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Actieplan ‘Werkbaar werk’

 Samen een versnelling hoger voor ‘Werkbaar werk’

 Actieplan ondertekend op 14 december 2018 door Vlaamse 

Regering en Vlaamse sociale partners

 Principes en actielijnen voor een gezamenlijke aanpak van 

werkbaar werk 

1



Actieplan ‘Werkbaar werk’

 Eén van de opgenomen acties is de lancering van de 

werkbaarheidscheque en de tijdelijke verhoging KMO-

Portefeuille
 Beogen dat er, op het niveau van ondernemingen en sectoren, nog 

meer wordt ingezet op acties om werkbaar werk te bevorderen

 Inzetten op werkbaar werk is namelijk een win-win voor werkgevers en 

werknemers

 Werknemers blijven langer en met meer goesting aan de slag. 

 Organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en meer productieve 

medewerkers. 

 Werkbaar werk is dan ook belangrijk zodat meer mensen aan de slag 

kunnen in gemiddeld langere loopbanen. 



Modaliteiten Werkbaarheidscheque 

 Via de cheque worden Vlaamse ondernemingen gestimuleerd 

om de werkbaarheid voor werknemers in kaart te brengen 

en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen

 De cheque kan ingezet worden voor: 

 Het aankopen van een meting/scan om de werkbaarheidsgraad in de 

organisatie in kaart te brengen 

 en/of het inkopen van begeleiding bij het uitvoeren van een 

meting/scan

 Begeleiding kan inhouden: 

 Rapporteren over de werkbaarheid

 Opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritering aan de 

maatregelen of verbeterprojecten

 Monitoring/Opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk



Modaliteiten Werkbaarheidscheque 

 Er kunnen 3 elementen gefinancierd worden, apart of 

gecombineerd

 Indien er enkel begeleiding aangekocht wordt voor het opstellen van 

een actieplan, kan dit enkel indien er maximaal 6 maand voor de 

aanvraag van de subsidie een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd werd 

binnen de onderneming

 De onderneming dient zich tevens te engageren om 

maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die 

voortvloeien uit de analyse of begeleiding 

 Het uitvoeren van de verbeteracties zelf kan echter niet gefinancierd 

worden met de werkbaarheidscheque



Modaliteiten Werkbaarheidscheque 

 De werkbaarheidscheque is beschikbaar voor bedrijven in de 

profit sector

 Zowel grote ondernemingen als KMO’s

 Er is voor 2019 een oproepbudget beschikbaar van 3.000.000 

EUR Vlaamse middelen 

 Zowel voor de werkbaarheidscheques als voor de verhoging van de 

KMO-P samen



Modaliteiten Werkbaarheidscheque

 Er is een financiering beschikbaar van maximaal 10.000 EUR 

per onderneming 

 Maximale subsidie van 60% van de totale kosten

 Minimale private inbreng vereist van 40% van de totale kosten

 De werkbaarheidscheque kan aangevraagd worden vanaf de 

lancering op 7 mei 2019 tot en met 6 december 2019 

 Permanente oproep tot de middelen uitgeput zijn

 Maximaal 3 keer beroep doen op de cheque

 Projecten lopen maximaal 6 maanden



Modaliteiten Werkbaarheidscheque

 Voorwaarden gekoppeld aan toekenning:

 Minstens 1 werknemer in dienst met een arbeidsovereenkomst

 De meting/scan omvat een werknemersbevraging met focus op 

verschillende componenten van werkbaar werk zoals stress, motivatie, 

leermogelijkheden en werk-privé balans

 De activiteiten kunnen enkel uitgevoerd worden door erkende 

dienstverleners van de KMO-Portefeuille

 Er is paritaire gedragenheid omtrent de analyse en/of het 

werkbaarheidsplan. Deze wordt verkregen door een goedkeuring van de 

OR of van het CPBW of van de syndicale afvaardiging of via een overleg 

met het personeel. Ook bij de uitrol van de acties dient in overleg te 

worden getreden

 De middelen kunnen niet aangewend worden om te voldoen aan 

wettelijke verplichtingen

 Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden de minimis



Modaliteiten Werkbaarheidscheque

 Organisaties die de cheque aanvragen, bevestigen aan deze 

voorwaarden te voldoen aan de hand van een verklaring op eer

 De cheque kan aangevraagd worden door het indienen van een 

aanvraag en een afrekening via een rapportering in een online 

applicatie

 https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp



Modaliteiten Werkbaarheidscheque
 Een aanvraag omvat volgende stappen:  

 Aangeven waarvoor de cheque aangevraagd wordt (meting/scan, 

opmaken actieplan werkbaar werk, monitoring/opvolging 

verbeterprojecten)

 Selecteren erkende dienstverlener waarop men een beroep wil doen

 Een offerte voor de opdracht toevoegen (opgesteld in 2019)

 Een totale kost en subsidie/private inbreng ramen

 Opgeven start- en einddatum 

 Startdatum: dag van de subsidieaanvraag

 Einddatum: laatste dag dat er prestaties kunnen verricht worden

 De periode tussen start- en einddatum bedraagt maximaal 6 maanden

 ! Laatste dag voor het indienen van aanvragen in 2019: 6 

december 2019



Modaliteiten Werkbaarheidscheque

 Op basis van de aanvraag wordt een projectbeslissing 

genomen:   

