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Een publiekssamenvatting van de inhoud van het
jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering wordt
openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk
bestand in de vorm van een bijlage bij het jaarverslag en
het eindverslag over de uitvoering.
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Inleiding
Om de doelstelling ‘Investeren in groei en

Het programma is opgebouwd rond 6

werkgelegenheid’

prioriteiten,

Vlaanderen

in

te
2014

bereiken
een

heeft

‘Operationeel

die

investeringsprioriteiten

elk

meerdere

bevatten.

Het

Programma ESF Vlaanderen’ voor de periode

programma werd operationeel vanaf 2015 met

2014-2020 opgesteld en ingediend bij de

de lancering van de eerste oproepen. Gemeten

Europese Commissie. De Commissie keurde

volgens het jaar van lancering van de oproep,

het programma goed op 27 november 2014.

werden in de diverse prioriteiten in 2015 21, in

Het ESF-programma ondersteunt initiatieven
die meer werkgelegenheid scheppen en de
sociale cohesie in Vlaanderen versterken.
Europa stelt hiervoor een bedrag van 398
miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds ter
beschikking. Samen met de Vlaamse en andere
cofinanciering op niveau van de lidstaat,
beschikt het programma over een totaal
budget van ruim 1 miljard euro.
Het

programma

wil

2016 26, in 2017 25, in 2018 18 en in 2019 13
oproepen gelanceerd.

Dit brengt het totaal aantal
oproepen voor de jaren
2015-2019 op 103.
Het beslissingsproces van de ESF-projecten
wordt behandeld in het Managementcomité.
Dit comité werd opgericht als adviescommissie

niet

alleen

voor de Managementautoriteit en komt

werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren

maandelijks bijeen om advies te geven over de

maar ook een stimulator zijn voor innovatie en

inhoud, criteria en budget van de oproepen,

transnationale samenwerking. De globale

het selectieproces en de financiering van de

doelstelling is om 250.000 mensen te helpen

projecten.

om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te
verwerven door hen te ondersteunen in het
vinden of behouden van een job, door hen te
begeleiden naar een opleiding of een stage,

De 13 gelanceerde oproepen in 2019 waren als
volgt verdeeld over de prioritaire assen en
investeringsprioriteiten.

door hen te ondersteunen in het opstarten
van een eigen zaak.
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PRIORITAIRE AS 1

Loopbaanbeleid curatief

Onder de eerste prioritaire as ‘Loopbaanbeleid curatief’ werden 3 nieuwe oproepen gelanceerd
binnen de investeringsprioriteit 8i ‘Toegang tot werkgelegenheid’:
•

Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve

•

Lerend Netwerk Arbeidsmarktkrapte - Activate Together

•

Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve – herkansing

Een aanzienlijk deel van de middelen in deze prioriteit wordt
gebruikt om acties van de VDAB mee te financieren.
In totaal werden 7 projecten goedgekeurd waaraan 179.901,70
euro ESF-middelen werden toegewezen.
Samen met de goedgekeurde projecten van de vorige jaren en
met inbegrip van de verlenging van projecten waaronder het
grote project van Intermediaire Instantie VDAB, betekent dit in
totaal - sinds de start van het OP - voor de eerste prioritaire as:
26 goedgekeurde projecten voor een ESF-bedrag van
145.741.064,96 euro.
De projecten bereikten samen 157.895 deelnemers ten opzichte
van een vooropgestelde output van 120.000 deelnemers tegen
eind 2023.
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PRIORITAIRE AS 2

Loopbaanbeleid preventief

Onder de tweede prioritaire as ‘Loopbaanbeleid preventief’ werd 1 nieuwe oproep gelanceerd
binnen de investeringsprioriteit 10iii ‘Leven lang leren’
•

Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden

In deze oproep zijn voor 2019 nog geen goedkeuringen en toewijzingen. In de investeringsprioriteit
10iv ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ werden 2 oproepen gelanceerd en toegewezen:
•

Artificiële intelligentie

•

Cyber Security

Met deze twee oproepen wil het ESF de

Sinds de start van het OP werden er binnen

Vlaamse ondernemingen en hun medewerkers

deze prioritaire as 463 projecten goedgekeurd

wapenen tegen de uitdagingen van de digitale

voor een ESF-bedrag van 29.297.242,33 euro.

economie,

met

respectievelijk

artificiële

intelligentie en cybersecurity als focus.

De

projecten

deelnemers

bereikten
ten

samen

opzichte

110.942

van

een

In totaal werden 17 projecten goedgekeurd

vooropgestelde output van 59.267 deelnemers

voor 300.461,39 euro.

tegen eind 2023.

.
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PRIORITAIRE AS 3

Sociale inclusie en
armoedebestrijding

Onder de derde prioritaire as ‘Sociale inclusie en armoedebestrijding’ werd 1 nieuwe oproep
gelanceerd. Deze werd gelanceerd onder de investeringsprioriteit 9i ‘Actieve inclusie’:
•

Outreach & Activering

projecten

Samen met de goedgekeurde projecten van de

goedgekeurd waaraan 15.018.960,10 euro ESF

voorgaande jaren betekent dit een totaal van

middelen werden toegewezen. Deze projecten

263 projecten voor een ESF-bedrag van

zetten outreachende en geïntegreerde acties

58.544.549,78 euro.

In

deze

oproep

werden

68

op om mensen die weinig of niet gekend zijn bij
arbeidsmartkinstanties opnieuw inzetbaar te
maken en dichter bij de arbeidsmarkt te
brengen. Daarmee speelt de oproep in op het
Vlaamse beleid om de werkzaamheidsgraad te

De

projecten

deelnemers

bereikten
ten

samen

opzichte

van

46.691
een

vooropgestelde output van 25.000 deelnemers
tegen eind 2023.

verhogen door de inactieve arbeidsreserve aan
te boren.
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PRIORITAIRE AS 4

Partnerschapsontwikkeling
en mensgericht ondernemen

Onder de vierde prioritaire as ‘Partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen’ werd 1
nieuwe oproep gelanceerd binnen investeringsprioriteit 8v ‘Aanpassing aan veranderingen’:
•

DRIVE - Op weg naar werkbaar werk

De oproep DRIVE is de opvolger van de

In deze oproep zijn voor 2019 nog geen

vroegere

goedkeuringen en toewijzingen.

oproepen

Duurzaam

Loopbaanbeleid. Bij Drive zal een organisatie
externe ondersteuning kunnen aanvragen voor
het creëren van een positieve werkomgeving
die motivatie op een duurzame manier
stimuleert. De organisatie meldt zich aan bij

Op basis van de goedgekeurde projecten van
de voorgaande jaren totaliseert deze prioriteit
554 projecten voor een ESF-bedrag van
16.176.855,81 euro.

ESF en wordt dan doorverwezen naar een van

De projecten bereikten samen 813 organisaties

de 4 gespecialiseerde adviseurs waarmee ESF

ten opzichte van een vooropgestelde output

een raamcontract heeft afgesloten.

van 645 organisaties tegen eind 2023.
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PRIORITAIRE AS 5

Innovatie en transnationaliteit

Onder de vijfde prioritaire as ‘Innovatie en transnationaliteit’ werden in 2019 5 nieuwe oproepen
gelanceerd:
•

Transitie Leren Werken en Leven in 2050

•

Innovatie door exploratie IDE (2 oproepen)

•

Innovatie door adaptatie IDA (2 oproepen)

De projecten zijn gesitueerd binnen diverse investeringsprioriteiten. In de oproepen IDE en IDA
ontwikkelt men nieuwe dienstverlening op de arbeidsmarkt om de loopbaanvooruitzichten van
werkzoekenden, inactieven en werkenden te versterken. In de transitie-oproep zijn veranderprojecten
aan de gang die de beoogde toekomst 2050 vandaag al laten zien. De focus van deze projecten zit in
het leren hoe men vanuit nieuwe principes een persistent maatschappelijk probleem kan
aanpakken op langere termijn. In totaal gaat het om 37 goedgekeurde projecten voor een
goedgekeurd ESF-bedrag van 3.366.437,16 euro.

Samen met de goedgekeurde projecten in vorige
jaren betekent dit een totaal van 149 projecten
voor een ESF-bedrag van 19.431.256,83 euro. Het
te behalen streefcijfer van 100 projecten tegen
eind 2023 werd in 2017 al bereikt.

Publiekssamenvatting

8

PRIORITAIRE AS 6

Technische bijstand
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 15.927.861,98
euro toegewezen.

Dit brengt het Operationeel Programma 2014-2020 op een
totaal toegewezen ESF-bedrag van 285.118.831,69 euro
voor 1468 goedgekeurde projecten.

Het Comité van Toezicht, dat instaat voor het algemeen toezicht op de uitvoering van het programma,
kwam in 2019 driemaal bijeen. Op deze vergaderingen werd de voortgang en monitoring van het OP
besproken, werd de evaluatie van het communicatieplan van het afgelopen jaar behandeld, werd het
jaarverslag van het OP goedgekeurd en werd een update van het evaluatieplan gemaakt.

