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Handleiding bij de aanvraag tot uitbreiding van de erkenning als initiatief in de lokale 

diensteneconomie 

Uitbreiding LDE  - OPROEP 2018 

 

1 Inleiding 

 

De maatregel lokale diensteneconomie (LDE) wil verbinden door maatschappelijke trends en noden te 

koppelen aan de talenten van personen die door de omstandigheden waarin ze verkeerden een tijdlang niet 

actief geweest zijn op de arbeidsmarkt Een inschakelingstraject binnen een LDE-onderneming geeft hen de 

kans om opnieuw aansluiting te vinden met de reguliere arbeidsmarkt, hun zelfredzaamheid te verhogen en 

een aantal hindernissen en obstakels waarmee ze geconfronteerd worden te overwinnen.   

Vanuit de begeleiding op de werkvloer ondersteunt de lokale diensteneconomieonderneming de verdere 

professionele ontwikkeling van de werknemer met het oog op doorstroom naar het normale economische 

circuit (NEC). Doorstroom van de doelgroepwerknemer is het streefdoel van de lokale diensteneconomie. 

Deze oproep wil projecten ondersteunen die kunnen aantonen dat ze o.a. door de specifieke begeleiding, 

de aard of het type van de aangeboden inschakelingstrajecten het doorstroompotentieel van hun 

doelgroepmedewerkers maximaal kunnen en zullen benutten.  

Deze oproep biedt tevens opportuniteiten aan kwalitatieve LDE projecten, die op dit ogenblik nog niet 

voldoen aan de minimale schaalgrootte van 5 VTE. Zij krijgen zo de kans om te groeien en het voordeel van 

schaalgrootte te benutten. Men regenereert namelijk dan voldoende middelen om de begeleiding van de 

doelgroepwerknemers duurzaam te versterken wat de professionalisering van die doelgroepwerknemer en 

zijn of haar kansen op doorstroom ten goede zal komen.  

Binnen deze open oproep zijn er middelen voorzien voor de bijkomende tewerkstelling van 155 VTE 

doelgroepwerknemers. 

2 Wie kan intekenen?  

 

Een erkenningsaanvraag kan ingediend worden door een  - op het ogenblik van het afsluiten van de oproep  

- erkend initiatief lokale diensteneconomie dat bijkomende tewerkstelling wenst te realiseren met bestaande 

en/of nieuwe dienstverlening. Het werkgeverschap en de uitvoering van de inschakelingstrajecten dient 

steeds te worden opgenomen door een erkend LDE-project. 

Intekenen op de open oproep betekent dat u zelf via lokale of bovenlokale entiteiten de nodige financiële 

middelen heeft gevonden om de klaverbladfinanciering rond te krijgen. 

3 Verdeling- en prioriteitscriteria  

 

3.1 Verdelingscriteria 

3.1.1 Kwalitatieve begeleiding gericht op doorstroom en groei 

 

De tewerkstelling van doelgroepwerknemers in de lokale diensteneconomie is gericht op een 

(her)inschakeling op de reguliere arbeidsmarkt. Tijdens het inschakelingstraject biedt de onderneming een 

intensieve en competentieversterkende begeleiding aan, gericht op professionele ontwikkeling en een 
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competentieprofiel dat toegang geeft tot het normaal economisch circuit. Van de organisatie wordt 

verwacht dat zij een innovatief doorstroommodel toepast dat vertrekt vanuit een dienstverlening die een 

realistische en doorgedreven voorbereiding is op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.   

Er wordt gekeken naar de ambities en concrete engagementen met betrekking tot: 

- De begeleidingsacties met als doelstelling integratie in de reguliere arbeidsmarkt; 

- Visie op doorstroom waarbij men duidelijk aangeeft hoe het te realiseren beroepsprofiel aansluit 

op de vraag van de arbeidsmarkt; 

- Reeds gerealiseerde doorstroom; 

- Samenwerking met het reguliere circuit. 

 

3.1.2 Invulling /realisatiegraad van de voorgestelde inschakelingstrajecten  
      

Er wordt nagegaan of het bestaande LDE-project voldoende draagkracht heeft om nieuwe 

inschakelingstrajecten op te vangen.  

 

3.2 Prioriteitscriteria 
 

Omdat het groeipad kadert binnen een bepaald begrotingskrediet zullen er, indien de vraag het aanbod 

overstijgt, een aantal prioriteitscriteria gehanteerd worden  

Deze criteria zijn, in volgorde van belangrijkheid: 

- Er wordt voorrang gegeven aan kleinschalige initiatieven, met een toegekend contingent, kleiner dan 5 

VTE, die wensen te groeien richting een schaalgrootte van 5 VTE en daarbij een kwalitatieve begeleiding 

gericht op doorstroom en groei vooropstellen. 

- Kleine organisaties (<5VTE) die sinds het in voege treden van de nieuwe regelgeving LDE reeds 

inspanningen tot  schaalvergroting gedaan hebben, d.m.v. een fusie of overname. 

- Op basis van de ingediende aanvragen zal gestreefd worden naar een billijke regionale spreiding. 

 

4 De procedure 

 

1. U dient het aanvraagformulier tot uitbreiding van het aantal inschakelingstrajecten ten laatste 

op  27 april 2018 elektronisch in, op het emailadres: lokalediensteneconomie@wse.vlaanderen.be 

2. Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen zeven kalenderdagen 

na het afsluiten van de oproep aan de hand van de volgende criteria. 

 

De aanvraag: 

- wordt ingediend via het elektronisch aanvraagformulier; 

- wordt volledig en correct ingevuld conform de voorwaarden van het model van 

aanvraagformulier; 

- bevat de impactanalyse en de beslissing voor de lokale diensten van de opdrachtgevende 

overheid getekend door een persoon die daartoe gemachtigd is. 

 

3. Het departement onderzoekt vervolgens de aanvragen binnen dertig kalenderdagen na de 

ontvankelijkheidsverklaring. 
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4. De minister beslist binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van het onderzoek van het 

departement over de toekenning van het contingent inschakelingstrajecten en brengt de lokale 

diensteneconomieonderneming daarvan op de hoogte. 

De volledige procedure duurt bijgevolg maximaal 51 dagen na afsluiting van de oproep.  

 

5 De beslissing 

 

De beslissing voor bijkomend contingent gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op de beslissing.  

Een uitbreiding van het aantal inschakelingstrajecten wordt gegeven binnen de huidige looptijd van de LDE-

erkenning.  

6 Ontvankelijkheidscriteria 

 

1. U dient het aanvraagformulier tot uitbreiding van het aantal inschakelingstrajecten ten laatste op  27 

april 2018 elektronisch in op het emailadres: lokalediensteneconomie@wse.vlaanderen.be 

 

2. Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen zeven kalenderdagen na het 

afsluiten van de oproep aan de hand van de volgende criteria. De aanvraag: 

- wordt ingediend via het elektronisch aanvraagformulier; 

- wordt volledig en correct ingevuld conform de voorwaarden van het model van 

aanvraagformulier; 

- bevat de impactanalyse en de beslissing voor de lokale diensten van de opdrachtgevende 

overheid ondertekend door een persoon die daartoe gemachtigd is 

Met vragen over de oproep kan u terecht bij het team Lokale diensteconomie:   

lokalediensteneconomie@wse.vlaanderen.be  

Meer info (o.a. impactanalyse en opdrachtverklaring) is te vinden op onze site  
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