschrijving van prioriteit 3: Discriminatie bestrijden  
 

3.4.4.1. Beschrijving van prioriteit 3 en strategie 
Prioriteit 3 van as 2 beoogt de uitvoering van twee pilootprojecten in het domein van 
discriminatiebestrijding. Het gaat om een project « Ervaringsdeskundigen », dat onder de 
bevoegdheid van de minister van Maatschappelijke Integratie valt, en een project « Label 
Gelijkheid Diversiteit », dat een gezamenlijke bevoegdheid is van de minister van 
Werkgelegenheid en de minister van Gelijkheid van Kansen. 
 
Beide initiatieven worden geïmplementeerd en beheerd door de bevoegde besturen, die 
samenwerken met alle stakeholders, in functie van de aard van elk initiatief. Het betreft onder 
meer de betrokken overheidsdiensten, de sociale partners, de bedrijfswereld, de academische en 
onderzoekswereld. Worden ook eventueel bij de projecten betrokken, de federale 
overheidsinstanties bevoegd voor gelijkheid van kansen, bestrijding van racisme en xenofobie, en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  
                                                 
26 Protocol van Overeenkomst betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake ESF tussen de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de POD Maatschappelijke Integratie. 



 51 

 
3.4.4.2. Beschrijving van de doelstellingen van prioriteit 3 van as 2 

Prioriteit 3 van as 2 beoogt een versterkte sociale samenhang en een meer inclusieve 
arbeidsmarkt. In die zin sluit deze prioriteit volledig aan bij de doelstellingen van de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie, die tegelijk een versterking van de sociale samenhang en het 
scheppen van nieuwe banen beogen. De geïntegreerde richtsnoeren bepalen m.b.t. dit punt 

(geïntegreerd richtsnoer nr. 1927) dat de werkzaamheidsgraad moet worden gestimuleerd door de 
arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor iedereen, in het bijzonder door discriminaties uit de weg 
te ruimen en door acties op te zetten die de achtergestelde bevolkingsgroepen moeten 
ondersteunen.  
 
Prioriteit 3 van as 2 kan tevens bijdragen tot de implementering van de twee volgende Richtlijnen 
inzake de strijd tegen discriminaties bij aanwerving: 
 

- Richtlijn 2000/78 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep door alle vormen van discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid uit de weg te ruimen 

- Richtlijn 2000/43 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming. 

 

Prioriteit 3 van as 2 sluit aan bij de bestedingscategorieën
28

 opgesteld en voorbehouden voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en 
werkgelegenheid 2005-2008. Het betreft een aantal prioritaire thema’s die de strijd tegen 
discriminatie bij intreding op de arbeidsmarkt een impuls willen geven, alsook acties die de 
aanvaarding van verscheidenheid op de werkplaats en de ondersteuning van beroepstrajecten 
willen aanmoedigen (nr. 71). 
 
Het project « Ervaringsdeskundigen » kadert binnen prioriteit 3 van as 2, voor zover een beleid 
voor verscheidenheid en de strijd tegen discriminatie ook inhoudt dat er rekening wordt gehouden 
met personen die in armoede leven, wat meteen een discriminerende factor kan zijn. Het project 
beoogt de erkenning en waardering van de ervaringen van deze personen via de bevordering van 
een nieuwe functie van ‘ervaringsdeskundige’ binnen de federale overheidsdiensten. De 
ervaringsdeskundigen worden gerekruteerd op basis van hun eigen armoede-ervaringen. Hun rol 
bestaat erin de praktijken en procedures te laten evolueren die worden toegepast binnen de 
overheidsdiensten, waar ze worden ingezet om toe te zien op de toegankelijkheid van de 
betrokken diensten voor gebruikers die in armoede leven. 
 
Het project « Label Gelijkheid Diversiteit » kadert dan binnen prioriteit 3 van as 2 omwille van 
zijn doel, namelijk rechtstreeks inwerken op het engagement van de bedrijfswereld tot meer 
verscheidenheid, de bestrijding van discriminatie en een inclusieve arbeidsmarkt.  
 
 
 
                                                 
27 Richtsnoer 19: arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een 
achterstandspositie en inactieven (Beschikking van de Raad van 12 juli 2005 (2005/600/EG)). 
30 Bijlage IV bij Verordening (EG) 1083/2006 houdende algemene bepalingen voor het Europees regionaal ontwikkelingsfonds, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999. 
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3.4.4.3. Typologie van de geplande acties onder prioriteit 3 van as 2 
De voorziene tussenkomsten zijn: 
 
In het kader van het project « Label Gelijkheid Diversiteit »: 

a. Bewustmaking omtrent de troeven van verscheidenheid, zowel bij organisaties als in 
de arbeidswereld en bij het grote publiek 

b. Ondersteuning van het beheer van verscheidenheid in organisaties en bedrijven, de 
uitwisseling van goede praktijken en de netwerking van de betrokken actoren 

c. Coördinatie, opvolging en evaluatie van de voorziening 
 
In het kader van het project « Ervaringsdeskundigen »: 

a.  Opleiding van de ervaringsdeskundigen 
b. Bewustmaking van en informatieverstrekking aan de federale overheidsdiensten 
c. Begeleiding van de ervaringsdeskundigen ingezet bij de federale overheidsdiensten 
d. Coördinatie, opvolging en evaluatie van de voorziening 

 
3.4.4.4. Voorwaarden voor implementering en financiering van prioriteit 3 van as 2 

Het federale strategische kader voorziet een gemeenschappelijk project waarbij de minister van 
Werkgelegenheid en de minster voor Gelijkheid van Kansen zullen samenwerken. Het betreft het 
project « Label Gelijkheid Diversiteit », waarvan de implementering wordt voorzien onder 
prioriteit 3 van as 2. Om dit project tot een goed einde te brengen, zullen de minister van 
Werkgelegenheid en de minister voor Gelijkheid van Kansen allebei een gelijk aandeel in de 
financiering voor hun rekening nemen. Daartoe, en voor de hele periode, verbinden ze zich elk 
tot een bijdrage van 900.000 euro uit hun ESF-middelen voor de volledige programmering 2007-
2013, waarvoor ze het overeenkomstige overheidsaandeel verzekeren. Indien het project niet 
wordt aangevat voor 31 december 2008 of vroeger afloopt, recupereren de minister van 
Werkgelegenheid en de minister van Maatschappelijke Integratie hun geïnvesteerde aandeel, om 
het toe te wijzen aan andere initiatieven die binnen hun bevoegdheden vallen, in het kader van de 
programmering 2007-2013. 
 
Het project « Ervaringsdeskundigen » onder prioriteit 3 van as 2 wordt beheerd door de POD 
Maatschappelijke Integratie, die instaat voor de overeenkomstige medefinanciering van de 
overheid. Het bedrag van de ESF-middelen die aan dit project worden toegekend, beloopt 
2.800.000 euro voor de periode 2007-2013.  
 
Voor zover prioriteit 3 van as 2 de verdieping van de tijdens de vorige programmering opgestarte 
pilootprojecten beoogt, is de opzet van een selectiecomité niet relevant. Voor elk proefinitiatief 
wordt wel een begeleidingscomité opgezet.  
 
Voor het project « Label Gelijkheid Diversiteit » bestaat het comité onder meer uit: 

• een vertegenwoordiger van de minister van Werkgelegenheid 
• een vertegenwoordiger van de minister van Gelijkheid van Kansen 
• de betrokken besturen  
• de sociale partners 
• het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
• het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en Xenofobie 
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Voor het project « Ervaringsdeskundigen » bestaat het comité onder meer uit de volgende leden:  

• een vertegenwoordiger van de minister van Maatschappelijke Integratie 
• de betrokken besturen  
• externe deskundigen 

 
3.4.5. Kwantificering van de doelstellingen van as 2 

 
Gelet op de beperkte middelen toegewezen aan as 2, de aard van de voorziene acties 
(bewustmaking, studie, onderzoek, ontwikkeling van instrumenten en methoden) en met 
toepassing van het evenredigheidsbeginsel zoals gedefinieerd in artikel 13 van de Algemene 
Verordening, heeft de kwantificering van de doelstellingen betrekking op een beperkt aantal 
streefcijfers zoals hieronder uiteengezet.  
 
Tabel 14: streefcijfers voor as 2 in termen van output en resultaten 

Outputindicator  
Kwantificering over de periode 2007-

2013 
opgebruikte middelen toegekend aan as 2  Opgebruikt percentage 75% 
Resultaatindicatoren  
Valideringsgraad van opgestarte projecten Valideringspercentage 75% 
Valideringsgraad van ouput Valideringspercentage 75% 
 
Referentiebasis: de streefcijfers werden bepaald op basis van de output opgetekend voor 
prioritaire assen 3 en 4 van de federale ESF-programmering 2000-2006.  
 
De opvolgingsindicatoren voor as 2 vermeld in tabel 20 en tabel 21 hieronder (zie punt 4.6.5. 
Opvolgingssysteem as 2) zijn dan de opvolgingsindicatoren voor as 2. 
 
Een overzichtstabel in bijlage bevat de indicatoren voor opvolging van de gekwantificeerde 
doelstellingen. 
 
 

3.5. As 3: Technische bijstand 
 
 
De opdrachten m.b.t. technische bijstand worden toevertrouwd aan de ESF-cel van de POD 
Maatschappelijke Integratie. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen, kan de Cel een 
beroep doen op externe deskundigen en dienstverleners, mits naleving van de regelgeving inzake 
de gunning van overheidsopdrachten voor diensten. 
 
In overeenstemming met artikel 46 van de Algemene Verordening (EG) 1083/2006, worden in 
het kader van de technische bijstand acties gefinancierd die betrekking hebben op de 
voorbereiding, het beheer, het toezicht, de evaluatie, voorlichting en controle van het OP, 
alsmede acties die de bestuurlijke capaciteit voor de uitvoering van de ESF-tussenkomst moeten 
versterken, met een plafond van 4% van het totale bedrag dat wordt toegewezen in het kader van 
de federale ESF-programmering.  
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De middelen die voor technische bijstand worden voorbehouden, worden in eerste instantie door 
de ESF-cel van de POD Maatschappelijke Integratie aangewend voor de implementering van een 
nieuw geautomatiseerd beheersysteem voor de volledige programmering.  
 
Zoals aangegeven in artikel 9 van de ESF-verordening (EG) 1081/2006, financiert de technische 
bijstand tevens activiteiten die de interne bezieling van het programma beogen : uitwisseling van 
ervaringen tussen projectpromotoren, bewustmakingsactiviteiten, seminaries, netwerkvorming en 
intercollegiale toetsing. Het doel van deze activiteiten is om goede praktijken op te sporen en te 
verspreiden en om wederzijds leren te bevorderen, ter versterking van de ESF-bijdrage tot de 
gemeenschapsdoelstellingen inzake werkgelegenheid en maatschappelijke insluiting.  
 
