
Volgnr Datum ontvangst vraag Onderwerp Vraag Antwoord 
1 18/10/2022 Korte samenvatting 

van de oproep
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen enkel projecten 
competentieversterkende acties met eventueel hieraan 
begeleidings- en bemiddelingsacties gekoppeld ingediend worden. 
Geldt dit ook voor andere provincies? 

Neen. 

2 18/10/2022 5. Beoordeling, 
selectie en toewijzing

Wat is de gemiddelde duurtijd van goedkeuring na indiening? Binnen uiterlijk 15 werkdagen na indiening krijgt de promotor bericht of het dossier 
ontvankelijk is. Dit is de enige termijn die VDAB heeft vastgelegd in de oproep. Maar 
VDAB beoogt een zo kort mogelijke doorlooptijd in functie van de beschikbaarheid van de 
betrokken medewerkers in de beoordeling en goedkeuring van het projectvoorstel. 

3 18/10/2022 1.5. Looptijd van 
project

Indien de promotor een projectvoorstel indient in het najaar van het 
kalenderjaar waar de oproep betrekking op heeft. Moet het project 
van de promotor dan uitgevoerd zijn tegen het einde van dat 
kalenderjaar?  

Neen. Indien de promotor in het najaar nog een aanvraag indient, moet de uitvoering van 
het project niet afgerond zijn tegen het einde van dat kalenderjaar. Wel moet de 
subsidieovereenkomst tussen VDAB en de promotor opgemaakt en ondertekend zijn in dat 
kalenderjaar.  

4 24/10/2022 Bijlage 4 - 
inhoudelijke analyse- 
beoordelingsvragen

Eén van de beoordelingsvragen luidt: "Hoe informeer je je 
medewerkers over het project en de streefdoelen. Hoe ga je hen 
motiveren en coachen met het oog op de doelstellingen van het 
project?" Wat bedoelt VDAB juist met medewerkers? Gaat dit over 
de eigen medewerkers die de promotor/partner/onderaannemer 
inzet in het project of gaat dit over de deelnemers (doelgroep) van 
het project? 

De term 'medewerkers' doelt op de medewerkers die de promotor/partner/onderaannemer 
inzet in het project. 

5 24/10/2022 Bijlage 4 - 
inhoudelijke analyse- 
beoordelingsvragen

Eén van de beoordelingsvragen luidt: "Toon aan dat de kost voor 
een deelnemer is afgestemd op de (minimale) activiteiten die in je 
opleiding, begeleiding of bemiddeling aan bod komen."

Over welke kost gaat deze vraag? Gaat het om de loonkost van de 
ingezette medewerkers? 

In het sjabloon van de inhoudelijke analyse, punt 2.2 "Beschrijving van de dienstverlening", 
moet de promotor zelf de gemiddelde kost van de voorgestelde dienstverlening per 
deelnemer berekenen. Deze kostprijs bestaat deels uit de loonkost, maar ook uit 
werkingskosten die verbonden zijn aan de dienstverlening die de promotor wil 
bieden. Anderzijds kan de organistie misschien opbrengsten genereren die de kostprijs 
van het project (per deelnemer) drukken.  

De gunningsvraag peilt naar een motivering van de gemiddelde kost per deelnemer. 
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