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1 KENMERKEN VAN DE OPDRACHT 

 

 

 Inhoudelijk kennisdomein  Arbeidsmarkt & leren 

 VIONA-luik  Beleidsuitdaging 

 Type opdracht  Studieopdracht 

 
 

2 PROBLEEMSTELLING 

2.1 BELEIDSCONTEXT  

 
In het regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse regering en in de beleidsnota Werk en Sociale Economie 
wordt de ambitie geformuleerd om naar een leer-en loopbaanrekening (LLR) te gaan:  
 

Om (individuele) leercultuur aan te moedigen, (financiële) drempels voor opleiding weg te werken en 
mensen via competentieversterking beter te beschermen tegen kwalificatieveroudering gaan we voor 
een individuele leer- en loopbaanrekening, vormgegeven als een persoonsvolgend ontwikkelbudget. 
We vertrekken in deze vanuit de rechten en de incentives die er vandaag al bestaan om opleiding te 
volgen. 

 
De OESO (2019) definieert een individuele leerrekening als volgt: “Een rekening waarbij de rechten op 
opleiding opgespaard kunnen worden over tijd. Het budget is virtueel en wordt enkel omgezet in financiële 
middelen wanneer het ingezet wordt voor opleiding. De rechten zijn ook overdraagbaar over tijd.”   
 
De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een hogere jobmobiliteit en een stijging in het aantal 
freelancers en platformwerkers. Deze nieuwe vormen van werk en dynamische loopbanen zorgen ervoor dat 
niet iedereen toegang heeft tot opleiding terwijl her- en opscholen net centraal zullen staan in de toekomstige 
arbeidsmarkt. Digitalisering en werk-naar-werk transities zorgen ervoor dat personen steeds nieuwe 
vaardigheden en competenties nodig hebben om op de arbeidsmarkt te kunnen blijven. Een LLR moet ertoe 
bijdragen dat meer werknemers hun loopbaan in handen nemen en wordt gezien als een gamechanger om 
een kentering te realiseren in de leercultuur in Vlaanderen.  
 
 
 
 
 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.03.2021 Een leer- en loopbaanrekening voor Vlaanderen pagina 3 van 14 

2.2 KORTE STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET DE AANWEZIGE KENNIS 

 
Een Viona-studie uit 2013, die opleidingsmaatregelen voor werkenden en werkgevers in kaart bracht, 
benoemde kwalificatieveroudering expliciet als een sociaal risico, vergelijkbaar met arbeidsongevallen en 
beroepsziekten.1 Bij de financiering van dit risico werd het idee van een leer- en loopbaanrekening geopperd:  
 

Daarnaast kan een systeem van leerrekeningen uitgewerkt worden waaraan zowel de werknemer als 
de werkgever bijdragen (een ‘rugzak’ met meeneembare middelen gericht op opleidingsdeelname), en 
waaraan de overheid minstens bijdraagt door de door werknemer en werkgever ingelegde gelden 
onder een fiscaal gunstregime te plaatsen en op deze manier te stimuleren. Idealiter gaat zulke 
leerrekening voorbij aan de idee van een vormingsrecht en streeft het naar responsabilisering voor een 
vormingsverantwoordelijkheid of –plicht. In dezelfde lijn blijft dit best niet beperkt tot een zuiver 
vrijwillig verzekeringssysteem en wordt het verankerd op interprofessioneel of sectorniveau. We zien 
vele voordelen: competentieveroudering wordt duidelijk erkend als sociaal risico; de vrijblijvendheid 
van opleidingsdeelname wordt in vraag gesteld; competentieontwikkeling wordt gekaderd in een 
loopbaanperspectief; werknemers worden geresponsabiliseerd, maar hun verantwoordelijkheid wordt 
ook financieel ondersteund; het wordt eenvoudiger om zowel directe als indirecte opleidingskosten 
vanuit één stelsel te dekken; er wordt een rugzak met meeneembare rechten gecreëerd; etc. 