 

3.6. Implementering van transversale prioriteiten 
 
 
In overeenstemming met artikel 16 van de Algemene Verordening worden de horizontale 
prioriteiten - gelijkheid van mannen en vrouwen, gelijkheid van kansen en niet-discriminatie, 
duurzame ontwikkeling en innovatie - op de volgende wijze ingebouwd in de federale 
programmering: 
 
Wat de gelijkheid van kansen en niet-discriminatie aangaat, zijn deze prioriteiten volwaardige 
doelstellingen in as 1 en as 2 van de programmering. Ze worden dus rechtstreeks en gericht 
ingebouwd en vormen een van de belangrijke domeinen van tussenkomst van het OP.  
 
Bij as 1, die betrekking heeft op natuurlijke personen, zijn de gediscrimineerde doelgroepen de 
begunstigden van projecten opgezet door de OCMW’s. De activeringsvoortrajecten, die een 
innovatie betekenen voor as 1, richten zich trouwens specifiek op de meest gediscrimineerde 
doelgroepen. Onder as 1 wordt bijzondere aandacht besteed aan alleenstaande ouders, 
voornamelijk vrouwen. As 1 draagt dus rechtstreeks bij tot de vervulling van de volgende 
transversale prioriteiten: innovatie, bestrijding van discriminatie, gelijkheid van kansen en 
gelijkheid van mannen en vrouwen.  
 
As 2  beoogt rechtstreeks de bestrijding van discriminatie op het werk, de bevordering van de 
verscheidenheid en de gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk, alsook de bestrijding van 
armoede als factor voor discriminatie en uitsluiting. As 2 prioriteit 3 mikt bovendien op de 
medefinanciering van twee vernieuwende initiatieven (Label Gelijkheid Diversiteit en de 
Ervaringsdeskundigen) die werden opgestart tijdens de programmering 2000-2006. 
 
Algemeen borduurt de programmering 2007-2013 voort op de ervaring en expertise opgedaan 
tijdens de vorige programmering en dan vooral op het vlak van innovatie, gender, gelijkheid van 
kansen en niet-discriminatie, die de actieterreinen van de projecten uitmaakten. 
 
De transversale prioriteiten ‘gelijkheid van mannen en vrouwen’ en ‘innovatie’ waren in de 
programmering 2000-2006 subsidiabiliteitscriteria voor de prioritaire assen 3 en 4. De 
programmering 2007-2013 kan dus steunen op de expertise en knowhow opgebouwd tijdens de 
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vorige programmering, evenals de methodologische instrumenten die toen werden ontwikkeld 
(handleiding voor zelfevaluatie van projecten, specifiek gericht op de opzet en het beheer van 
vernieuwende projecten, plus een handleiding voor inbouwing van de genderdimensie). 
 
De transversale prioriteiten ‘gelijkheid van mannen en vrouwen’ en ‘innovatie’ zullen worden 
vermeld bij specifieke punten in het subsidieaanvraagformulier dat door de kandidaat-promotoren 
moet worden ingevuld en zullen in aanmerking worden genomen bij de evaluatie van de 
subsidieaanvragen en in de jaarlijkse opvolging en eindevaluatie.  
 
Tot slot garandeert de deelname van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en 
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en Xenofobie aan het 
opvolgingscomité van het OP en in de comités die voor iedere as in het leven worden geroepen, 
dat de genderdimensie, de gelijkheid van kansen en het niet-discriminatiebeginsel in elke 
implementeringsfase van het OP op adequate wijze in aanmerking worden genomen. 
 
Met betrekking tot duurzame ontwikkeling worden in de federale programmering, eerder vanuit 
een maatschappelijk dan een milieuperspectief, in het bijzonder voorzien: armoedebestrijding, 
maatschappelijke insluiting, ontwikkeling van de sociale economie en duurzame tewerkstelling.  
 
De federale programmering voorziet geen transnationale tussenkomsten. 
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4. REGELEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN HET OP  
 
 
De regelen voor de tenuitvoerlegging van het OP worden gedefinieerd conform Verordening 
(EG) 1828/2006 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Algemene Verordening (EG) 
1083/2006 en conform Verordening (EG) 1681/94 gewijzigd door Verordening (EG) 2035/2005 
betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, alsook de 
verplichtingen in het kader van de opvolging van onregelmatigheden en de terugvordering van 
ten onrechte betaalde bedragen.  
 
Ze houden rekening met de aanbevelingen geformuleerd in het auditopdrachtverslag van de 
Europese Commissie van april 2006.  
 
 

4.1. Overdracht van bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg naar de POD Maatschappelijke Integratie 

 
 
Rekening houdend met de overdracht van bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg naar de POD Maatschappelijke Integratie, beschrijft dit hoofdstuk m.b.t. de 
regelen voor de tenuitvoerlegging van het OP ook de maatregelen die door de betrokken federale 
instanties worden genomen om de continuïteit van het beheer van de ESF-middelen te 
garanderen. 
 
Deze overdracht maakt het voorwerp uit van een Protocol van Overeenkomst tussen de volgende 
partijen: de ministers bevoegd voor Maatschappelijke Integratie, Werkgelegenheid en Gelijkheid 
van Kansen en de voorzitters van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en van 
de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Dit protocol ging 
in op 1 januari 2007. 
 
De overdracht omvat vier afzonderlijke luiken: 

• EPD 2000-2006 
• Programmering 2007-2013  
• Oude schuldvorderingen van vóór 1990 
• Afsluiting van de programma’s opgestart tussen 1990 en 2000 

 
Het doel van het protocol is om de basisprincipes van de overdracht en de effectieve integratie 
van de Federale ESF-cel van de FOD Werkgelegenheid in de POD MI te regelen. Het kader 
wordt dan verzekerd door het beheer, de opvolging, controle en evaluatie van de tussenkomsten 
van het ESF in naleving van de reglementaire bepalingen van toepassing op de structurele 
fondsen. 
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4.2. Autoriteiten en organen belast met het beheer en de controle van het 
OP 

 
 
Conform artikel 59 van de Algemene Verordening (EG) 1083/2006 bevat de onderstaande tabel 
een beschrijving van de autoriteiten en organen belast met het beheer en de controle van het OP. 
 
Tabel 15: Autoriteiten en organen voor het beheer en de controle van het OP  
Beheersautoriteit  
 

Federale ESF-cel van de POD 
Maatschappelijke Integratie  

Betalingsautoriteit 
 

Dienst Begroting en Logistiek van de 
POD Maatschappelijke Integratie als 
Betalingsautoriteit van de POD 
Maatschappelijke Integratie 

Auditautoriteit 
 

Auditcel van de Inspectie Financiën 
(FOD Financiën) 

Orgaan belast met adviesverlening m.b.t. 
de beheers- en controlesystemen 
  

Auditcel van de Inspectie Financiën 
(FOD Financiën) 

Orgaan bevoegd voor het ontvangen van 
de betalingen van de Commissie  

POD Maatschappelijke integratie 

 
Conform artikel 58(b) van de Algemene Verordening worden de taken en verantwoordelijkheden 
verdeeld onder de autoriteiten en organen belast met het beheer en de controle van het OP, mits 
naleving van het principe van functiescheiding. 
 
Als beheersautoriteit fungeert de Federale ESF-cel van de POD Maatschappelijke Integratie als 
interface tussen het Opvolgingscomité en de begunstigden van de acties die medegefinancierd 
worden door het ESF. 
 
Zoals voorzien in artikel 58 van Verordening (EG) 1083/2006 is de beheersautoriteit van het OP 
verantwoordelijk voor de opvolging van onregelmatigheden en de onterecht betaalde bedragen. 
 
Met betrekking tot de staatssteun verbindt de beheersautoriteit zich ertoe na te gaan of alle 
overheidssteun in het kader van dit programma wordt verleend in overeenstemming met de 
procedure- en materiële regels in het domein van de staatssteun zoals van toepassing op het 
ogenblik waarop de overheidssteun wordt toegekend. 
 

4.2.1. Beschrijving van de beheers- en controlesystemen 
 
In overeenstemming met artikel 71 van de Algemene Verordening, maakt de POD 
Maatschappelijke Integratie, voor de voorlegging van de eerste tussentijdse betalingsaanvraag, of 
ten laatste binnen de twaalf maanden die volgen op de aanneming van het OP, aan de Commissie 
een beschrijving over van de beheers- en controlesystemen m.b.t. het OP, opgezet conform 
afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van 
de Algemene Verordening.  
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De beschrijving van de beheers- en controlesystemen wordt opgesteld volgens het model dat in 
bijlage XII bij voormelde Verordening (EG) nr. 1828/2006 wordt bijgevoegd. Deze beschrijving 
bevat onder andere de volgende elementen: 

• Systeemstructuur 
• Functies en organisatie van de beheersautoriteit 
• De regels inzake overheidsopdrachten, staatssteun, gelijkheid van kansen en milieu 
• Controlespoor 
• Functies en organisatie van de betalingsautoriteit 
• Onregelmatigheden en terugvorderingen 
• De procedure voor certificering van de uitgavenstaat 
• Boekhoudsysteem 
• Terugvorderingensysteem 
• De belangrijkste taken en organisatie van de auditautoriteit 
• De procedures voor de opstelling van het jaarlijkse controleverslag, het jaarlijkse advies 

en de verklaring van afsluiting 
• Beschrijving van het informatiesysteem 

 
Samen met deze beschrijving wordt een verslag ingediend waarin de evaluatieresultaten van de 
systeemimplementeringen worden voorgesteld, alsook een advies over de gelijkvormigheid met 
de artikelen 58 tot 62 van de Algemene Verordening. De POD Maatschappelijke Integratie doet 
voor de uitvoering van deze evaluatie - zoals aangegeven in tabel 12 hierboven - een beroep op 
de auditcel van de Inspectie Financiën. Het is mogelijk om een extern onderzoek te laten 
uitvoeren. 
 
Bij die gelegenheid verstrekt de POD Maatschappelijke Integratie aan de Commissie ook 
gegevens betreffende de federale regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven van de federale 
programmering 2007-2013 van toepassing op het OP. Vóór hun overmaking aan de Commissie 
spreekt het opvolgingscomité van het OP zich uit over het document dat de 
subsidiabiliteitscriteria voor de uitgaven bepaalt. Deze criteria zijn van toepassing op alle assen 
van de programmering. Ze zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 
Verordening (EG) nr. 1083/2006, de Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het ESF, 
alsook van Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de 
Algemene Verordening.  
 

