
Projectoproep: Vitaal en gezond 
telewerken Werkbaarheidscheques ESF-oproep: 'Drive'

Geen cofinanciering Verplichte eigen financiering van 40%

Private cofinanciering, zonder minimaal 
%.

(De aard van de opdracht impliceert dat 
tegenover elk begeleidingsuur van de 

dienstverlener bij een eindbegunstigde, 
ook een uur van de eindbegunstigde 

staat. Hiervoor zijn standaarduurtarieven 
afgesproken met de betreffende 

inspectiediensten.)
Geen specifiek vooraf bepaald 

steunplafond. Intern wordt +/- 1 VTE 
aangehouden.

Steunplafond tot € 10.000
Geen specifiek vooraf bepaald 

steunplafond. Wordt bepaald op basis 
van het actieplan.

Eénmalig gedurende beperkte tijd aan te 
vragen (6 juli tot 30 september 2021)

Jaarlijks opnieuw aan te vragen 
(maximum 3x) Eénmalige aanvraag gedurende 3 jaar.

Scope Preventief gezondheidsbeleid Werkbaar werk (o.a. advies en 
begeleiding bij uitwerken telewerkbeleid)

Werkbaar werk met focus op motivatie 
(werkomgeving creëren die (duurzame) 
motivatie bij medewerkers aanwakkert)

Project moet mix van acties bevatten (kan 
nooit bestaan uit enkel een opleiding) Project kan beperkt blijven tot 1 actie

Project bestaat uit een actieplan met één 
of meerdere interventies, op maat van 
onderneming en op basis van intake.

Doorgedreven inhoudelijke beoordeling 
voor toekenning door jury

Geen doorgedreven inhoudelijke 
beoordeling voor toekenning

Geen doorgedreven inhoudelijke 
beoordeling voor toekenning.

Implementatie en innovatie ikv. 
gezondheidsbevordering

Meting, begeleiding, advies & opleiding 
ikv. werkbaar werk HR-interventies ikv. werkbaar werk

Samenwerking/
deskundigheid Aanbieder wordt beoordeeld door jury

Aanbieder moet geregistreerd zijn binnen 
KMO-portefeuille (geen inhoudelijke 

vereisten) of een kwaliteitsregistratie van 
Werk en Sociale Economie hebben.

Eén van de 4 vaste dienstverleners

Alle organisatievormen en 
samenwerkingen kunnen indienen (op 

enkele uitzonderingen na).

Enkel ondernemingen (profit en social 
profit) gevestigd in het Vlaams gewest 
kunnen indienen. Organisaties uit de 

publieke sector kunnen geen aanspraak 
maken op middelen uit deze oproep. 

Enkel ondernemingen (profit en social 
profit) gevestigd in het Vlaams gewest 
kunnen indienen. Organisaties uit de 

publieke sector kunnen geen aanspraak 
maken op middelen uit deze oproep. De 

grootte van de organisatie voldoet aan de 
Europese KMO-definitie.

Er wordt gemikt op een beperkt aantal 
grotere projecten (tot volledige budget is 

uitgeput).

Er is geen beperking op aantal bedrijven 
dat hier beroep op kan doen, tot 

volledige jaarlijkse budget is uitgeput.

Er is geen beperking op aantal bedrijven 
dat hier beroep op kan doen, tot het 

volledige budget is uitgeput.
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