 
Het departement Werk en Sociale economie voerde in 2020 een verkennend onderzoek naar buitenlandse 
voorbeelden van leer-en loopbaanrekeningen. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben burgers op beroepsactieve 
leeftijd een virtuele online leerrekening die wordt geactiveerd in functie van concrete opleidingen, waarbij 
vanuit een gezamenlijk fonds wordt geïnvesteerd.  
 
 Op basis van de literatuur konden we zeven lessen trekken  
 https://odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/naar-een-leer-en-loopbaanrekening-vlaanderen 
 

1. Een leerrekening is geen wondermiddel 
2. Het individuele recht op opleiding staat centraal in individuele leerrekeningen. 
3. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen een simpel generiek systeem (dead weight loss) en 

een focus op doelgroep. 
4. Sparen werk niet (voor iedereen) en co-financiering kan een drempel vormen. 
5. Begeleiding is noodzakelijk. 
6. Kwaliteit en inhoud van opleidingen bewaken is belangrijk. 
7. Goede monitoring maakt snelle bijsturing mogelijk. 

 

2.3 HOE VULT HET VOORGESTELDE ONDERZOEK DE BESTAANDE KENNIS 

AAN?  

Tot hiertoe hebben we vooral ingezet op het verzamelen van kennis, via een verkenning van buitenlandse 
voorbeelden en de internationale literatuur. Ook werden er diverse interviews ondernomen met experten 
inzake loopbanen en leren (sectoren, opleidingsverstrekkers, vakbonden,…).  
 
Aanvullend wensen we een goed zicht te krijgen op (het potentieel van en de hiaten in) de reeds bestaande 
incentives rond leren en loopbanen. Eerdere inventarisaties van opleidingsincentives toonden dat deze 

 
1 https://www.vlaanderen.be/publicaties/arbeidsmarktgerichte-opleidingsincentives-voor-werkenden 

https://odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/naar-een-leer-en-loopbaanrekening-vlaanderen
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maatregelen zeer versnipperd zijn. Dat maakt het moeilijk om het overzicht te bewaren en dit zowel voor 
werkenden, werkgevers als de beleidsmakers. Een accuraat beeld van de huidige situatie is echter nodig als 
basis voor het uittekenen van het toekomstig opleidingsbeleid. Zoals in het SERV-advies ook vermeld wordt is 
er nood aan: 
 
… het in kaart brengen van de huidige opleidingsincentives en -maatregelen op alle niveaus (zowel federale als 
Vlaamse en ook sectorale), over statuten heen (zelfstandigen, ondernemers, werknemers, werkzoekenden, …), 
zowel voor de vraag- als de aanbodzijde, met bijhorende financiering alsook de opname en impact hiervan. 2 
 
De studie uit 2013 ging niet in op de steunmaatregelen van sectorale vormingsfondsen waarop werkgevers 
beroep kunnen doen, hoewel zij een belangrijke rol spelen wanneer het gaat over maatregelen voor 
werkgevers.  
 
Om vervolgens de stap te maken naar een concreet instrument hebben we nood aan een duidelijk concept 
voor Vlaanderen. Dat plan zou moeten beschrijven hoe een LLR voor Vlaanderen eruit kan zien, en hoe dit 
instrument gefinancierd zou kunnen worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de nu reeds 
bestaande opleidingsincentives over de verschillende bevoegdheidsniveaus heen.  
 
Het Viona-onderzoek uit 2013 stelde dat er bij de uitwerking van een LLR ook heel wat praktische vragen 
opkomen waar vooralsnog geen antwoorden voor zijn. Hieronder enkele voorbeelden: 

- Wat als de opgespaarde fondsen door een werknemer niet gebruikt worden?  
- Hoe komen we tot een equivalent systeem dat niet alleen voor werknemers maar ruimer voor alle 

werkenden van toepassing is, dus inclusief de zelfstandigen?  
- Hoe wordt zulke leerrekening gefinancierd?  
- Is het denkbaar, gegeven de aard van het risico, dat in het interprofessioneel overleg een deel van 

onderhandelde loonsverhoging geïnvesteerd wordt in een competentieverzekering?  
- Leidt zulk financieringssysteem niet per definitie tot een verdere versterking van Mattheuseffecten? 

Immers, bij eenzelfde heffingspercentage leiden hogere lonen ook tot grotere persoonlijke 
opleidingsfondsen.  

- Hoe verhoudt een individuele competentieverzekering zich tot de huidige solidarisering in sectorale 
opleidingsfondsen?  

- Welke implicaties zou het systeem hebben op de financiering van de aanbodzijde?  
 
De voorliggende opdracht moet hieraan tegemoet komen, door: 

• Het in kaart brengen van de reeds bestaande instrumenten en incentives op vlak van leren en 
loopbanen op alle bevoegdheidsniveaus en over statuten heen.  

• Het uitwerken van enkele heldere scenario’s voor een LLR vormgegeven als een persoonlijk 
ontwikkelbudget voor Vlaanderen, met inbegrip van het aspect rond de governance en de financiering 

 
 
 

 
2 https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20201019_ILL_ADV.pdf 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.03.2021 Een leer- en loopbaanrekening voor Vlaanderen pagina 5 van 14 

3 ONDERZOEKSVRAGEN 

3.1 IN KAART BRENGEN VAN BESTAANDE INCENTIVES 

Welke incentives voor leren en loopbanen bestaan er op dit moment (zowel Vlaams, federaal, sectoraal,…)? 
Hoeveel financiering gaat er vandaag naar al deze incentives? Voor wie zijn deze incentives bedoeld?  
 
 

3.2 CONCREET UITGEWERKTE VOORSTELLEN/SCENARIO’S VOOR EEN LLR 

VOOR VLAANDEREN.  

Welke scenario’s/modellen voor een LLR voor Vlaanderen zijn er denkbaar? Daarbij moeten volgende 
aspecten zeker uitgewerkt worden:  

• Wat is de doelgroep? 
• Welk type opleidingen kunnen erin opgenomen worden? 
• Hoe gebeurt de financiering?   
• Hoe verhoudt het scenario zich tot de diverse beleidsbevoegdheden? 
• Wat is de impact, en wat zijn de opportuniteiten en valkuilen bij elk scenario?  

 
Er moet bij de uitwerking van de scenario’s aandacht zijn voor de diverse beleidsbevoegdheden en de 
arbeidsrechtelijke aspecten die dit dossier doorkruisen.   

Het advies dient rekening te houden met de reeds bestaande kennis, inzichten en adviezen. Het departement 
WSE richt daartoe een thematische werkgroep op die fungeert als inhoudelijk klankbord en om de werkzaam-
heden te ondersteunen met beleidsinformatie, data, kennis en inzichten. De werkzaamheden worden op 
regelmatige basis (bij voorkeur tweewekelijks) voorgelegd en afgetoetst met deze thematische werkgroep. 

4 BELEIDSRELEVANTIE 

Een LLR moet ertoe bijdragen dat meer werknemers hun loopbaan in handen nemen en wordt gezien als een 
gamechanger om een kentering te realiseren in de leercultuur in Vlaanderen. 
 

5 TIMING  

Projectvoorstellen moeten uiterlijk op woensdag 24 maart 2021 om 13u worden ingediend.  
 
De Stuurgroep VIONA zal eind maart/begin april een advies formuleren over het te gunnen project aan de 
Vlaamse Ministers bevoegd voor Werk.  
 
De projectindieners zullen in de eerste helft van april worden geïnformeerd over de beslissing van de minister.  
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Het ontwerp van eindrapport dient eind september 2021 te worden opgeleverd. Uiterlijk eind oktober 2021 
dient het definitieve eindrapport dwingend aan de opdrachtgever te worden opgeleverd. 
 

6 KANDIDAATSTELLING 

Projectvoorstellen bevatten een inhoudelijk en een financieel onderdeel en beantwoorden aan de richtlijnen 
die u in bijlagen bij de oproep vindt. In die bijlagen vindt u tevens informatie over de selectiecriteria en -
procedure en over de financiële en administratieve opvolging van het project.  

7 INFORMATIE  

Informatie over deze opdracht kan u krijgen bij mevrouw An Katrien Sodermans, Departement Werk en Sociale 
Economie (0475/61 17 99, ankatrien.sodermans@vlaanderen.be).  
 
 
 
 
  

mailto:ankatrien.sodermans@vlaanderen.be
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Bijlage 1 bij VIONA-projectoproepen voor studieopdrachten 
Situering en gunningsprocedure 

 

1 HET VIONA-ARBEIDSMARKTONDERZOEKSPROGRAMMA 

Het initieel opzet en doel van VIONA (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarkt-rapportering) 
werd destijds binnen het VESOC en in het kader van de Vlaamse werkgelegenheidsconferentie in het protocol 
van 17 maart 1993 als volgt vastgelegd:  
-  Het verwerven van wetenschappelijke betrouwbare kennis over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt opdat 

men verantwoorde beleidskeuzes kan maken (vaststellen, registreren en onderzoeken van de ontwikkelingen 
op de Vlaamse arbeidsmarkt teneinde het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen de nodige wetenschappelijke 
ondersteuning aan te bieden).  

-  Een impuls geven aan wetenschappelijk onderzoek (komen tot een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak 
van het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek op het domein van de arbeidsmarkt). 

 
Naar aanleiding van een nieuwe oproep voor het Steunpunt Werk in 2015, de nieuwe bevoegdheden na de 
Zesde Staatshervorming en de toegenomen stroomlijning inzake beleidsevaluatie, werd het model voor 
strategisch arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen (“Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek”) 
midden 2016 hertekend om maximale complementariteit met het Steunpunt Werk te bereiken. Onder de 
adviserende bevoegdheid van de Stuurgroep VIONA werden de volgende aanpassingen uitgevoerd:  
-     VIONA-onderzoeken worden voortaan ingedeeld in twee categorieën: beleidsevaluerend onderzoek en 

beleidsuitdagend onderzoek. Deze indeling heeft een dubbele doelstelling: het versterken en stroomlijnen 
van de evidence basis van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid en het behouden van de capaciteit van het 
huidige VIONA-programma om beleidsvernieuwing te stimuleren. 

-    Elk voorstel voor een onderzoeksthema wordt voortaan onderworpen aan een screening door de Dienst 
Studie en Beleidscoördinatie van het departement WSE om de realiseerbaarheid en het wetenschappelijke 
gehalte van de maatregel te toetsen. 

-     Er worden wetenschappelijke criteria geïntegreerd in de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen. 
 
Op het programma Werkgelegenheid is in 2021 in het kader van het VIONA-arbeidsmarkt-
onderzoeksprogramma 500.000 € beschikbaar voor studie- en O&O-opdrachten. Die opdrachten zijn 
complementair aan de opdrachten die het Steunpunt Werk opneemt.  
 
De projectoproepen in het kader van het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma worden beheerd door het 
departement Werk en Sociale Economie. De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie 
en Landbouw, mevrouw Hilde Crevits, keurt -rekening houdend met het advies van de Stuurgroep VIONA- de 
VIONA-oproepen en -projecten goed.  
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2 MODALITEITEN EN GUNNINGSPROCEDURE 

2.1 DE DEELNEMERS 

VIONA-oproepen staan open voor onderzoekers en onderzoeksgroepen uit de universiteiten en hogescholen 
én voor andere (onderzoeks)instellingen. 
 

2.2 DE PROJECTVOORSTELLEN 

Een projectvoorstel dient deze elementen te bevatten:  
1) titel van het project 
2) vermelding van de promotor(en): naam, instelling, onderzoekseenheid, contactadres, telefoonnummer 

en e-mailadres 

Indien de opdrachtnemer een beroep wenst te doen op één of meerdere experten extern aan de 
onderzoeksploeg, moet een indicatie worden gegeven van de aard van de experten (indien mogelijk met 
de namen), hun expertise (juridisch, fiscaal, economisch, …) en dient geduid te worden hoe die expertise 
in het onderzoek kadert. 

3) een uitgebreide omschrijving van het projectvoorstel dat minstens volgende elementen bevat  

o Situering van het thema 

o Conceptueel, theoretisch of beleidsmatig analysekader 

o Toelichting over hoe de wetenschappelijke kwaliteitscriteria bewaakt zullen worden. Onder 

“wetenschappelijke kwaliteitscriteria” worden hier betrouwbaarheid, interne validiteit 

(indien van toepassing), externe validiteit (indien van toepassing) en constructvaliditeit 

verstaan. 

o Methodologie 

4) een gedetailleerd tijdschema 
5) een financieel plan per kalenderjaar en een verduidelijking van de additionele financiering (facultatief) 

Voor deze studieopdracht wordt als richtprijs een bedrag van maximaal 60.000 euro (inclusief 
overhead en/of BTW) vooropgesteld.  
Projectvoorstellen dienen steeds de totale kostprijs inclusief én exclusief BTW (indien deze van 
toepassing is) aan te geven. 

6) een beschrijving van de wijze waarop de resultaten zullen worden gevaloriseerd en bekend gemaakt; in 
de begroting moet expliciet een bedrag voor de valorisatie worden voorzien 

7) een beknopt curriculum vitae van de onderzoeksverantwoordelijken (max. 3 blz. per persoon), met 
vermelding van de relevante lopende onderzoeksprojecten (met naam van de financierende organisatie 
en einddatum van het onderzoeksproject) en de vijf belangrijkste publicaties.  

8) Een bondige omschrijving van het project. 

 
Maximale lengte: de uitgebreide omschrijving van het projectvoorstel (zie 3), het tijdspad (zie 4) én de 
begroting (zie 5) mogen maximaal 12 pagina’s in beslag nemen. De bondige omschrijving van het project 
mag maximaal 2 bladzijden omvatten. 
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2.3 EVALUATIE EN SELECTIE VAN DE PROJECTVOORSTELLEN 

 
De ingediende voorstellen zullen worden beoordeeld op hun algemene/beleidsmatige relevantie m.i.v. de 
wetenschappelijke relevantie (80 punten) en op de prijszetting (20 punten). 
 
De evaluatie en selectie verlopen als volgt:  
 
De beoordeling van de algemene/beleidsmatige relevantie (voor 80 punten) gebeurt door de volgende leden 
van de Stuurgroep VIONA: zes vertegenwoordigers van de sociale partners (ABVV, ACV, ACLVB, VOKA, UNIZO 
en BB) en drie vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale Economie, aangevuld met één 
vertegenwoordiger van de VDAB (die geen deel uitmaakt van de Stuurgroep). Bij de departementale 
beoordeling zal (minstens) één medewerker/methodoloog uit de studiedienst van DWSE de projectvoorstellen 
mee beoordelen vanuit een wetenschappelijke/methodologische invalshoek (betrouwbaarheid, validiteit, 
methoden, ...). Het betreft hier dus max. 10 beoordelingen waarvan een gemiddelde genomen wordt per 
criterium.   
 
Elke beoordelaar kan (per onderzoeksvoorstel) een advies uitbrengen op basis van meerdere beoordelings- en 
richtvragen die kunnen teruggebracht worden tot de volgende vier rubrieken:  
1) inhoud/beleidsrelevantie (30 punten), 2) onderzoeksaanpak (30 punten), 3) expertise (10 punten) en 4) 
valorisatie (10 punten). Tevens wordt gevraagd om een algemene toelichting van de beoordeling te voorzien. 
Ook een toelichting per rubriek is mogelijk. 
 
Daarnaast wordt ook de prijszetting (voor 20 punten) meegenomen als criterium. Bij de beoordeling wordt 
geen rekening gehouden met de BTW-bijdrage. De inschrijver met de laagste prijs krijgt het maximum van de 
punten (20 punten). Aan de overige inschrijvers worden punten toegekend in verhouding tot de laagste prijs 
(exclusief BTW) volgens de volgende formule: P=20 x L/X. (L= bedrag van de laagste regelmatige offerte, X= 
bedrag van de onderzochte offerte, P= aantal punten). 
 
Samen geeft dit een totaal van 100 punten, waarvan de gemiddelden van alle individuele beoordelingen 
worden teruggebracht tot een globale score op 100 punten, zoals in onderstaande tabel is weergegeven.   
 

  

 Beleidsmatige beoordeling 80 

• Inhoud/beleidsrelevantie 30 

• Onderzoeksaanpak 30 

• Expertise 10 

• Valorisatie 10 

 Prijs 20 

 Totaal 100 
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Het best gekwalificeerde projectvoorstel met een minimum score van 60/100 punten zal dan voor gunning 
aan de minister worden geadviseerd, met dien verstande dat in het geval van fundamentele onduidelijkheden, 
betwistingen, ex aequo ’s in de punten of nauw aanleunende resultaten de mogelijkheid wordt ingebouwd om 
mondelinge of schriftelijke vragen te stellen aan de indieners  
van de (beste) offertes (zie ook punt 7).  
 
Indien de minister akkoord gaat met het advies, wordt het projectvoorstel gegund volgens de regels  
van de overheidsopdrachten. 
 
 

2.4 KANDIDAATSTELLING 

De projectvoorstellen dienen het departement Werk en Sociale Economie elektronisch via mail (Word) 

(willem.deklerck@vlaanderen.be + ankatrien.sodermans@vlaanderen.be + johan.troch@vlaanderen.be) 

uiterlijk te bereiken op het tijdstip vermeld in de oproep. 

  

mailto:willem.deklerck@vlaanderen.be
mailto:johan.troch@vlaanderen.be
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Bijlage 2 bij VIONA-projectoproepen voor studieopdrachten 
Financieel plan en rapportering  

 
In deze bijlage worden de richtlijnen voor de budgetplanning van projectvoorstellen en de inhoudelijke en 
financiële rapportering door de promotoren toegelicht. 
 

1 KWALIFICATIE VAN DE OPDRACHT  

Binnen het VIONA-onderzoeksprogramma maken we een onderscheid tussen twee soorten 
dienstenopdrachten, nl. studieopdrachten en O&O-opdrachten. Deze oproep betreft een  studieopdracht. 
 
Bij studieopdrachten in antwoord op beleidsvraagstukken verwachten we dat de opdracht- 
nemer een voorstel van analyse en oplossing van een specifiek probleem formuleert met  
behulp van bestaande kennis binnen een korte termijn. Het voorstel en de analyse moet  
praktisch bruikbaar zijn voor het beleid.  
 
Voor deze studieopdracht wordt een bedrag van maximaal 60.000 euro (inclusief overhead en/of BTW) 
vooropgesteld.  

2 FINANCIËLE PLANNING EN RAPPORTERING 

In het financieel plan en de financiële rapportering van VIONA-projecten maken we een onderscheid tussen 
drie soorten kosten.  
 
- Loonkosten wetenschappelijk personeel: raming in het financieel plan op basis van geschatte  
 onderzoekersmaanden en bij afrekening op basis van bewijsstukken van de personeelskost voor  
 wetenschappelijk personeel dat daadwerkelijk werd ingezet op het project. 

 
- Persoonsgebonden werkingskosten: werkingsmiddelen, administratieve ondersteuning en  
 universitaire overhead. De persoonsgebonden werkingskosten worden forfaitair begroot en  
 afgerekend op maximaal 33% van respectievelijk de begrote en de reële personeelskosten  
 wetenschappelijk personeel en omvat de overhead van maximum 10% die de universiteiten  
 gewoonlijk aanrekenen.  

 
- Projectspecifieke werkingskosten: exceptionele en projectspecifieke werkingsmiddelen (bv.  
 kosten voor een grootschalige survey (postenquête, webbevraging, …), kosten buitenlandse  
 studiereis,…). Het betreft uitzonderlijke kosten waarvoor een specifiek budget moet worden  
 uitgewerkt. Die kosten zijn inherent aan de opdracht en zijn altijd te bewijzen. Ze worden in detail  
 begroot in het voorstel en afgerekend op basis van bijhorende bewijsstukken. 
 
Bij de afrekening wordt de mogelijkheid voorzien van een transfer van de persoonsgebonden werkingskosten 
naar de loonkosten wetenschappelijke personeel ten bedrage van maximum 10 % van de oorspronkelijk 
voorziene werkingsmiddelen en dit op voorwaarde dat het globaal aanvaarde projectbudget behouden blijft.  
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Bv.: voor een VIONA-project met een aanvaarde projectbegroting van 99.750 euro bestaande uit 75.000 euro 
aan personeelskosten en  24.750 euro (33% van 75.000 euro) aan werkingskosten, mag maximaal 2.475 euro 
worden getransfereerd van de werkingsmiddelen naar de personeelskosten. Op die manier kunnen hogere 
personeelskosten dan begroot worden opgevangen, bijvoorbeeld na aanwerving van een meer 
gekwalificeerde en ervaren onderzoeker dan aanvankelijk verhoopt.  
 
De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever na afloop van het project (dit is de einddatum in het contract) 
een financiële eindrapportering (schuldvordering met kopie van de gevraagde bewijsstukken) bezorgen.  
 

Opgelet! 
Sinds 1 januari 2017 is de Vlaamse overheid overgeschakeld op elektronische facturatie (e-invoicing). In een 
overgangsfase werden uitzonderlijk nog papieren facturen aanvaard. Deze overgangsfase wordt nu stopgezet.   
 
Vanaf 1 januari 2019 schakelt het Departement WSE definitief over op e-facturatie. Vanaf die datum kan 
enkel nog elektronisch aan DWSE worden gefactureerd. Papieren facturen (via post) of PDF facturen (via mail) 
zullen door DWSE vanaf die datum geweigerd worden.  
 
In het kader van e-facturatie aanvaarden we enkel gestandaardiseerde XML-facturen die via het PEPPOL-
netwerk worden aangeleverd. Er zijn vier manieren waarop u kan aansluiten op het PEPPOL-model, afhankelijk 
van uw volume facturen en uw financieel systeem, facturatie-of boekhoudpakket. U vindt meer informatie 
hierover via deze link: https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-
procurement/e-invoicing-voor-leveranciers 
 
Voor meer informatie hierover kan u steeds contact opnemen met het centrale e-invoicingteam via 
e.procurement@vlaanderen.be.  

 
Tussentijdse uitbetaling is enkel mogelijk voor projecten die meer dan 12 maanden doorlooptijd in beslag 
nemen en gebeurt op basis van een tussentijdse financiële en inhoudelijke rapportering. De tussentijdse 
financiële rapportering (schuldvordering met kopie van de gevraagde bewijsstukken) moet na afloop van de 
eerste fase aan de opdrachtgever worden bezorgd (via het hierboven vermelde systeem van e-invoicing).  
 
Indien het onderzoek door meerdere instanties wordt uitgevoerd, treedt één instantie op als opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer moet alle facturen en interne verrekeningen bundelen en bij de opdrachtgever 
indienen(via het hierboven vermelde systeem van e-invoicing).  
 
Voor de loonkosten wetenschappelijk personeel moeten bij de betalingsaanvraag de namen worden vermeld 
en worden gestaafd d.m.v. loonfiches (indien intern personeel) of facturen én betalingsbewijzen (indien extern 
personeel). 
 
Uitsluitend kosten gemaakt binnen de uitvoeringsperiode, die is bepaald in de overeenkomst, worden 
aanvaard. 
 
 
 

https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/e-invoicing-voor-leveranciers
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
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3 INHOUDELIJKE RAPPORTERING 

De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever na afloop van het project (dit is de einddatum in het contract) 
een inhoudelijke eindrapportering bezorgen, samen met een Nederlandse én Engelstalige samenvatting. 
 

De inhoudelijke rapportering dient minimaal volgende elementen te bevatten:  
a) Inleiding en situering. 
b) Analysekader. Ingeval het om een evaluatieonderzoek gaat, dienen de relevante evaluatiecriteria 

hierin toegelicht te worden. 
c) Uitgebreide beschrijving van de gebruikte methodologie. 
d) Uitgebreide beschrijving van de resultaten van het onderzoek. 
e) Conclusies.  
f) Beleidsaanbevelingen. 

 
Het concept van eindrapport dient eind september 2021 te worden opgeleverd en zal worden besproken op 
en goedgekeurd door de werkgroep die belast is met de opvolging van het VIONA-project. Uiterlijk eind 
oktober 2021 dient het definitieve eindrapport dwingend aan de opdrachtgever te worden opgeleverd. Een 
snellere oplevering wordt verwelkomd.   
 
De Nederlandse samenvatting (met opzet, bevindingen, aanbevelingen en valorisatie) telt minimaal 2 en 
maximaal 5 bladzijden. De Engelstalige samenvatting telt een 2-tal bladzijden. Van het eindrapport en van de 
samenvatting wordt ook een elektronische versie geleverd met het oog op de mogelijke verspreiding via de 
VIONA-website. Van dit inhoudelijke eindrapport worden dertig gedrukte exemplaren aan het Departement 
WSE bezorgd. De opdrachtnemer verbindt er zich toe, tegelijkertijd met de indiening van het eindrapport, de 
voorgeschreven samenvattingen van het onderzoeksproject te bezorgen. 
 
In het geval van tussentijdse uitbetaling moet een tussentijdse inhoudelijke rapportering samen met een 
financieel rapport na afloop van de eerste fase van het project aan de opdrachtgever worden bezorgd. In die 
tussentijdse inhoudelijke rapportering dienen ook eventuele bijsturingen in het project te worden 
weergegeven. Deze rapportering wordt verspreid aan al de leden van de werkgroep die belast is met de 
opvolging van het VIONA-project. De verspreiding gebeurt via het VIONA-secretariaat. 
 

4 CONTACTPERSONEN 

Financiële en inhoudelijke rapporten moeten worden ingediend op het volgende adres, op de wijze zoals 
hierboven beschreven: 
 
Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie 
Departement Werk en Sociale Economie – Studiedienst 
t.a.v. de heer Willem De Klerck (diensthoofd) 
Koning Albert II-laan 35, bus 20 - 16de verdieping  
1030 Brussel 
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Inhoudelijke vragen over de concrete opdracht: 
Informatie over deze opdracht kan u krijgen bij mevrouw An Katrien Sodermans, Departement Werk en Sociale 
Economie (M 0475/61 17 99, ankatrien.sodermans@vlaanderen.be). 
 
Contactpersoon m.b.t. de procedure en inhoudelijke en financiële rapportering: 
Departement Werk en Sociale Economie, Koning Albert II-laan 35, bus 20 - 16de verdieping, 1030 Brussel 
Johan Troch, M 0499/54 27 31, johan.troch@vlaanderen.be 
 

 

mailto:ankatrien.sodermans@vlaanderen.be
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