4.2.2. Oproep tot indiening van projecten en selectieprocedure  
 
Rekening houdend met de bijzondere kenmerken van iedere as van het OP worden het 
projectoproepsysteem en de selectieprocedure op twee niveaus georganiseerd: op het globale OP-
niveau en op het niveau van iedere as. Een projectoproepprocedure wordt gelanceerd voor as 1 en 
eventueel voor prioriteiten 1 en 2 van as 2, die samen de pijler « Werkgelegenheid » van de 
programmering 2007-2013 uitmaken. Een dergelijke procedure is niet voorzien onder as 2 
prioriteit 3, die twee federale proefprojecten financiert die onder de vorige programmering 
werden opgestart. Voor beide projecten wordt ieder jaar een subsidieaanvraag ingediend en de 
twee projecten worden ook jaarlijks geëvalueerd. 
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4.2.2.1. Selectieprocedure op het globale OP-niveau 
De acties die ESF-steun genieten in het kader van de federale programmering worden vooraf 
getoetst op hun verenigbaarheid met de gemeenschapsdoelstellingen en hun subsidiabiliteit ten 
aanzien van de toepasselijke gemeenschapsbepalingen29. 
 
Alvorens hun subsidieaanvraag in te dienen, kunnen de kandidaat-promotoren technische bijstand 
genieten om de kwaliteit van hun dossier te optimaliseren en om te voldoen aan de 
subsidiabiliteitscriteria van het federale programma. Deze procedure is gerechtvaardigd omwille 
van het streven naar medefinanciering van projecten met een innoverend karakter, op basis van 
multidimensionale partnerships en de wens om de capaciteiten van de begunstigden inzake het 
beheer van ESF-projecten aan te scherpen. 
 
Ieder kandidatuurdossier omvat naast de beschrijving van de projectinhoud een gedetailleerde 
begroting, uitgesplitst per post, alsook het bedrag van de gevraagde medefinanciering van het 
ESF.  
 
Voor meerjarenprojecten wordt ieder jaar een subsidieaanvraag ingediend en deze projecten 
worden ook jaarlijks geëvalueerd. 
 
De kandidatuurdossiers voor de nieuwe projecten en de jaarlijkse projectsubsidieaanvragen 
worden op twee niveaus geanalyseerd: enerzijds wordt de projectinhoud geanalyseerd en 
anderzijds wordt de gelijkvormigheid van de aanvraag onderzocht met de administratieve en 
financiële regels van toepassing op de federale programmering en die voortvloeien zowel uit de 
Europese als uit de nationale regelgeving. De analyse van de administratieve en financiële 
gelijkvormigheid wordt verzekerd door de Federale ESF-cel van de POD Maatschappelijke 
Integratie voor het volledige OP, met inbegrip van as 2. De inhoudanalyse wordt dan uitgevoerd 
op het niveau van iedere as, volgens een procedure eigen aan de as in kwestie. De resultaten van 
deze analyse worden gebundeld in een samenvattende technische fiche voor iedere as. De 
beslissing van het selectiecomité wordt vervolgens ter informatie overgemaakt aan het 
opvolgingscomité. 
 
Er wordt een selectiecomité ingesteld op het niveau van as 1 en as 2 prioriteiten 1 en 2. Voor 
iedere as worden specifieke selectiecriteria bepaald, afhankelijk van de aard van de voorzien 
tussenkomsten. 
 
In ieder geval worden steeds de volgende gemeenschappelijke criteria bepaald op 
programmaniveau: 

• Beschikbaarheid van medefinanciering door de overheid  
• Overeenstemming met de administratieve en financiële regels van toepassing op de 

federale programmering en die voortvloeien zowel uit de Europese als uit de nationale 
regelgeving 

• Coherentie met de doelstellingen en prioriteiten van het OP  
• Samenwerkingsverbanden  
• Vernieuwende karakter van de ingediende projecten 
• Transversale inbouwing van de genderdimensie en gelijkheid van kansen 

                                                 
29 Verordening (EG) betreffende het sociaal fonds en tot intrekking van Verordening (EG) 1081/2006 art.3, §1 en volgende. 
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4.2.2.2. Selectieprocedure voor as 1 

In het kader van as 1 beogen de oproepen tot indiening van projecten alle potentiële 
begunstigden, hetzij alle OCMW's uitgezonderd die van de provincie Henegouwen. Er worden 
oproepen tot indiening van projecten gelanceerd in de drie Gewesten op het federale 
grondgebied, volgens gemeenschappelijke criteria opgesteld door het selectiecomité. Voor as 1 
worden enkel die kandidatuurdossiers in aanmerking genomen die worden ingediend op het 
standaardformulier dat door de beheersautoriteit ter beschikking wordt gesteld van de kandidaat-
OCMW’s.  
 
Het selectiecomité doet een beroep op externe deskundigen die deelnemen aan de evaluatie van 
de ingediende projecten. 
 
De vertegenwoordigers van de gewestministers van Werkgelegenheid en de gewestelijke diensten 
voor arbeidsbemiddeling worden betrokken bij de lancering van de oproepen tot indiening van 
projecten en bij de projectselectie, binnen de grenzen van hun respectieve territoriale 
bevoegdheden. Het gunstig advies van de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 
is een noodzakelijke voorwaarde voor de goedkeuring van een project. 
 
De Verenigingen van Steden en Gemeenten, afdeling OCMW’s, worden ook uitgenodigd om als 
waarnemer deel uit te maken van het selectiecomité. 
 

4.2.2.3. Selectieprocedure voor as 2 prioriteiten 1 en 2 
De onder as 2 prioriteiten 1 en 2 medegefinancierde projecten worden uitgevoerd op het initiatief 
van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de hoedanigheid van promotor. Er 
kan evenwel voor deze twee prioriteiten een projectoproepprocedure worden voorzien voor 
potentiële externe promotoren. Gelet op de beperkte financiële middelen, zal het hier gaan om 
een beperkte oproepprocedure. De projecten worden geselecteerd door een selectiecomité eigen 
aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De geselecteerde projecten worden 
voorgelegd aan de beheersautoriteit van het OP, die hun overeenstemming nagaat met 
administratieve en financiële regels van toepassing op de federale programmering en die 
voortvloeien zowel uit de Europese als uit de nationale regelgeving. 
 
Eventueel kan het selectiecomité voor deze twee prioriteiten een beroep doen op externe 
deskundigen voor verdere analyse van de ingediende projecten. 
 

4.2.3. Looptijd van de projecten 
 
De projecten kunnen lopen over meerdere jaren en meerjarenprojecten genieten prioriteit onder 
de twee assen. Zo kunnen de projecten worden getoetst aan de praktijk en kunnen de resultaten 
worden geëvalueerd en de ervaringen en knowhow worden gekapitaliseerd en verspreid.  
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4.3.  Procedures voor de vrijmaking en omloop van geldstromen  
 
 
In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van 
de uitvoeringsbepalingen van de Algemene Verordening (EG) nr. 1083/2006, zet de 
beheersautoriteit een systeem op voor het beheer en de controle van de geldstromen aangepast 
aan de beperkte omvang van de federale programmering. Dit systeem maakt de geautomatiseerde 
opvolging van de gemeenschaps- en federale betalingen tot bij de eindbegunstigde mogelijk. Een 
controlespoor laat toe de verschillende interveniënten in de geldstromen te identificeren. 
 
De Belgische wetten betreffende de staatsboekhouding zijn eveneens van toepassing op de 
betalingen uitgevoerd door de Federale ESF-cel. 
 
Het opvolgingscomité van het OP spreekt zich uit over een document dat de 
subsidiabiliteitscriteria bepaalt voor de uitgaven van de federale programmering 2007-2013. Deze 
criteria zijn van toepassing op alle assen van de programmering. 
 
Zijn subsidiabel, de kosten gemaakt van 01/01/2007 tot 31/12/2015. 
 

4.3.1. Stroom Europese Commissie – POD Maatschappelijke Integratie 
 
De gemeenschapstussenkomsten en de uitgaven voor goedgekeurde acties worden uitgevoerd 
door middel van een begrotingsfonds ingeschreven in de begroting van de POD Maatschappelijke 
Integratie. De gemeenschapstussenkomst wordt ingeschreven in de middelenbegroting 
(inkomsten) en wordt bestemd voor een organiek ESF-fonds ingeschreven in de begroting van de 
POD Maatschappelijke Integratie (uitgaven). 
 
De federale organieke wet en begrotingswet betreffende het begrotingsjaar 2007 beschrijven de 
regelingen nodig voor de opzet van een gemeenschappelijk organiek ESF-fonds voor de pijler 
Werkgelegenheid en de pijler Maatschappelijke Integratie voor de programmeringsperiode 2007-
2013.  
 

4.3.2. Geldstromen naar de begunstigden 
 
Op basis van de beslissing van de selectiecomités opgezet op het niveau van iedere as stelt de 
beheersautoriteit (BA) een volledig dossier samen met daarin, indien nodig, het Ministerieel 
Besluit (MB) van toekenning van de subsidie en andere documenten. De Inspecteur-Generaal van 
Financiën tekent het dossier voor gezien en het MB wordt ondertekend door de minister van 
Maatschappelijke Integratie. Daarna maakt de BA een vastleggingsaanvraag over aan de dienst 
Begroting en Logistiek (B&L) van de POD MI. Deze dienst staat in voor de opmaak van het 
vastleggingsbulletin, dat voor gezien moeten worden getekend door de controleur der 
vastleggingen. Het dossier krijgt het nummer van het visum voor vastlegging, dat wordt 
meegedeeld aan de BA.  
De ordonnanceringsaanvragen met de ad-hoc documenten (schuldvordering en andere 
documenten) worden opgestuurd naar de dienst B&L, die instaat voor uitbetaling aan de 
begunstigde. 
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De betalingsautoriteit stelt een gids samen met de procedures van toepassing op de geldstromen. 
 
De begunstigde wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het selectiecomité met 
betrekking tot zijn jaarlijkse toelage, alsook de eventuele opmerkingen bij deze beslissing. De 
vastlegging en uitbetaling van een eerste voorschot zijn onderworpen aan de overmaking van een 
opstartattest door de begunstigde aan de Federale ESF-cel, eventueel vergezeld van zijn antwoord 
op de opmerkingen die door het selectiecomité werden geformuleerd en van een schuldvordering. 
 

4.3.3. Geldstromen voor as 1 
 
Een eerste voorschot van ten minste 10% van de jaarlijkse ESF-medefinanciering wordt aan de 
begunstigde OCMW’s uitbetaald bij de opstart van het project, op basis van een opstartattest, een 
schuldvordering en eventuele antwoorden op de geformuleerde opmerkingen, en dat binnen de 
grenzen van het beschikbare budget. Alle jaarlijks uitbetaalde voorschotten mogen samen niet 
meer bedragen dan 80% van de goedgekeurde jaarbegroting voor de promotor, en dit altijd 
binnen het beschikbare budget. De bewijsstukken van de promotor blijven ter beschikking van de 
beheersautoriteit. 
 
Het saldo wordt pas aan de promotor uitbetaald na ontvangst van het overeenkomstige bedrag 
vanwege de Europese Commissie.  
 
De specifieke voorwaarden verbonden aan het voorschotsysteem en de procedure voor 
terugkoppeling van financiële gegevens, gelinkt aan de IT-ontwikkeling, zullen worden bepaald 
in een ad-hocgids. 
 

4.3.4. Geldstromen voor as 2 
 
Zoals aangegeven in tabel 16 hieronder wordt op basis van een projectopstartattest en een 
schuldvordering een eerste voorschot van 50% van de jaarlijkse ESF-bijdragen uitbetaald aan de 
promotor.  
 
De volgende voorschotten en het saldo worden dan toegekend op basis van de voorlegging van 
ad hoc bewijsstukken en rechtvaardigingsdocumenten, plus een uitvoeringsverslag (jaarlijks of 
eindverslag naargelang het project). Het volledige uitbetalingsproces, waarvan de voorwaarden in 
een ad-hocdocument worden gedefinieerd, is gekoppeld aan de jaarlijkse financiële goedkeuring.  
 

• De begunstigden dienen deze bewijsstukken in principe twee keer per jaar gebundeld in bij 
de Federale ESF-cel; 

 
• Om een tussentijdse betaling te bekomen, moet de begunstigde werkelijke uitgaven 

rechtvaardigen voor 60% van het goedgekeurde totaalbedrag; 
 

• De bewijs- en boekhoudstukken waaruit blijkt dat de jaarlijkse totaalsom volledig werd 
opgebruikt evenals het jaarlijkse uitvoeringsverslag moeten aan de beheersautoriteit worden 
overgemaakt ten laatste 3 maanden na het einde van het begrotingsjaar N.  



 63 

 
Het saldo wordt pas aan de promotor uitbetaald na ontvangst van het overeenkomstige bedrag 
vanwege de Europese Commissie.  
 
De specifieke voorwaarden verbonden aan het voorschotsysteem en de procedure voor 
terugkoppeling van financiële gegevens, gelinkt aan de IT-ontwikkeling, zullen worden bepaald 
in een ad-hocgids.  
 
Tabel 16 hieronder biedt een overzicht van de financieringsvoorwaarden voor de goedgekeurde 
projecten. 
 
Tabel 16  Financieringsvoorwaarden voor projecten onder as 2 

Schijf ESF-
bedrag 

Bewijsstuk 

Eerste voorschot 
(jaarlijks) 

50% Opstartattest van de promotor, van bij de goedkeuring van het 
project en schuldvordering 

Tweede 
voorschot  
(jaarlijks) 

30% Elektronische uitgavensynthese waaruit een verbruik van 60% 
van de goedgekeurde totale kost blijkt 

Saldo 
(jaarlijks / einde 
project) 

20% Bewijsstukken waaruit een verbruik van 100% van de totale 
kost blijkt + boekhoudverslag en een uitvoeringsverslag 

 
 

4.4. Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens met de Commissie 
 
 
In overeenstemming met art. 76 §4 van de Algemene Verordening gebeuren alle uitwisselingen 
die betrekking hebben op financiële verrichtingen tussen de Commissie en de betalingsautoriteit 
elektronisch, volgens de bepalingen voorzien in de toepassingsverordening van de Algemene 
Verordening.  
 
Wat de verzameling van gegevens betreft over de deelnemers en hun overdracht naar het 
informaticaplatform van de Commissie (SFC2007), dit punt is hoofdzakelijk van toepassing op as 
1, waarvan de acties betrekking hebben op natuurlijke personen. De procedures voor de 
gegevensverzameling en –overdracht zijn in overeenstemming met de aanwijzingen van de 
toepassingsverordening van de Algemene Verordening (EG) 1083/2006 en bijlage XXIII. De 
tabellen worden overgemaakt met een verklarende nota met de definities van de indicatoren en de 
gehanteerde methodologie.  
 
 

4.5. Opvolgingscomité 
 
 
Conform artikel 63 van de Algemene Verordening (EG) 1083/2006 wordt er een 
opvolgingscomité voor het OP opgezet door de federale staat, in overeenkomst met de 
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beheersautoriteit, en dat binnen de drie maanden vanaf de kennisgevingsdatum van de 
goedkeuring van het OP. Het opvolgingscomité stelt tijdens de eerste vergadering een intern 
reglement op en geeft dit door aan de Commissie zodra dit reglement werd goedgekeurd.  
 
Het intern reglement van het opvolgingscomité bevat aanwijzingen met betrekking tot de 
volgende punten: 

• Jaarlijkse vergaderfrequentie 
• Bevoegdheden  
• Overlegmodaliteiten comité (met inbegrip van de schriftelijke procedure) 
• Beslissingswijze 
• Bepalingen voor de verzending van documenten 
• Bepalingen voor de opstelling en verspreiding van de beslissingen van het comité 
• Geldigheidsduur 
• Organisatie van de overlapping tussen de programmeringsperiodes 2000-2006 en 2007-

2013 
 
Het opvolgingscomité vergadert in principe twee keer per jaar. Het wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie. Het opvolgingscomité werkt volgens het 
beginsel van de collegiale verantwoordelijkheid en bestaat uit vertegenwoordigers van de 
volgende autoriteiten en organen: 

• De minister van Maatschappelijke Integratie (borgautoriteit van het OP) 
• De minister van Werkgelegenheid 
• De minister voor Gelijkheid van Kansen 
• POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie  
• FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
• Sociale partners (CSC/ACV – FGTB/ABVV – CGSLB/ACLVB – FEB/VBO – 

UCM/UNIZO) 
• Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
• Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en Xenofobie 
• Gewestministers van Werkgelegenheid 
• Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling 
• Verenigingen van Steden en Gemeenten, OCMW-afdeling 
• Europese Commissie (voor advies) 

 
De Federale ESF-cel van de POD Maatschappelijke Integratie, de beheersautoriteit van het OP, 
verzorgt het secretariaat van het opvolgingscomité. Het comité nodigt eventueel externe 
deskundigen uit om deel te nemen aan deze werken. 
 
Bovendien kunnen de vertegenwoordigers van de beheersautoriteiten van de andere OP's met het 
oog op een optimale uitwisseling van goede praktijken, ook als waarnemer worden uitgenodigd. 
 
De samenstelling van het opvolgingscomité steunt dus op het partnerschapbeginsel beoogd in 
artikel 11 §2 van de Algemene Verordening, net als de inbouwing van de genderdimensie en het 
niet-discriminatiebeginsel bedoeld in artikel 16 van diezelfde Verordening. 
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Met uitzondering van de Europese Commissie en waarnemers zijn alle voormelde afvaardigingen 
stemgerechtigd, op grond van hun eerder gedefinieerde bevoegdheden. De vertegenwoordigers 
van de gewestministers van Werkgelegenheid en de gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling namen deel aan het opvolgingscomité uitsluitend voor de opvolging van as 1 
en binnen de grenzen van hun respectieve territoriale bevoegdheden. Beslissingen worden 
genomen op basis van een consensus onder de aanwezige afvaardigingen. De niet-
vertegenwoordigde afvaardigingen worden op de hoogte gebracht van de precieze inhoud van 
deze beslissingen om eventueel een minderheidsnota in te dienen. Deze nota verandert echter 
niets aan de waarde van de beslissing die door het opvolgingscomité werd genomen. Indien geen 
consensus kan worden bereikt, zal de voorzitter van het opvolgingscomité de beslissende stem 
uitbrengen, mits naleving van de akkoorden die de opvolging van de programmering omkaderen. 
 
Het opvolgingscomité verzekert een doeltreffende en kwaliteitsvolle implementering van het OP, 
in overeenstemming met de bepalingen van de artikel 65 en artikel 66 van de Algemene 
Verordening. In het bijzonder staat het comité in voor het onderzoeken en goedkeuren van de 
selectiecriteria voor de medegefinancierde acties binnen de zes maanden volgend op de 
goedkeuring van het OP. De beslissingen m.b.t. de goedkeuring van projecten worden door de 
selectiecomités genomen die op het niveau van iedere as worden opgezet. Deze beslissingen 
worden ter informatie meegedeeld aan het opvolgingscomité.  
 
 

4.6. Beschrijving van de opvolgings- en evaluatiesystemen 
 
 
In toepassing van de bepalingen van artikel 47 en artikel 48 van de Algemene Verordening maakt 
het OP het voorwerp uit van een ex-ante evaluatie, een jaarlijkse opvolging en een eindevaluatie.  
 
Tussentijdse evaluaties van as 1 worden niet bij de start voorzien, maar kunnen worden 
uitgevoerd in de verschillende implementeringsfasen van het OP, op basis van de resultaten van 
de jaarlijkse opvolging. In ieder geval wordt er systematisch overgegaan tot een tussentijdse 
evaluatie indien uit de jaarlijkse opvolging zou blijken dat de federale programmering in 
belangrijke mate afwijkt van de oorspronkelijke doelstellingen, of wanneer zich een herziening 
van het OP opdringt.  
 
Voor as 2 zullen tussentijdse evaluaties worden uitgevoerd in 2009 en in 2011, om de 
doeltreffende en efficiënte implementering ervan na te gaan. 
 
Gezien de beperkte omvang van de federale programmering, in het bijzonder van as 2, steunen de 
opvolging en evaluatie op het evenredigheidsbeginsel aangegeven in artikel 13 van de voormelde 
Verordening. Bijgevolg zullen de jaarlijkse opvolging en eindevaluatie voornamelijk betrekking 
hebben op as 1, die het leeuwendeel van de financiële middelen van het OP uit maakt en die 
natuurlijke personen beoogt, terwijl as 2 betrekking heeft op structuren en systemen.  
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4.6.1. Werking van het opvolgings- en evaluatiesysteem 

 
Het opvolgings- en evaluatiesysteem van het OP werkt als volgt: 
 

• Periodiciteit van de gegevensverzameling: de output- en resultaatgegevens voor jaar N 
worden minstens één keer per jaar verzameld in de loop van jaar N+1 

 
• Referentiebasis: voor de start van de programmering 2007-2013 worden de gegevens 

verzameld in het kader van de evaluaties over de jaren 2005 en 2006 van de vroegere 
programmering gebruikt als referentiebasis 

 
• Gegevensbronnen: voor as 1 gaat het hier om de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en de SPB’s (socioprofessionele balansen) die dienst doen als instrument voor 
de opvolging van begunstigden, in België door de OCMW’s gebruikt. Andere bronnen 
kunnen ook worden geraadpleegd, zoals de PRIMA-database van de POD 
Maatschappelijke Integratie en de Agora-opvolgingsdatabase. Voor as 2 gaat het om een 
geautomatiseerde boordtabel naar het model van de boordtabel gebruikt voor de 
programmering 2000-2006. De gebruikte gegevensbronnen laten een vergelijking toe met 
de output en resultaten van de periode die als referentiebasis wordt genomen, namelijk 
2005-2006. 

 
• Gegevensverzameling: de verzameling van de output- en resultaatindicatoren gebeurt via 

de input vanwege de projectpromotoren, middels de invoer in het geïntegreerde 
opvolgingssysteem voor as 1 en de boordtabel voor as 2. 

 
• Verwerking, consolidatie en opslag van gegevens: de beheersautoriteit centraliseert alle 

gegevens die door de promotoren worden verzameld en staat in voor hun verwerking, 
consolidatie en opslag. De BA evalueert de kwaliteit van de gegevens. Indien er gegevens 
ontbreken, vraagt de BA aan de promotoren bijkomende informatie. 

 
• Gegevensanalyse : de beheersautoriteit verzekert de analyse van de gegevens en kan 

daarvoor een beroep doen op externe deskundigen. 
 

• Gegevensoverdracht: de geconsolideerde gegevens en resultaten van de analyse worden 
ter informatie overgemaakt aan het opvolgingscomité en worden ter beschikking gesteld 
van de promotoren. 

 
• Evaluatielancering: wanneer uit de opvolging zou blijken dat de programmering te veel 

afwijkt van de gedefinieerde doelstellingen brengt de beheersautoriteit het 
opvolgingscomité daarvan op de hoogte en lanceert deze binnen de zes maanden een 
tussentijdse evaluatie: opzet van een evaluatieopvolgingscomité en aanwerving van 
externe evaluatoren via een aanbesteding. 

 
• Verzameling van bijkomende gegevens: naast het opvolgings- en evaluatiesysteem van 

het OP voorziet de programmering op het niveau van iedere as ook de mogelijkheid om 
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studies en onderzoek uit te voeren over specifieke thema’s. Deze specifieke thema’s 
kunnen bijvoorbeeld voor as 1 betrekking hebben op de vier prioritaire doelgroepen: 
laaggeschoolde jongeren van 18 tot 25 jaar, alleenstaande ouders, personen van vreemde 
nationaliteit of afkomst, 45-plussers. Het zou ook kunnen gaan om onderzoek toegespitst 
op de vernieuwende « voortrajecten ». Onder as 2 worden er studies en onderzoek 
voorzien onder meer over het thema van de actieve vergrijzing of de impact van federale 
maatregelen die de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt bevorderen.  

 
Met betrekking tot de opvolgingsindicatoren, rekening houdend met de omvang van het 
programma en met toepassing van het evenredigheidsbeginsel, wijzen we erop dat enkel de 
output- en resultaatindicatoren werden behouden. Rekening houdend met de nieuwe 
oriënteringen onder as 1 kunnen deze indicatoren worden geëvalueerd tijdens de programmering 
en kunnen ze eventueel worden aangepast. Gelet op de verschillende aard van de tussenkomsten 
voorzien onder as 1 enerzijds en onder as 2 anderzijds, worden er drie categorieën van 
opvolgingsindicatoren voorzien: programma-indicatoren gemeenschappelijk voor de drie assen, 
opvolgingsindicatoren op maat van as 1, waarvan de acties betrekking hebben op natuurlijke 
personen, en tot slot opvolgingsindicatoren op maat van as 2, die tussenkomsten in structuren en 
systemen beoogt.  
 
Een overzichtstabel in bijlage bevat de indicatoren voor opvolging van de gekwantificeerde 
doelstellingen. Deze tabel vermeldt voor iedere indicator ook de gekwantificeerde doelstellingen 
en referentiebasis.  
 

4.6.2. Opvolging van het programma 
 
De Federale ESF-cel van de POD Maatschappelijke Integratie staat in voor de vergaring van de 
opvolgingsgegevens, alsook voor een eerste analyse op het niveau van het OP. Deze cel zet een 
systeem op voor de jaarlijkse financiële opvolging voor het volledige OP, met een aantal 
indicatoren die gelden voor de drie assen (tabel 17).  
 
De frequentie voor het verzamelen van financiële gegevens bij de begunstigden voorziet ten 
minste één terugkoppeling in de loop van het jaar N+1 voor gegevens met betrekking tot het jaar 
N. De verzamelde financiële gegevens worden op het niveau van het OP geconsolideerd door de 
beheersautoriteit en de betalingsautoriteit. 
 
 
Tabel 17: Opvolgingsindicatoren OP die gelden voor de drie assen  
Middelen toegekend, opgebruikt, resterend / uitsplitsing per as 
Totale kost van de tussenkomst / uitsplitsing per as 
Samenstelling van de financiering: ESF-tussenkomst / medefinanciering overheid / 
uitsplitsing per as 
Totale subsidiabele kost / uitsplitsing per as 
Aantal nieuwe projecten / verlengd / voltooid per jaar / uitsplitsing per as 
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Voor de verzameling van gegevens over de implementering van de acties wordt er een 
afzonderlijk informaticasysteem opgezet op grond van de aard van de acties die onder de assen 
worden gevoerd. Deze differentiëring is ook gerechtvaardigd omwille van de beperkte financiële 
middelen toegekend aan as 2.  
 

4.6.3. Opvolgingssysteem voor as 1 
 
Voor as 1, die betrekking heeft op bijstandsmaatregelen voor natuurlijke personen 
(bijstandscliënten), wordt een geautomatiseerd opvolgingssysteem uitgewerkt, geïntegreerd in het 
beheersysteem voor deze as. De beheersautoriteit verzekert zowel de kwantitatieve als 
kwalitatieve opvolging van de projecten die door de OCMW’s worden geïmplementeerd.  
 
In dat kader doet de socioprofessionele balans (SPB) die door de OCMW’s wordt gebruikt, dienst 
als instrument voor de opvolging van hun cliënten, net als de informatie uit het Sociale 
Zekerheidsnetwerk (onder voorbehoud van de exploitatie van de gegevens en hun 
beschikbaarheid). Dit garandeert de samenhang tussen de opvolging van de ESF-tussenkomst en 
de opvolging van het federale beleid inzake maatschappelijke integratie en legt een link tussen de 
financiële en de fysieke gegevens.  
 
In overeenstemming met artikel 71 van de Algemene Verordening maakt de POD 
Maatschappelijke Integratie aan de Commissie een beschrijving over van het opvolgingssysteem 
dat in het beheers- en controlesysteem van het OP wordt geïntegreerd, voor de indiening van de 
eerste tussentijdse betalingsaanvraag, of ten laatste binnen de twaalf maanden na de aanneming 
van het OP.  
 
De verzameling van gegevens over de deelnemers en hun overdracht naar het 
informaticaplatform van de Commissie (SFC2007) zijn in overeenstemming met de aanwijzingen 
van de toepassingsverordening van de Algemene Verordening (EG) 1083/2006 en bijlage XXIII. 
De tabellen worden overgemaakt met een verklarende nota met de definities van de indicatoren 
en de gehanteerde methodologie. De verzamelde gegevens zijn coherent met de gegevens voor 
het NAP Insluiting. 
 
Om dubbele tellingen te vermijden, maakt het opvolgingssysteem voor as 1 in de mate van het 
mogelijke een onderscheid tussen het aantal deelnemingshandelingen en het aantal deelnemers.  
 
De opvolging van geïndividualiseerde trajecten gebeurt via de PRIMA-gegevensbank waar per 
cliënt wordt bijgehouden welke acties zijn ondernomen en in welke volgorde. De 
opvolgingsgegevens worden uitgesplitst naar geslacht.  
 
Voor zover ze het doelpubliek van as 1 uitmaken, zijn de vier subgroepen van kwetsbare 
personen die in het opvolgingssysteem voor as 1 worden opgenomen: jongeren van 18 tot 25 jaar, 
45-plussers, alleenstaande ouders en personen van vreemde nationaliteit of afkomst die geen EU-
onderdanen zijn. 
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4.6.4. Opvolgingsindicatoren voor as 1 
 
 
De in aanmerking genomen output- en resultaatindicatoren voor as 1 laten toe na te gaan in welke 
mate de gekwantificeerde doelstellingen van de as (zie punt 3.3.6.) werden verwezenlijkt.  
 
Er werd een extra kwalitatieve indicator toegevoegd aan de set van opvolgingsindicatoren. Het 
betreft de typologie van de externe partnerorganisaties die in de projecten worden ingeschakeld: 
RVA / ACTIRIS-VDAB-FOREM / PWA / Stad-Gemeente / Lokale Werkwinkel / 
Uitzendkantoor / Privébedrijf / Vzw’s / Ander OCMW / Andere partner. 
 
De bron die zal worden gebruikt voor de opvolging van de output- en resultaatindicatoren voor as 
1 is de PRIMA-database van de POD Maatschappelijke Integratie. Ook andere bronnen zullen 
worden geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld de gegevens van de Socioprofessionele Balans, 
gegevens uit de Agora-opvolgingsdatabase of gegevens overgemaakt door de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, voor zover deze toegankelijk en beschikbaar zijn. 
 
We onderscheiden de volgende opvolgingsindicatoren voor as 1: 
 
Tabel 18: Outputindicatoren voor as 1 
Middelen toegekend, opgebruikt, resterend per jaar / uitsplitsing per gewest 
Totale kost van de tussenkomst per jaar / uitsplitsing per gewest 
Samenstelling van de financiering: ESF-tussenkomst / medefinanciering overheid / uitsplitsing 
per gewest 
Totale subsidiabele kost per jaar / uitsplitsing per gewest 
Aantal deelnemende OCMW’s – uitsplitsing per gewest - % van het totale aantal OCMW’s in 
België, uitgezonderd Henegouwen, en per gewest 
Aantal nieuwe projecten / verlengd / voltooid per jaar / uitsplitsing per gewest 
Verdeling van de deelnemende OCMW’s volgens type tussenkomst: socioprofessioneel 
inschakelingstraject/ activeringsvoortraject – totaal aantal OCMW’s voor ieder type tussenkomst 
-  % en verdeling per gewest. 
Aantal socioprofessionele inschakelingstrajecten uitgevoerd per jaar – % en uitsplitsing per 
gewest 
Aantal activeringsvoortrajecten uitgevoerd per jaar – % en uitsplitsing per gewest 
Totaal aantal begunstigden – uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 
26-45 jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per gewest 
Aantal begunstigden van een socioprofessioneel inschakelingstraject – % van totale aantal 
begunstigden - uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 26-45 jaar, 
ouder dan 45) – uitsplitsing per gewest 
Aantal begunstigden van een activeringsvoortraject – % van totale aantal begunstigden - 
uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 26-45 jaar, ouder dan 45) – 
uitsplitsing per gewest 
Aandeel alleenstaande ouders in het totale aantal begunstigden van projecten – uitsplitsing naar 
geslacht – uitsplitsing volgens gewest 
Aandeel personen van vreemde nationaliteit of afkomst in het totale aantal begunstigden van 
projecten – uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens gewest 
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Tabel 19: Resultaatindicatoren voor as 1 
Aantal begunstigden van een socioprofessioneel inschakelingstraject die een job vonden – % van 
totale aantal begunstigden - uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 
26-45 jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per gewest 
Statuut van begunstigden bij uitstap uit het project (aan het werk, werkloos, maatschappelijke 
hulp of leefloon, ander statuut) -  uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 
jaar, 26-45 jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per gewest 
Aantal activeringsvoortrajecten die uitmonden in een socioprofessioneel inschakelingstraject - % 
en uitsplitsing per gewest 
Aantal begunstigden van een activeringsvoortraject die werden ingeschakeld in een 
socioprofessioneel inschakelingstraject – % van totale aantal begunstigden - uitsplitsing naar 
geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 26-45 jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per 
gewest 
Aandeel alleenstaande ouders in het totale aantal tewerkgestelde begunstigden – uitsplitsing naar 
geslacht – uitsplitsing volgens gewest 
Aandeel personen van vreemde nationaliteit of afkomst in het totale aantal tewerkgestelde 
begunstigden – uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens gewest 

 
4.6.5. Opvolgingssysteem voor as 2  

 
Vermits as 2 geen betrekking heeft op bijstand aan personen, maar wel de ondersteuning van 
structuren en systemen, wordt voor deze as een afgeslankt opvolgingssysteem voorzien. 
 
Dit vereenvoudigde opvolgingssysteem steunt op de geautomatiseerde boordtabellen gebruikt 
voor de opvolging van de programmering 2000-2006, uitgezonderd as 2. Deze boordtabellen 
maken onder meer een telling van de deelnemers mogelijk wanneer het gaat om acties van het 
type « training voor trainers » en ze schetsen een typologie van de medegefinancierde acties en 
van de doelgroepen. De gegevens betreffende natuurlijke personen zullen in de mate van het 
mogelijke worden uitgesplitst naar geslacht en volgens leeftijd.  
De inzameling van informatie wordt jaarlijks georganiseerd. De frequentie voor het verzamelen 
van gegevens voorziet een terugkoppeling van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens via 
de boordtabellen die jaarlijks door de promotoren worden ingevuld, plus een jaarlijks 
uitvoeringsverslag, ten laatst op 31 maart van het jaar N+1 voor de gegevens met betrekking 
tot het jaar N.  
 
De verzamelde gegevens worden door de promotor die verantwoordelijk is voor het project 
geconsolideerd en worden meegedeeld aan de Federale ESF-cel van de POD Maatschappelijke 
Integratie.  
 
Tabel 20: Opvolgingsindicatoren voor as 2 
Outputindicatoren voor as 2 
Goedgekeurde middelen, opgebruikt, resterend  
Totale kost van de tussenkomst  
Samenstelling van de financiering: ESF-tussenkomst / medefinanciering overheid  
Totale subsidiabele kost  
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Aantal nieuwe projecten / verlengd / voltooid per jaar  
Aantal projecten uitgevoerd in verhouding tot het aantal opgestarte projecten  
Aantal acties van het type « training voor trainers » 
Aantal begunstigden van de acties van het type « training voor trainers » / verdeling per 
geslacht 
Voorziene output 
Werkelijke output in verhouding tot de voorziene output 
 
Resultaatindicatoren voor as 2 
Aantal gevalideerde projecten in verhouding tot het aantal opgestarte projecten 
Gevalideerde output in verhouding tot de werkelijke output 

 
Er werden extra kwalitatieve indicatoren toegevoegd aan de set opvolgingsindicatoren voor as 2. 
Het gaat om de volgende indicatoren:  
 
Tabel 21: Kwalitatieve opvolgingsindicatoren voor as 2 
Aantal organisaties betrokken bij de projecten/verdeling per type 
(overheidsinstanties/universiteiten/onderzoekscentra/ondernemingen/sociale 
partners/verenigingen)  
Typologie van de tussendoelgroepen  
Typologie van de einddoelgroepen  
Typologie van de uitgevoerde acties  

 
Voor zover de geautomatiseerde boordtabel gebruikt voor de opvolging van as 2 steunt op de 
boordtabel gebruikt voor de opvolging van de pijler Werkgelegenheid in de programmering 
2000-2006, is het mogelijk de opvolgingsgegevens van de programmering 2007-2013 te 
vergelijken met de gegevens verzameld in het kader van de boordtabellen en de evaluatie van de 
jaren 2005-2006 van de pijler Werkgelegenheid van de vorige programmering. 
 
Om in het bijzonder de effecten van de acties uitgevoerd onder as 2 prioriteit 1 
(Loopbaanplanning aanmoedigen) op te volgen, werden er gepaste indicatoren (output en 
resultaten) uitgewerkt. Er zal ook een systeem van contextuele ad-hocindicatoren worden opgezet 
en de indicatoren van het NHP relevant voor de assen zullen als referentie dienen. Dit 
opvolgingssysteem zal de indicatoren m.b.t. de Lissabonstrategie zo dicht mogelijk volgen. Er 
moet op worden toegezien dat de gevraagde informatie op exhaustieve wijze kan voldoen voor 
latere monitoringdoeleinden. Een mentaliteitsverandering en het vertrouwd maken met de 
ontwikkelde instrumenten laten evenwel de facto ruimte voor een meer algemene beoordeling 
van de impact en de effecten van de ondernomen acties op lange termijn.  
 
De contextindicatoren hebben dan betrekking op de werkzaamheidsgraad van jongeren, van 
senioren, de uitstapgraad van oudere werknemers, het aantal bedrijfsopleidingen, 
eindeloopbaanplanning, afvloeiing van oudere werknemers in het kader van herstructureringen en 
reconversies, enz. De gegevens gebruikt voor het uitwerken van de contextindicatoren voor as 2 
prioriteit 1 komen van Eurostat en van de resultaten van het onderzoek naar arbeidskrachten.  
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Gelet op de grote overeenstemming tussen de indicatoren uit de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie en de indicatoren die moeten worden ontwikkeld voor de opvolging 
van de acties die loopbaanplanning moeten bevorderen, zal erop worden toegezien dat de 
instantie verantwoordelijk voor de implementering van de ESF-acties en de instanties 
verantwoordelijk voor het NHP gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke referentie-
indicatoren. Derhalve zal de instantie verantwoordelijk voor de implementering van de ESF-
acties toezien op de ontwikkeling van een systeem dat een coherente opvolging moet toelaten en 
die de resem referentie-indicatoren kan aanvullen. 
 

4.6.6. Evaluatie van het programma 
 
Voor as 1 kwam de ex-ante evaluatie tot stand via een partnerproces, in samenwerking met de 
vertegenwoordigingsorganen van de OCMW’s, de promotoren van de programmering 2000-2006 
en de deskundigen van het selectiecomité en het evaluatieteam. HIVA (KULeuven) werkte, 
samen met de rechtenfaculteit van de FUNDP Namen, mee aan de opstelling van het ex-ante 
evaluatieverslag. 
 
Gezien het beperkte financiële volume steunt de ex-ante evaluatie voor as 2 hoofdzakelijk op de 
evaluatie van de vorige programmering en op de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. 
Voor as 2 zullen tussentijdse evaluaties worden uitgevoerd in 2009 en in 2011, om de 
doeltreffende en efficiënte implementering ervan na te gaan. 
 
Voor de eindevaluatie zal de beheersautoriteit de nodige middelen vrijmaken voor een analyse 
van de relevantie en de coherentie van de federale programmering op basis van kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens die via de opvolgingssystemen zullen worden verzameld. De 
eindevaluatie zal worden toevertrouwd aan externe deskundigen, op basis van een beperkte 
aanbesteding, rekening houdend met het beperkte financiële volume van de federale 
programmering.  
 
Een evaluatieplan voor het programma zal worden besproken tijdens het opvolgingscomité. 
 
 

4.7. Voorlichting en bekendmaking 
 
 
Een communicatieplan verzekert de bekendmaking van het OP en de voorlichting daaromtrent, 
zoals beoogd in artikel 69 van de Algemene Verordening (EG) nr. 1083/2006, en in 
overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1828/2006, afdeling 1, tot 
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de Algemene Verordening. Dit communicatieplan 
staat echter in verhouding tot de beperkte omvang van de federale programmering 2007-2013.  
 
Het opvolgingscomité staat in voor de opvolging van de uitvoering van het communicatieplan. 
 
De volgende activiteiten worden gepland in het kader van dit communicatieplan:  
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• Het OP wordt in het NL en in het FR online gezet op de website van de POD 
Maatschappelijke Integratie. Zo is het toegankelijk voor een ruim publiek en zet het de rol 
van de Europese Unie inzake maatschappelijke insluiting en werkgelegenheid in de verf.  

 
• In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening neemt de POD 

Maatschappelijke Integratie de maatregelen nodig voor een optimale transparantie van de 
ESF-tussenkomst. Zo wordt ieder jaar op de website van de POD MI, volgens de as, een 
lijst bekendgemaakt van de begunstigden en van het bedrag van de ESF-tussenkomst die 
aan iedere begunstigde werd toegekend. De POD MI brengt ook de begunstigde 
organisaties op de hoogte van hun verplichtingen inzake transparantie en zichtbaarheid 
van de ESF-tussenkomst. 

 
• Voor as 1 worden alle potentiële ESF-begunstigde OCMW’s via elektronische weg op de 

hoogte gebracht van de mogelijkheden tot medefinanciering en de opeenvolgende 
oproepen tot indiening van projecten. Informatie over de oproepen tot indiening van 
projecten, de medefinancieringscriteria en de selectieprocedure wordt ook beschikbaar 
gemaakt op de website van de POD Maatschappelijke integratie en wordt regelmatig 
bijgewerkt. Voor de OCMW’s worden bij het begin van de programmering 
informatiesessies georganiseerd over de subsidiabiliteitscriteria en het selectieproces voor 
2007-2013, in samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten, OCMW-
afdeling. 

 
• Om de zichtbaarheid van de ESF-tussenkomst te verhogen, evenals de correcte 

voorlichting van de projectoperatoren en eindbegunstigden van de acties, zet de 
beheersautoriteit van het OP de technische bijstandsmiddelen in voor de aanmaak van 
ESF-informatiematerieel: affiches, stickers, enz.  

 
• In overeenstemming met artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling 

van de uitvoeringsbepalingen voor de Algemene Verordening, organiseert de 
beheersautoriteit één voorlichtingsactie per jaar, waarbij de verwezenlijkingen van het OP 
worden voorgesteld en ieder jaar wordt de EU-vlag gedurende één week vanaf 9 mei 
uitgehangen in haar kantoren.  

 
• Het communicatieplan voorziet ook activiteiten voor de uitwisseling van ervaringen en 

goede praktijken, de verspreiding van innovatie en de bewustmaking van de stakeholders. 
Deze activiteiten worden opgezet op het niveau van de assen.  

 
Binnen een termijn van vier maanden vanaf de aannemingsdatum van het OP maakt de 
beheersautoriteit aan de Commissie een uitvoerig communicatieplan over, conform artikel 2§2 
van de Algemene Verordening, dat de volgende elementen beschrijft: 

• Doelstellingen en doelgroepen 
• Strategie en inhoud van de voorlichtings- en bekendmakingsacties 
• Begrotingsraming 
• De bepalingen voor de evaluatie van het plan 
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Het communicatieplan wordt ingesteld in het kader van de technische bijstand, door de 
beheersautoriteit van het OP die indien nodig een beroep doet op externe specialisten. 
 
 

4.8. Samenwerkingsverbanden 
 
 
Wat het partnerschap betreft, beoogd in artikel 11 van de Algemene Verordening en artikel 5 van 
de ESF-Verordening, dit beginsel wordt op het niveau van het OP toegepast bij de samenstelling 
en werking van het opvolgingscomité en van de verschillende selectie- en begeleidingscomités 
die voor iedere as worden opgezet. 
 
Voor as 1 zijn de Verenigingen van Steden en Gemeenten, OCMW-afdeling, de voorkeurpartners 
van de POD Maatschappelijke Integratie. Deze organisaties nemen al sinds augustus 2005 deel 
aan een overlegproces voor de uitwerking van de programmering 2007-2013 en worden 
betrokken bij de implementering van as 1.  
 
Bovendien, en nog steeds in het kader van deze as, gaat de prioriteit uit naar projecten die door 
partnerschappen (clusters) tussen OCMW’s worden gedragen. Dit criterium is van toepassing op 
alle OCMW’s, maar geldt vooral voor de OCMW’s van kleine gemeenten en 
plattelandsgemeenten. Deze clusters steunen op een samenwerkingsovereenkomst. 
Partnerschappen op het terrein met verenigingen, economische actoren, 
arbeidsbemiddelingsdiensten en opleidingsoperatoren genieten eveneens prioriteit. 
 
Tot slot worden ook de gewesten betrokken bij de werking van as 1, om een adequate 
inaanmerkingneming te verzekeren van de kenmerken van ieder gewest en om de 
complementariteit te verzekeren tussen de acties die op gewestelijk niveau worden uitgevoerd en 
de acties op federaal niveau.  
 
De voorkeurpartners voor as 2 prioriteiten 1 en 2 zijn dan de sociale partners. Zij worden 
desgevallend betrokken bij de uitvoering van de geplande acties.  
 
 

4.9. Coördinatie met de ESF-programmering van de gefedereerde 
entiteiten  

 
 
Omwille van de specifieke bevoegdheden van en de rol toegekend aan de federale overheid 
volgen de tussenkomsten voorzien in het kader van het OP een logica van complementariteit en 
coherentie met de tussenkomsten voorzien op het niveau van de ESF-programmeringen van de 
gefedereerde entiteiten. Het is precies met het oog op deze complementariteit en coherentie dat de 
federale programmering 2007-2013 zich meer toespitst op gerichte federale prioriteiten. 
 
Met naleving van het partnerschapbeginsel ziet de federale beheersautoriteit toe op deze 
complementariteit en coherentie, alsook de coördinatie met de ESF-programmering van de 
gefedereerde entiteiten. 
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Zo nemen de vertegenwoordigers van de gewestministers van Werkgelegenheid en de 
gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling deel aan het opvolgingscomité van de federale 
programmering. Bovendien, en met het oog op een optimale coördinatie op beheerniveau, kunnen 
de vertegenwoordigers van de beheersautoriteiten van andere OP's ook als waarnemer deelnemen 
aan het opvolgingscomité. 
 
Tot slot worden de vertegenwoordigers van de gewestministers van Werkgelegenheid en de 
gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling betrokken bij de lancering van de oproepen tot 
indiening van projecten en bij de projectselectie onder as 1, binnen de grenzen van hun 
respectieve territoriale bevoegdheden. Het gunstige advies van de bevoegde gewestelijke dienst 
voor arbeidsbemiddeling is een noodzakelijke voorwaarde voor de goedkeuring van een project 
onder as 1. 
 
 

4.10. Coherentie tussen de Europese Strategie voor Werkgelegenheid en de 
steun van het ESF op het volledige Belgische grondgebied 

 
 
De federale programmering 2000-2006 financierde een interfederaal systeem (ENIAC) voor de 
opvolging van de coherentie van de programmeringen die door de verschillende bevoegde 
instanties worden geïmplementeerd, met de Europese Werkgelegenheidsstrategie. Het doel van 
dit systeem was de analyse van de coherentie tussen de Europese Werkgelegenheidsstrategie en 
de steun van het ESF op het volledige nationale grondgebied. Dit systeem maakte integraal deel 
uit van de federale programmering die onder prioritaire as 1 een deel van de ESF-middelen 
hiervoor uittrok en dus deze opvolging voor zijn rekening nam.  
 
Tal van problemen remden echter de goede werking af van dit systeem voor interfederale 
samenwerking, bedoeld voor het analyseren van de coherentie tussen het NHP en de ESF-
tussenkomst in België: onvoldoende proactief; organisatieproblemen (horizontale structuur 
zonder echte motor, gebrek aan wetenschappelijke omkadering), beleidsproblemen (geen 
betrokkenheid en reactiviteit vanwege de beleidsverantwoordelijken) en institutionele problemen 
(structuur die niet strookt met de autonomie van de gefedereerde entiteiten). Drieledige opbouw : 
1 (beleidsniveau), 2 (bestuursniveau), 3 (deskundigenniveau) – het ENIAC werkte voornamelijk 
op niveau 3. De werking van het systeem werd gedurende de volledige programmering 2000-
2006 gekenmerkt door een beperkte doeltreffendheid en een onderverbruik van de toegekende 
ESF-middelen. 
 
Rekening houdend enerzijds met de beperkte federale ESF-envelop voor de periode 2007-2013 
en anderzijds met deze problemen en de zwakke resultaten, wordt een dergelijk vast systeem niet 
meer opgenomen in het federale OP. 
 
De opvolging van de coherentie tussen de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de ESF-
tussenkomst blijft echter wel mogelijk op ad-hoc basis, via een samenwerking tussen federale en 
gefedereerde deskundigen. Deze opvolging zal bovendien worden verzekerd via het 
opvolgingsproces van het NHP, dat de analyse van deze coherentie en van de coherentie met het 
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NAP Inclusie voorziet. De consolidatie op nationaal niveau van de gegevens van de verschillende 
entiteiten zal dan kaderen binnen deze twee processen. 
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5. FINANCIERINGSPLAN 
 
 

5.1. Financieringsplan 
 
 
Het financieringsplan omvat twee tabellen: een eerste tabel waarin voor ieder jaar 
overeenkomstig de artikels 52, 53 en 54 van de Algemene Verordening, het totaalbedrag van de 
voor de ESF-bijdrage beoogde financiële envelop wordt uitgesplitst; een tweede tabel waarin 
voor de volledige programmeringsperiode, zowel voor het OP als voor elke as, het bedrag van de 
totale financiële bijdrage van de Gemeenschap en van de daartegenover te stellen nationale 
bijdragen wordt aangegeven, alsmede het percentage dat uit het ESF wordt bijgedragen. Voor 
zover de nationale bijdrage betrekking heeft op overheidsgeld, in overeenstemming met artikel 53 
van de voormelde Verordening, geeft de tabel ook het bedrag aan van de nationale 
overheidsbijdrage. 
 
 
Tabel 22: Uitsplitsing op jaarbasis van het totaalbedrag van de ESF-toelage (in euro, 
gangbare prijzen)  
Totaal 
ESF  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

45.064.810  6.061.756 6.182.991 6.306.650 6.432.784 6.561.439 6.692.668 6.826.522 

 
 
De tabel hierboven geeft een totale federale ESF-toelage van 45.064.810 euro. De federale ESF-
middelen worden verdeeld in twee enveloppen van respectievelijk 38.305.088 euro voor de POD 
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en 6.759.722 euro voor de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ter herinnering, deze verdeling weerspiegelt 
de verdeling van bevoegdheden tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten in België, 
waarbij maatschappelijke integratie een federale bevoegdheid is en onderwijs een bevoegdheid 
van de gefedereerde entiteiten, net als bepaalde domeinen van het werkgelegenheidsbeleid. 
Deze middelen worden over de verschillende assen verdeeld zoals aangegeven in tabel 23 
hieronder: 
 
Tabel 23: Uitsplitsing van de envelop per as voor 2007-2013 

As   ESF-bijdrage Nationale 
overheidsbijdrage  Totale envelop 

ESF-
bijdragepercentage 

• As 1 33.072.885 € 34.605.088 € 67.677.973 € 49 % 

• As 2 10.189.333 € 10.189.333 € 20.378.666 € 50 % 

• As 3 1.802.592 € 270.389 € 2.072.981 € 87 % 
Totaal OP 45.064.810 € 45.064.810 € 90.129.620 € 50 % 

 
De verdeling van de financiële middelen onder de assen is het resultaat van een beleidsakkoord 
tussen de betrokken ministers.  
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De envelop toegekend aan as 1 – Stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten, 
komt overeen met de envelop die aan de pijler Maatschappelijke Integratie werd toegekend onder 
de programmering 2007-2013 en die hetzelfde peil aanhoudt als de programmering 2000-2006.  
 
De envelop toegekend aan as 2 prioriteiten 1 en 2- Loopbaanplanning en verscheidenheid op het 
werk aanmoedigen, komt overeen met de verminderde envelop voorbehouden voor de pijler 
Werkgelegenheid in de programmering 2007-2013, die de verdeling van bevoegdheden volgt 
tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus inzake opleiding en werkgelegenheid.  
 
De envelop toegekend aan as 2 prioriteit 3 – Discriminatie bestrijden, komt overeen met de ESF-
middelen uitgetrokken voor de financiering van twee vernieuwende projecten opgestart tijdens de 
federale programmering 2000-2006, in overeenstemming met de akkoorden tussen de betrokken 
beleidsinstanties met betrekking tot de financierings- en uitvoeringsvoorwaarden voor as 2.  
 
Het bedrag voor as 3 – Technische bijstand, is gelijk aan het plafond van 4% van het totale 
bedrag toegekend aan de federale ESF-programmering.  
 
 

5.2. Categorisering van uitgaven 
 
 
Conform bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1828/2006 tot vaststelling van de 
uitvoeringsbepalingen van de Algemene Verordening, biedt onderstaande tabel 18 een overzicht 
van de categorisering van de uitgaven per as. 
 
We kunnen daaruit afleiden dat het federale OP beantwoordt aan de doelstelling bepaald in 
artikel 9 § 3 van de Algemene Verordening, op grond waarvan 75% van de uitgaven voor de 
doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid wordt voorbehouden voor de 
prioriteiten van de Europese Unie inzake de bevordering van het concurrentievermogen en het 
scheppen van nieuwe banen. 
 
Tabel 24: Categorisering van uitgaven per dimensie en earmarking 
As  Code  Thema  Earmarkin

g30 
 

As 1 – Stimuleren van 
sociale en  professionele 
activeringstrajecten  

71 Inschakelingstraject en hertewerk-
stelling van achtergestelde personen: 
strijd tegen discriminatie bij de toegang 
tot en doorstroming op de arbeidsmarkt 
en bevordering van de verscheidenheid 
op de werkplaats 

 
33.072.885 

As 2 - Loopbaanplanning en 
diversiteit op het werk aan-
moedigen en discriminatie 

63 Ontwerp en de verspreiding van 
vernieuwende en productievere arbeids-
vormen  

389.000 

                                                 
30 Deze cijfers worden louter ter informatie gegeven en kunnen dus nog veranderen in de loop van de verdere 
uitvoering van de programmering. 
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bestrijden 
 64 Systeem om te anticiperen op 

veranderingen en toekomstige vereisten 
inzake werk 

400.000 

 66 Implementering van actieve en pre-
ventieve maatregelen op de arbeids-
markt 

400.000 
 

 67 Maatregelen die een actieve vergrijzing 
en verlenging van het beroepsleven 
aanmoedigen 

2.400.000. 

 71 Strijd tegen discriminatie bij de toegang 
tot en doorstroming op de arbeidsmarkt 
en bevordering van de verscheidenheid 
op de werkplaats 

6.600.333 

As 3 – Technische bijstand  86 Evaluatie en onderzoek, voorlichting en 
communicatie 

450.648 

 85 Voorbereiding, implementering, 
opvolging en controle 

1.351.944 

 
Met betrekking tot de financieringsvorm wijzen we erop dat alle ESF-middelen en de 
daartegenover te stellen nationale bijdrage bij categorie 01 worden ingedeeld: niet-
terugvorderbare tegemoetkoming. 
 
 

5.3. Complementariteit met door andere Fondsen gefinancierde 
maatregelen 

 
 
De federale programmering 2007-2013 voorziet geen complementariteit met maatregelen die 
door andere structurele fondsen en met andere gemeenschapsmiddelen worden gefinancierd.  
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6. BIJLAGE 
 

Tabel 25: overzicht van indicatoren voor de opvolging van gekwantificeerde doelstellingen 
 

Streefcijfers  
2007-2013 

Referentiebasis Jaarlijks verzamelde opvolgingsindicatoren 

  Opvolgingsindicatoren OP die gelden voor 
de drie assen 

  Middelen toegekend, opgebruikt, resterend per 
jaar / uitsplitsing per as 

  Totale kost van de tussenkomst per jaar / 
uitsplitsing per as 

  Samenstelling van de financiering: ESF-
tussenkomst / medefinanciering overheid / 
uitsplitsing per as 

  Totale subsidiabele kost / uitsplitsing per as 
  Aantal nieuwe projecten / verlengd / voltooid 

per jaar / uitsplitsing per as 
As 1  Output  As 1   Outputindicatoren 

Verdeling van ESF-
middelen per gewest: 

Aanhouden van de 
verdeling in de 
programmering 2000-
2006  

Middelen toegekend, opgebruikt, resterend per 
jaar / uitsplitsing per gewest 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest : 13.2 % 
Vlaams Gewest: 46.2 % 
Waals Gewest 31 40.6 % 
 

 Totale kost van de tussenkomst per jaar / 
uitsplitsing per gewest 

  Totale subsidiabele kost per jaar / uitsplitsing 
per gewest 

  Samenstelling van de financiering: ESF-
tussenkomst / medefinanciering overheid / 
uitsplitsing per gewest 

  Aantal deelnemende OCMW’s – uitsplitsing per 
gewest - % van het totale aantal OCMW’s in 
België, uitgezonderd Henegouwen, en per 
gewest 

Totaal aantal uit te voeren 
acties: 9.950 (100%) 

: Aantal nieuwe projecten / verlengd / voltooid 
per jaar / uitsplitsing per gewest 

Financieel aandeel van de 
verschillende soorten 
tussenkomsten: 
Inschakelingstrajecten: 
75% 
Voortrajecten: 25% 

 Verdeling van de deelnemende OCMW’s 
volgens type tussenkomst: socioprofessioneel 
inschakelingstraject/ activeringsvoortraject – 
totaal aantal OCMW’s voor ieder type 
tussenkomst -  % en verdeling per gewest. 

Aantal uit te voeren 
socioprofessionele 

 (zie punt 3.3.6.2 voor de 
volledige beschrijving van 

Aantal socioprofessionele 
inschakelingstrajecten uitgevoerd per jaar – % 

                                                 
31 Met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap 
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inschakelingstrajecten: 
3.300 trajecten (33 % van 
het totaal aantal uit te 
voeren acties) 
 

de rekenmethode) in verhouding tot het totale aantal 
tussenkomsten en uitsplitsing per gewest 

Aantal uit te voeren 
activeringsvoortrajecten: 
6.650 voortrajecten (67 % 
van het totaal aantal uit te 
voeren acties) 

(zie punt 3.3.6.2 voor de 
volledige beschrijving van 
de rekenmethode) 

Aantal activeringsvoortrajecten uitgevoerd per 
jaar – % in verhouding tot het totale aantal 
tussenkomsten en uitsplitsing per gewest 

Aandeel jonge 
begunstigden van 18 tot 
25 jaar: 20% 
 
Aandeel begunstigden 
ouder dan 45 jaar: 20% 

Cijfermateriaal vergaard 
tijdens de programmering 
2000-2006/statistieken 
van de POD MI 

Totaal aantal begunstigden – uitsplitsing naar 
geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 
jaar, 26-45 jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per 
gewest 

  Aantal begunstigden van een socioprofessioneel 
inschakelingstraject – % van totale aantal 
begunstigden - uitsplitsing naar geslacht – 
uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 26-45 
jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per gewest 

  Aantal begunstigden van een 
activeringsvoortraject – % van totale aantal 
begunstigden - uitsplitsing naar geslacht – 
uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 26-45 
jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per gewest 

Aandeel gezinshoofden 
van eenoudergezinnen: 
15% 

Cijfermateriaal vergaard 
tijdens de programmering 
2000-2006/statistieken 
van de POD MI 

Aandeel alleenstaande ouders in het totale 
aantal begunstigden van projecten – uitsplitsing 
naar geslacht – uitsplitsing volgens gewest 

Aandeel begunstigden van 
vreemde 
nationaliteit/afkomst: 25% 

Cijfermateriaal vergaard 
tijdens de programmering 
2000-2006/statistieken 
van de POD MI 

Aandeel personen van vreemde nationaliteit of 
afkomst in het totale aantal begunstigden van 
projecten – uitsplitsing naar geslacht – 
uitsplitsing volgens gewest 

As 1    Resultaten  As 1   Resultaatindicatoren 
Aantal socioprofessionele 
inschakelingstrajecten die 
uitmonden in 
tewerkstelling: 1.650 
(50% van de 
socioprofessionele 
inschakelingstrajecten) 

Huidige cijfers voor 
art.60§7 (42% toegang tot 
werk) 

Aantal begunstigden van een socioprofessioneel 
inschakelingstraject die een job vonden – % van 
totale aantal begunstigden - uitsplitsing naar 
geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 
jaar, 26-45 jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per 
gewest 

  Statuut van begunstigden bij uitstap uit het 
project (aan het werk, werkloos, 
maatschappelijke hulp of leefloon, ander 
statuut) -  uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing 
volgens leeftijd (18-25 jaar, 26-45 jaar, ouder 
dan 45) – uitsplitsing per gewest 
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Aantal 
activeringsvoortrajecten 
die uitmonden in een 
socioprofessioneel 
inschakelingstraject: 
3.325 (50% van de 
uitgevoerde 
activeringsvoortrajecten) 

Houdt rekening met het 
innoverende karakter van 
de tussenkost en de 
afhakingsrisico’s eigen 
aan de doelgroep 

Aantal activeringsvoortrajecten die uitmonden 
in een inschakelingstraject - % en uitsplitsing 
per gewest 

  Aantal begunstigden van een 
activeringsvoortraject die werden ingeschakeld 
in een inschakelingstraject – % van totale aantal 
begunstigden - uitsplitsing naar geslacht – 
uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 jaar, 26-45 
jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per gewest 

Aandeel tewerkgestelde 
begunstigden van 18 tot 
25 jaar: 20% 
 
Aandeel tewerkgestelde 
begunstigden ouder dan 
45 jaar: 25% 

Cijfermateriaal vergaard 
tijdens de programmering 
2000-2006/statistieken 
van de POD MI 

Aantal begunstigden van een socioprofessioneel 
inschakelingstraject die een job vonden – % van 
totale aantal begunstigden - uitsplitsing naar 
geslacht – uitsplitsing volgens leeftijd (18-25 
jaar, 26-45 jaar, ouder dan 45) – uitsplitsing per 
gewest 

Aandeel tewerkgestelde 
gezinshoofden van 
eenoudergezinnen: 20% 

Cijfermateriaal vergaard 
tijdens de programmering 
2000-2006/statistieken 
van de POD MI 

Aandeel alleenstaande ouders in het totale 
aantal tewerkgestelde begunstigden – 
uitsplitsing naar geslacht – uitsplitsing volgens 
gewest 

Aandeel tewerkgestelde 
begunstigden van 
vreemde 
nationaliteit/afkomst: 15% 

Cijfermateriaal vergaard 
tijdens de programmering 
2000-2006/statistieken 
van de POD MI 

Aandeel personen van vreemde nationaliteit of 
afkomst in het totale aantal tewerkgestelde 
begunstigden – uitsplitsing naar geslacht – 
uitsplitsing volgens gewest 

As 2: Output  As 2:   Outputindicatoren 
75% opgebruikte 
middelen per jaar, 
toegekend aan as 2 

Output opgetekend voor 
as 3 en as 4 van de 
programmering  
2000-2006 

Goedgekeurde middelen, opgebruikt, resterend  

  Totale kost van de tussenkomst  
  Totale subsidiabele kost  
  Samenstelling van de financiering: ESF-

tussenkomst / medefinanciering overheid  
  Aantal nieuwe projecten / verlengd / voltooid 

per jaar  
  Aantal projecten uitgevoerd in verhouding tot 

het aantal opgestarte projecten  
  Aantal acties van het type « training voor 

trainers »  
  Aantal begunstigden van de acties van het type 

« training voor trainers » / verdeling per 
geslacht  

  Voorziene output  
  Werkelijke output in verhouding tot de 
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voorziene output  
   Aantal organisaties betrokken bij de 

projecten/verdeling per type 
(overheidsinstanties/universiteiten/onderzoeksce
ntra/ondernemingen/sociale 
partners/verenigingen)  

  Typologie van de tussendoelgroepen 
  Typologie van de einddoelgroepen 
  Typologie van de uitgevoerde acties 

As 2: Resultaten  As 2:   Resultaatindicatoren 
Valideringsgraad van 
75% van de projecten 
opgestart onder as 2  

Output opgetekend voor 
as 3 en as 4 van de 
programmering  
2000-2006 

Aantal gevalideerde projecten in verhouding tot 
het aantal opgestarte projecten  

Valideringsgraad van 
75% van de output onder 
as 2  

Output opgetekend voor 
as 3 en as 4 van de 
programmering  
2000-2006 

Gevalideerde output in verhouding tot de 
werkelijke output  

 