 Bij positieve beslissing wordt een subsidiebedrag toegekend en 

projectperiode vastgelegd

 De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden. Tijdens deze periode 

kunnen prestaties worden verricht



Modaliteiten Werkbaarheidscheque
 Afrekening kosten op basis van factuur  

 Afrekening dient te gebeuren uiterlijk 2 maanden na het aflopen van de 

projectperiode. Dit is dus ten laatste 8 maanden na de aanvraag

 Per aanvraag wordt maximaal 1 keer gerapporteerd

 De rapportering omvat één of meerdere facturen van de erkende 

dienstverlener

 Acties komen enkel in aanmerking indien zij uitgevoerd werden na de 

positieve projectbeslissing

 Organisaties die BTW plichtig zijn kunnen het bedrag aan BTW niet 

inbrengen als kost

 De facturen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen

 Een ondertekende ‘Verklaring op eer’ wordt toegevoegd. Hiervoor is 

een sjabloon beschikbaar. 

 De uitbetaling volgt maximaal 1 maand na indiening van de 

afrekening



Modaliteiten Verhoging KMO-P 

 Via de verhoging KMO-P worden Vlaamse KMO’s ondersteund 

en versterkt om op een laagdrempelige manier aan de slag te 

gaan rond werkbaar werk

 De verhoging KMO-P is beschikbaar voor KMO’s die terecht 

kunnen bij de KMO-Portefeuille

 Het plafond van de KMO-Portefeuille wordt tijdelijk verhoogd 

met een maximum van 5.000 EUR in het specifieke jaar dat het 

plafond bij de KMO-Portefeuille bereikt werd

 Organisaties dienen aan te tonen:  

 Dat het plafond bij de KMO-Portefeuille bereikt werd

 Dat de verhoging nodig is om acties rond werkbaar werk te realiseren 



Modaliteiten Verhoging KMO-P 

 De verhoging kan ingezet worden voor: 

 Acties inzake werkbaar werk. Dit voor een maximum van 5.000 EUR per 

organisatie in het jaar dat de verhoging bij de KMO-Portefeuille bereikt 

werd

EN/OF

 Andere acties buiten werkbaar werk, indien er reeds acties werkbaar 

werk onder de noemer HR ondernomen werden binnen de KMO-

Portefeuille. Dit voor een maximum van het equivalent van de acties 

werkbaar werk die gesteund werden binnen de KMO-Portefeuille

 Er is voor 2019 een oproepbudget beschikbaar van 3.000.000 

EUR Vlaamse middelen 

 Dit voor zowel de financiering van de werkbaarheidscheques als de 

verhoging KMO-P samen



Modaliteiten Verhoging KMO-P

 De verhoging KMO-P kan aangevraagd worden vanaf de 

lancering op 7 mei 2019 tot en met 6 december 2019 

 Voorwaarde is wel dat het plafond bij de KMO-P dient bereikt te zijn

 Permanente oproep tot de middelen uitgeput zijn

 Er is een financiering beschikbaar van maximaal 5.000 EUR per 

onderneming, indien het plafond bij de KMO-P bereikt werd

 Maximale subsidie van 40% van de totale kosten voor een kleine 

onderneming en 30% van de totale kosten voor een middelgrote 

onderneming

 Minimale private inbreng vereist van 60% van de totale kosten voor een 

kleine onderneming en 70% van de totale kosten voor een middelgrote 

onderneming

 De financieringspercentages zijn naar analogie met deze van de KMO-

Portefeuille



Modaliteiten Verhoging KMO-P

 Voorwaarden gekoppeld aan toekenning:

 In aanmerking komen als KMO voor steun bij de KMO-Portefeuille

 Op jaarbasis het plafond van 10.000 EUR als kleine onderneming of 

15.000 EUR als middelgrote onderneming bereikt hebben en voldoen 

aan één van beide opties

 De verhoging KMO-P wordt aangewend voor maatregelen of verbeterprojecten in 

het kader van werkbaar werk. Dit voor een maximum van 5.000 EUR per organisatie

 De verhoging KMO-P wordt aangewend voor andere maatregelen buiten werkbaar 

werk. Dit voor een maximum van het equivalent van de acties werkbaar werk die 

onder de noemer van HR gesteund werden binnen de KMO-Portefeuille. 

 De activiteiten kunnen enkel uitgevoerd worden door erkende 

dienstverleners van de KMO-Portefeuille

 Het aankopen van advies of opleiding

 De middelen kunnen niet aangewend worden om te voldoen aan 

wettelijke verplichtingen



Modaliteiten Verhoging KMO-P

 Organisaties die de verhoging aanvragen, bevestigen aan deze 

voorwaarden te voldoen aan de hand van een verklaring op eer

 De verhoging kan aangevraagd worden door het indienen van 

een aanvraag en een afrekening via een rapportering in een 

online applicatie

 Dit volledig naar analogie met de manier van werken voor de 

werkbaarheidscheque

 ! Voor deze oproep kan de projectperiode 31 december 2019 niet

overschrijden. Projecten die pas opstarten tegen het jaareinde hebben 

dus geen 6 maanden tijd om prestaties te verrichten, maar enkel nog 

tijd tot uiterst 31 december 2019.



Werkbaar werk 

 Meer informatie over beide maatregelen is raadpleegbaar via 

www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques

 Voor vragen en bijkomende ondersteuning kunt u terecht bij 

werkbaarheidscheque@vlaanderen.be



Filmpje Werkbaarheidscheques



VRAGEN?



CONTACT?

werkbaarheidscheque@wse.vlaanderen.be

Departement Werk & Sociale economie

Afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen


