OP ESF 2014-2020 - Jaarverslag 2016
Publiekssamenvatting
Om de doelstelling ‘Investeren in groei en werkgelegenheid’ te bereiken heeft Vlaanderen in 2014
het nieuwe ‘Operationeel Programma ESF Vlaanderen’ voor de periode 2014-2020 ontwikkeld. De
Europese Commissie gaf haar goedkeuring aan het ingediende ESF-programma op 27 november
2014.
Dit programma ondersteunt initiatieven die meer werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in
Vlaanderen versterken. Europa stelt hiervoor een bedrag van 370 miljoen euro uit het Europees
Sociaal Fonds ter beschikking. Samen met de Vlaamse cofinanciering, beschikt het programma over
een totaal budget van bijna 1 miljard euro.
Het programma wil niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren maar ook innovatie en
transnationale samenwerking. Globaal gezien wil het Vlaamse operationeel programma 250.000
mensen helpen om een job te vinden of te behouden, een bedrijf op te starten of opleiding te
volgen. Het programma bevat 6 prioritaire assen, onderverdeeld in diverse investeringsprioriteiten.
Het programma ging officieel van start in 2015 met de lancering van 25 oproepen voor ESFprojecten. In de loop van 2016 werden 15 nieuwe oproepen gelanceerd.
Het beslissingsproces van de ESF-projecten wordt behandeld in het Managementcomité. Dit comité
werd opgericht als adviescommissie voor de Managementautoriteit en komt maandelijks bijeen om
advies te geven over de inhoud, criteria en budget van de oproepen, het selectieproces en de
financiering van de projecten.
De 15 gelanceerde oproepen in 2016 waren verdeeld over de verschillende prioritaire assen en
investeringsprioriteiten.
Onder de eerste prioritaire as ‘Loopbaanbeleid curatief’ werden in 2016 twee nieuwe oproepen
gelanceerd binnen de investeringsprioriteit 8iii ‘Ondernemerschap’, m.n. de oproepen 358 en 373
‘Vluchtelingen en Ondernemerschap’. Hierbij werd 1 project goedgekeurd voor een ESF-bedrag van
599.999,53 euro. Samen met de goedgekeurde projecten uit de oproepen van 2015 betekent dit sinds de start van het OP – een totaal van 9 projecten binnen deze prioritaire as, en dit voor een
totaal ESF-bedrag van 59.687.459,90 euro.
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De projecten in de investeringsprioriteit 8i ‘Toegang tot de werkgelegenheid’ hadden in totaal al
39.229 deelnemers (uitgedrukt in aantal acties), tegenover de vooropgestelde output van 120.000
eind 2023. Voor de projecten in de investeringsprioriteit 8ii ‘Duurzame integratie’ zijn dat er in totaal
2.956 tegenover het vooropgestelde aantal van 11.000. Voor de investeringsprioriteit 8.iii
‘Ondernemerschap’ zijn dit er 840 tegenover de vooropgestelde output van 3.800, terwijl het aantal
kwetsbare groepen al 574 bedraagt t.o.v. de vooropgestelde output van 760 tegen eind 2023.
Onder de tweede prioritaire as ‘Loopbaanbeleid curatief’ werd in 2016 één nieuwe oproep
gelanceerd en dit binnen de investeringsprioriteit 10iii ‘Leven lang leren’, m.n. de oproep 377
‘Opleidingen in bedrijven’. De goedkeuring van de ingediende projecten valt in 2017. Sinds de start
van het OP waren er binnen deze prioritaire as al 155 projecten goedgekeurd voor een ESF-bedrag
van 12.678.218,72 euro.
Voor de projecten in de investeringsprioriteit 10.i Vermindering schooluitval’ zijn er dusver al 2.577
deelnemers (uitgedrukt in aantal acties), tegenover de vooropgestelde output van 8.300 eind 2023.
Voor de projecten in de investeringsprioriteit 10.iii ‘Leven lang leren’ zijn dat er in totaal 36.892
tegenover het vooropgestelde aantal van 61.000, terwijl het aantal al kwetsbare groepen 16.944
bedraagt t.o.v. de vooropgestelde output van 20.130 tegen eind 2023.
Onder de derde prioritaire as ‘Sociale inclusie en armoedebestrijding’ werden in 2016 zes nieuwe
oproepen gelanceerd binnen de volgende investeringsprioriteiten.
Binnen de investeringsprioriteit 9i ‘Actieve inclusie’ waren er oproep 359 ‘Vluchtelingen en Werk
Antwerpen Gent’, oproep 360 ‘Armoede’, oproep 365 ‘GTI West-Vlaanderen’ en oproep 379 ‘GTI
Kempen’. Binnen de investeringsprioriteit 9ii ‘Sociaaleconomische integratie’ was er de oproep 367
‘Begeleiding Roma II’. Binnen de investeringsprioriteit 9v ‘Bevordering sociaal ondernemerschap’ was
er een eerste oproep, nl. de oproep 366 ‘Doorstroom LDE’.
In 2016 werden voor deze oproepen onder de derde prioritaire as in totaal 35 projecten
goedgekeurd voor een ESF-bedrag van 2.897.277,86 euro. Samen met de goedgekeurde projecten
van 2015 betekent dit een totaal van 93 projecten voor een ESF-bedrag van 22.514.149,19 euro.
Voor de projecten in de investeringsprioriteit 9i ‘Actieve inclusie’ zijn er dusver al 7.808 deelnemers
(uitgedrukt in aantal acties), tegenover de vooropgestelde output van 25.000 eind 2023.
Onder de vierde prioritaire as ‘Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen’ werden in
2016 vier nieuwe oproepen gelanceerd en dit binnen investeringsprioriteit 8v ‘Aanpassing aan
veranderingen’, m.n. oproep 342 ‘Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK’, oproep 343
‘Anders organiseren SALK’, oproep 371 ‘Focus op talent’, oproep 375 ‘Duurzaam loopbaanbeleid’ en
oproep 376 ‘Anders organiseren’. Voor oproepen 375 en 376 valt de beslissing over de ingediende
projecten in 2017.
Voor al deze oproepen werden in 2016 in totaal 11 projecten goedgekeurd voor een ESF-bedrag van
110.000 euro ESF. Samen met de goedgekeurde projecten van 2015 betekent dit een totaal van 72
projecten voor een ESF-bedrag van 2.055.792,91 euro.
Onder de vijfde prioritaire as ‘Innovatie en transnationaliteit’ werden in 2016 twee nieuwe
oproepen gelanceerd, m.n. een eerste oproep ‘Transnationaliteit’ (oproep 357) en een nieuwe
2
Jaarverslag 2016_Publiekssamenvatting_OP ESF 2014-2020

oproep voor innovatie: oproep 381 ‘Innovatie T2 Limburg’. Voor deze oproepen werden in 2016 in
totaal 23 projecten goedgekeurd voor een ESF-bedrag van 4.572.739,00 euro. Samen met de
goedgekeurde projecten in 2015 betekent dit een totaal van 65 projecten voor een ESF-bedrag van
7.222.058,78 euro. De projecten zijn gesitueerd binnen diverse investeringsprioriteiten.
De zesde prioritaire as is de ‘Technische bijstand’. Hiervoor werden de oproepen al in 2015
gelanceerd en beslist. Er werd een totaal ESF-bedrag van 15.756.119 euro toegewezen.
Dit brengt het Operationeel Programma 2014-2020 op een totaal toegewezen ESF-bedrag van
119.913.798,50 euro (s.v.z. 2 januari 2017).
Het Comité van Toezicht dat instaat voor het algemeen toezicht op de uitvoering van het programma
kwam in 2016 twee keer bijeen. Op deze vergaderingen werden de voortgang en monitoring van het
OP besproken, werden de evaluatie van het communicatieplan van het afgelopen jaar en de
bijstelling van het communicatieplan voor het volgende jaar behandeld, werd het jaarverslag van het
OP goedgekeurd en werd een update van het evaluatieplan gemaakt. Daarnaast werd ook een
nieuwe wijziging van het Operationeel Programma onderzocht en goedgekeurd.
Deze wijziging van het Operationeel Programma 2014-2020 werd goedgekeurd door de Europese
Commissie op 6 september 2016 en hield volgende aanpassingen in:
-

herdefiniëring van prioriteit 4 als ‘partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen’ met
de overheveling van 5 miljoen euro van investeringsprioriteit 8.5 naar een nieuwe
investeringsprioriteit 8.7;

-

verschuiving van budgetten in prioriteit 1 (12,5 miljoen euro van 8.1 naar 8.2) en prioriteit 2 (7
miljoen euro van 10.3 naar 10.1) voor een versterkte jongerenwerking via performanter duaal
leren;

-

uitbreiding van de keuzemogelijkheid uit investeringsprioriteiten onder prioriteit 5.
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