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A. Wettelijke en reglementaire context van de projectoproep 
 

Overeenkomstig de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris;  

 

Overeenkomstig de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 

Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende de 

uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 

Overeenkomstig het besluit van 28 februari 2008 houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie 

van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling, alsook de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de 

arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die Actiris in staat stellen om een projectoproep te 

lanceren; 

 

Overeenkomstig de bepalingen van het beheerscontract 2017-2022 tussen de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling; 

 

Overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en het 

bijbehorende besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018; 

Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 betreffende 

de tewerkstellingsmaatregelen die dringend moeten worden ingevoerd om de gevolgen van de COVID-

19-crisis op de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoofd te kunnen bieden en 

overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 betreffende de 

oprichting van een gewestelijk fonds ter ondersteuning van werknemers in geval van een faillissement, 

het "Fonds Rebond/Opveringsfonds" genaamd;  

 

Overeenkomstig de uit te voeren maatregel "Oprichting van een gewestelijk fonds ter ondersteuning 

van werknemers bij de herstructurering of het faillissement van bedrijven" in het kader van maatregel I-

5.05. "Herstelstrategie voor de arbeidsmarkt" van het nationaal plan voor herstel en veerkracht van 5 

juni 2021; 

 

lanceert Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, Actiris, een 

projectoproep "Outplacementacties in het kader van het Opveringsfonds". 

 

De voorliggende projectoproep beoogt partnershipovereenkomsten af te sluiten voor de verwezenlijking 

van een specifieke begeleiding voor werknemers die slachtoffer zijn van een faillissement 

overeenkomstig de in dit lastenboek vermelde bepalingen. 
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B. Informatie over de projectoproep 
 

Actiris zal op 17 februari 2022 om 10.00 uur via Teams een virtuele infosessie over de projectoproep 

organiseren. Om organisatorische redenen worden de outplacementbureaus verzocht om Actiris op de 

hoogte te brengen van hun deelname door een e-mail te sturen naar faillites-faillieten@actiris.be. U zal 

vervolgens een virtuele uitnodiging van deze dienst ontvangen.   

 

De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op de website van Actiris worden gepubliceerd 

(Startpagina > Partner > Partner worden > Projectoproepen). 

 

Tijdens de indieningstermijn voor dossiers kunt u voor bijkomende informatie terecht bij het departement 

Tewerkstellingsprogramma's van Actiris, via e-mail naar faillites-faillieten@actiris.be. 

 

 

 

 

C. Doelstellingen en modaliteiten van de projectoproep 
 

1. Bestaansreden van het project  
 

Een van de maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen met betrekking tot de 

tewerkstellingsmaatregelen die snel moeten worden uitgevoerd om de gevolgen van de COVID-19-

crisis op te vangen, is de oprichting van een gewestelijk fonds voor de begeleiding van werknemers na 

een faillissement, het "Opveringsfonds/Fonds Rebond" genoemd.  

In oktober 2021 werd de maatregel bij besluit van de regering bestendigd in het kader van het PHV 

(plan voor herstel en veerkracht – punt 2 van fiche I-5.05 – "Herstelstrategie voor de arbeidsmarkt" 

waarbij Actiris rechtstreeks betrokken is in Brussel). Met deze maatregel van het PHV wil men een 

flexibel en duurzaam systeem opzetten waarmee het mogelijk wordt om snel begeleiding te bieden aan 

personen die hun werk verliezen na een faillissement of een herstructurering. De maatregel voorziet 

zowel de voortzetting van het huidige Opveringsfonds in 2022 als de oprichting van een structureel 

fonds tegen 2024. 

Het project is gebaseerd op de kennis en de ervaring die werden verworven in het kader van het 

Opveringsfonds dat sinds november 2020 door het departement Tewerkstellingsprogramma’s wordt 

beheerd. Dit beoogt een intensieve en gerichte begeleiding naar werk gedurende maximum 12 

maanden, die vertrekt vanuit de competenties van de werknemer, om hem zo snel mogelijk na het 

faillissement van zijn onderneming/werkgever te re-integreren op de arbeidsmarkt. Door uit te gaan van 

de competenties van de werknemers kunnen zij naar de sectoren met de meeste jobkansen worden 

geleid, ongeacht het activiteitendomein waarin zij hun ervaring hebben opgedaan. 

 

 

2. Doelstellingen van de projectoproep 
 

Het doel van de projectoproep is het identificeren van verschillende outplacementbureaus die 

verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van het outplacement in het kader van het 

Opveringsfonds. Het gaat om een snelle invoering van collectieve en individuele acties die nodig zijn 

mailto:faillites-faillieten@actiris.be
http://www.actiris.be/Home/tabid/38/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.actiris.be/Home/HomePartenaires/tabid/83/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.actiris.be/Home/HomePartenaires/Voussouhaitezdevenirpartenaire/tabid/86/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.actiris.be/Home/HomePartenaires/Voussouhaitezdevenirpartenaire/Appelsàprojets/tabid/87/language/fr-BE/Default.aspx
mailto:faillites-faillieten@actiris.be
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voor de ondersteuning van het publiek dat zonder werk komt te zitten na een ontslag door een 

faillissement.  

 

Met de collectieve en individuele acties wil men werkzoekenden begeleiden naar een duurzame 

inschakeling via een kwaliteitsvolle baan. Het doel van deze acties is de werkzoekende snel dichter bij 

de arbeidsmarkt te brengen en/of met hem tot een oplossing te komen (tewerkstelling, beroepsopleiding, 

validering van vaardigheden, studiehervatting of stage in een onderneming).  

 

De concrete acties en de methodologie/aanpak voor het realiseren van de acties moeten 

gedifferentieerd zijn, afgestemd op de noden van de werkzoekende, doeltreffend met betrekking tot de 

te bereiken doeleinden én in het Nederlands en/of het Frans worden aangeboden.  

 

Het aantal werkzoekenden dat jaarlijks begeleid moet worden, wordt geschat op 700. Deze raming 

kwam tot stand op basis van de volgende elementen: de ervaring van 2021, het percentage jobverlies 

in 2021 vermeerderd met 5%, doorverwijzing van werkzoekenden die in Brussel gedomicilieerd zijn 

maar het slachtoffer zijn van een faillissement in Vlaanderen en die tot 31 december 2021 door de 

VDAB werden opgevolgd.  

Aangezien een deel van de werkzoekenden intern wordt begeleid (zie criteria voor de verdeling van 

het doelpubliek), wordt het aantal werkzoekenden dat de outplacementbureaus in 2022 zullen moeten 

begeleiden geraamd op 500. 

 

 

 

3. Aandacht voor de gelijkheid van kansen en de risico's op discriminatie 
 

Het is geweten dat de toegang tot werk voor sommige groepen moeilijker verloopt dan voor andere, als 

gevolg van verschillende criteria, zoals geslacht, leeftijd, handicap, etnisch-culturele origine, seksuele 

geaardheid en sociale afkomst of situatie. Er wordt daarom gevraagd dat de projectleider aandacht 

besteedt aan de moeilijkheden en de eigenheden van groepen die op de arbeidsmarkt vaak 

gediscrimineerd worden.  

Er bestaan onder andere grote ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, zowel 

op het vlak van deelname aan de arbeidsmarkt als op het vlak van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen 

en het soort werk dat zij verrichten. Vanaf 45 jaar is leeftijd de meest voorkomende vorm van 

discriminatie op de arbeidsmarkt, wegens allerlei stereotypen die de kans om voor een eerste 

sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd sterk verminderen. Ook personen met een handicap 

ondergaan discriminatie, zowel in het rekruteringsbeleid als in de vorm van het ontbreken van redelijke 

aanpassingen op de werkplek. Op de Brusselse arbeidsmarkt worden personen van buitenlandse 

origine, en in het bijzonder personen afkomstig van buiten de EU, gediscrimineerd. Personen die actief 

zijn op de arbeidsmarkt kunnen eveneens door discriminatie worden getroffen op grond van seksuele 

geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie. Tot slot hebben personen die in armoede leven of die 

sociaal uitgesloten dreigen te worden, af te rekenen met enorme obstakels die hun inschakeling op de 

arbeidsmarkt belemmeren. 

Behalve in geval van projecten die specifiek tot doel zouden hebben de gelijkheid te bevorderen voor 

bepaalde groepen die bij het zoeken naar werk gediscrimineerd worden, moet de projectleider 

garanderen dat de gesubsidieerde activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn en dat bepaalde groepen 

niet worden uitgesloten, ook niet onbedoeld. In zijn kandidaatsdossier beschrijft het 

outplacementbureau op welke manier hij met de mogelijke elementen van discriminatie rekening heeft 

gehouden teneinde gelijkheid van kansen na te streven voor iedereen. 
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4. Kosteloosheid 
 

De acties die in het kader van deze projectoproep worden uitgevoerd, zijn geheel gratis voor de 

begunstigde. Er mogen hem op geen enkele wijze rechtstreekse of onrechtstreekse bijdragen worden 

gevraagd. 

 

5. Duur  
 

De gekozen outplacementbureaus zullen elk een partnershipovereenkomst met Actiris ondertekenen. 

De partnershipovereenkomst vangt aan op mei 2022 en zal stilzwijgend voor de duur van één jaar 

worden verlengd. Actiris kan beslissen om de overeenkomst niet te verlengen door drie maanden vóór 

het einde van het eerste jaar een aangetekende brief te versturen.  

 

6. Doelpubliek 
 

De outplacementacties die de outplacementbureaus uitvoeren, hebben betrekking op werkzoekenden 

die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Als werknemer ontslagen zijn naar aanleiding van een faillissement van een 

onderneming/werkgever dat door de rechtbanken van Brussel na 1 juli 2020 werd uitgesproken 

en waarvan de gegevens aan Actiris werden doorgegeven;  

- Voor werkzoekenden die in het BHG gedomicilieerd zijn: geldig als niet-werkende 

werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn; 

- Een ontslagen werknemer zijn die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd 

is, maar van wie de failliet verklaarde onderneming een exploitatiezetel heeft in het BHG; 

- Als werknemer ontslagen zijn bij een onderneming met 6 of meer werknemers.   

 

7. Acties 

De outplacementacties in het kader van deze projectoproep worden uitgevoerd in het kader van een 

doorgedreven en gestructureerde begeleiding en bestaan uit de volgende opdrachten: 

 

7.1 Begeleiding 
 

Na een door Actiris georganiseerde informatiesessie voor de hierboven bedoelde werkzoekenden (die 

meerdere keren per maand georganiseerd wordt, in het Nederlands en in het Frans), zullen de 

outplacementbureaus zich ontfermen over diegenen die gekozen hebben voor een specifieke 

begeleiding in het kader van deze maatregel.  

 

7.2 Aanbod outplacementacties 

7.2.1 Algemene principes 

- Het outplacementbureau staat in voor collectieve en individuele outplacementacties van 60 uur over 

een periode van maximum 12 maanden, inclusief de begeleiding naar werk.  Het aantal uren wordt 

als volgt verdeeld:  

o Maand 1 tot 2: 20 uur 

o Maand 3 tot 6: 20 uur 

o Maand 7 tot 12: 20 uur 
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- De collectieve acties worden minstens één keer per week georganiseerd tijdens de eerste drie 

maanden.  

- Elke groep bestaat uit maximum 12 deelnemers.  

- Het outplacementbureau vergemakkelijkt de toegang tot een opleiding en de erkenning van de 

competenties die noodzakelijk zijn voor de herinschakeling op de arbeidsmarkt. 

- Het outplacementbureau speelt gepast in op de noden van de werkzoekende en zorgt ervoor dat 

de werkzoekende gemotiveerd is om aan de outplacementacties deel te nemen. 

- Het outplacementbureau stimuleert en helpt de WZ om zijn dossier bij de gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling bij te werken (My Actiris, Mijn Loopbaan VDAB enz.).  

- Het outplacementbureau zorgt ervoor dat de ontslagen werknemer snel wordt geholpen: binnen de 

twee weken na ontvangst van de gegevens van de te begeleiden werkzoekende wordt er contact 

opgenomen en een eerste gesprek gepland. 

7.2.2 Inhoud van de outplacementacties  

 

Inhoud van de verplichte collectieve acties  

 

Hieronder vindt u een opsomming van de verplichte onderwerpen die tijdens collectieve 

activiteiten aan bod moeten komen. Het outplacementbureau beschrijft in zijn kandidaatsdossier de 

voorziene collectieve acties.  

o Inleiding tot het outplacement: toelichting over het verloop en de voorgestelde acties. 

o Changemanagement: leren omgaan met verandering om de volgende stap te kunnen zetten. 

o Het cv: een doeltreffend cv opstellen. 

o De sollicitatiebrief: een brief opstellen die de aandacht van de werkgever vasthoudt, een brief 

als antwoord op een vacature en een spontane kandidatuur. 

o Het sollicitatiegesprek: een succesvol sollicitatiegesprek voeren, typevragen, bepaalde soorten 

vragen beantwoorden. 

o Vacatures ontcijferen: een vacature analyseren en erop reageren 

o Ateliers Actief Zoeken naar Werk 

o Communicatietechnieken en stressbeheer 

o De opleidingen: algemene informatie over de opleidingen die bij Bruxelles Formation, de VDAB 

en privéoperatoren beschikbaar zijn. 

o De erkenning van de vaardigheden: de beroepen en proeven 

o Informatie over de arbeidsmarkt: de beroepen waarvoor een tekort is, de beroepen met 

potentieel op de huidige arbeidsmarkt en de opleidingen voor deze veelgevraagde profielen 

o De creatie van activiteiten 

o Voorbereiding op de periode na het outplacement: collectieve sessie met doorverwijzing naar 

de diensten van Actiris en andere pistes, balans van de collectieve activiteiten 

 

Ook andere collectieve activiteiten zijn mogelijk, zoals: uitzendwerk, de verborgen markt, sociale 

netwerken bij het zoeken naar werk, alle andere activiteiten rond de methodologie voor het zoeken naar 

werk, bijscholing in de technieken voor het zoeken naar werk in functie van de vraag en de behoeften 

van het publiek enz. 

 

Inhoud van de individuele acties: 

 

o Naast de collectieve activiteiten is ook individuele coaching nodig om dieper in te gaan op de tijdens 

de collectieve activiteiten besproken concepten en tools en de beroeps- en opleidingsprojecten af 

te ronden, maar ook om de meer persoonlijke en vertrouwelijke aspecten van de begeleiding te 

behandelen (zowel administratief als psychosociaal). Het aantal gesprekken is niet beperkt. De 
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werknemer zal in functie van zijn behoeften en de evolutie van zijn project kunnen vragen om meer 

intensief of meer autonoom individueel gecoacht te worden. 

o Tijdens de individuele gesprekken stimuleert en helpt het outplacementbureau de werkzoekende 

om zijn dossier bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (My Actiris, MijnLoopbaan VDAB 

enz.) bij te werken door de volgende elementen toe te voegen: de voorbije beroepservaringen, de 

vaardigheden, het beroepsproject, het cv, eventueel het rijbewijs enz.   

o Bij het afsluiten van de outplacementactiviteiten is een individueel balansgesprek voorzien waarop 

het outplacementbureau de werkzoekende het document "Attest Einde Outplacement" bezorgt. 

Tijdens dit gesprek wordt een balans opgesteld van het traject, wordt er finaal advies gegeven en 

wordt er indien nodig doorverwezen naar de diensten van Actiris of naar andere gewestelijke 

tewerkstellingsdiensten.   

 

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst met individuele acties:   

 

o Het ontslag en de gevolgen ervan leren beheren 

o De administratieve stappen na het ontslag overlopen 

o Herpositioneren en oriënteren 

o Het outplacementplan bepalen 

o Een of meerdere beroepsprojecten uittekenen en ontwikkelen 

o Zich positioneren t.o.v. het werk en opleidingen 

o Het cv opstellen of aanpassen 

o Sollicitatiebrieven opstellen 

o Een sollicitatiegesprek voorbereiden 

o Werkaanbiedingen selecteren 

o Bemiddeling: met het oog op het beroepsproject werkaanbiedingen voorstellen 

o Een nieuwe arbeidsovereenkomst onderhandelen 

o De opleidingsverstrekkers identificeren die aan het beroepsproject beantwoorden 

o Stand van zaken opstellen: de persoon tijdens zijn omscholings-/herinschakelingstraject 

opvolgen en begeleiden 

o Doorverwijzen naar de gespecialiseerde diensten van Actiris 

o De selectietesten voorbereiden 

 

 

 

Verloop van de outplacementacties:  

 

1. intakegesprek en samenwerkingsovereenkomst  

De werkzoekende wordt door het outplacementbureau gevraagd om het document 

"Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" te ondertekenen, waarin de werkzoekende akkoord 

gaat met de outplacementacties en zich ertoe verbindt om hier actief aan deel te nemen. Het 

standaarddocument "Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" zal door Actiris ter beschikking 

worden gesteld. Zodra de werkzoekende het document heeft ondertekend, moet het naar het 

volgende adres worden gemaild: faillites-faillieten@actiris.be  De datum waarop dit formulier wordt 

ondertekend bepaalt de start van het programma voor een periode van 12 maanden. 

Tijdens het intakegesprek maakt het outplacementbureau een eerste persoonlijke en 

beroepsbalans op van de werkzoekende.  

2. Collectieve en individuele outplacementacties die het volgende beogen:  

o Tewerkstelling  

o Opleiding: het outplacementbureau is verantwoordelijke voor de oriëntering en de 

begeleiding naar een opleiding toe. De outplacementbureaus moeten in de eerste plaats 

het aanbod van erkende opleidingen van Bruxelles Formation en de VDAB gebruiken. 

mailto:faillites-faillieten@actiris.be
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o De erkenning van de vaardigheden (EVC): de taak van de outplacementbureaus bestaat 

erin de deelnemers te begeleiden bij de erkenning van de door de werkzoekende verworven 

vaardigheden door hem in contact te brengen met een erkend testcentrum om het 

getuigschrift van vakbekwaamheid te behalen en hem door de procedure te loodsen.  

Praktijktesten zijn gratis voor werkzoekenden.  

o Studiehervatting of stage in een onderneming 

 

Het outplacementbureau stimuleert en helpt de WZ om zijn dossier bij de gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling bij te werken (My Actiris, Mijn Loopbaan VDAB enz.).  

Op het einde van elke periode van 20 uur (eerste periode = maanden 1-2; tweede periode = 

maanden 3-6; derde periode = maanden 7-12), vult het outplacementbureau voor elke 

werkzoekende het document "Individueel Outplacementplan" in. Hierin staan de acties vermeld die 

tijdens de afgelopen periode werden uitgevoerd, de resultaten van deze acties en de 

geïdentificeerde behoeften aan opleiding/erkenning van de competenties. Dit typedocument zal 

door Actiris worden geleverd en moet in de maand volgend op het einde van de desbetreffende 

periode worden gemaild naar faillites-faillieten@actiris.be. Actiris behoudt zich het recht voor de 

documenten "Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" en "Individueel Outplacementplan" te 

vervangen door een elektronische procedure op een elektronisch platform. De 

outplacementbureaus moeten de gegevens met betrekking tot de outplacementacties invoeren via 

het elektronisch platform. Ze krijgen hieromtrent een opleiding van Actiris.   

 

3. De opvolging na een hertewerkstelling/opleiding/erkenning van de competenties/erkende 

stage en de verplichting om de werkzoekende opnieuw te begeleiden zolang de periode van 

12 maanden niet voorbij is 

 

In dit verband verwijst Actiris onder andere naar de reglementering betreffende het individuele 

outplacement die een garantie-mechanisme voorziet wanneer de begeleide kandidaat een nieuwe 

job heeft gevonden, maar deze binnen een periode van drie maanden verliest.1  

  

4. Balansgesprek en finaal advies  

 

Het outplacementbureau bezorgt elke begeleide werkzoekende een document "Attest Einde 

Outplacement".  

 

7.2.3 Beheer van het gebrek aan medewerking 

Wanneer de werkzoekende afwezig is en niet meer meewerkt aan de geprogrammeerde acties, is het 

outplacementbureau verplicht een bemiddelingsgesprek met hem te voeren om een oplossing te vinden. 

Als de werkzoekende niet reageert op de vragen/uitnodigingen, moet het outplacementbureau bewijzen 

kunnen voorleggen dat het contact heeft proberen op te nemen (minimum 3 pogingen per e-mail of via 

sms). 

 
1"Wanneer de werknemer, die de werkgever verwittigd heeft dat hij een betrekking bij een nieuwe werkgever 

heeft, deze betrekking verliest binnen drie maanden na de indiensttreding, wordt op zijn verzoek de 

outplacementbegeleiding aangevat of hervat. In geval van hervatting, vangt deze aan in de fase waarin het 

outplacementprogramma werd onderbroken en voor de nog overblijvende uren. De begeleiding neemt in elk 

geval een einde bij het verstrijken van de periode van twaalf maanden nadat zij werd aangevat." 

(Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers) 

 

mailto:yelasri@actiris.be
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8. Methodologie 

 

In deze projectoproep wordt prioriteit gegeven aan het aanpassingsvermogen van het 

outplacementbureau om: 

• zo goed mogelijk een antwoord te bieden voor de veranderende behoeften van het publiek uit 

meerdere beroepssectoren en met verschillende scholingsgraden die voorheen diverse functies 

invulden. 

• zijn methodologie aan te passen aan de evolutie van de COVID-19-gezondheidscrisis door 

coachingactiviteiten op afstand, virtuele sessies enz. aan te bieden. 

• de doelstellingen met het publiek te behalen. 

 

Het outplacementbureau kan zijn methodologie/aanpak aanpassen in functie van de behoeften van de 

werkzoekende en van Actiris zodat de gerealiseerde acties een zo positief mogelijke impact hebben. 

De verschillende methodes/benaderingswijzen die in het dienstenaanbod van het outplacementbureau 

worden toegepast, worden voorgesteld door het bureau zelf, dat in zijn kandidaatsdossier de relevantie 

en doeltreffendheid ervan zal aantonen, rekening houdend met de hieronder vermelde goede praktijken 

die door Actiris werden geïdentificeerd:  

 

 
o Zijn aanpak aanpassen aan de persoonlijke behoeften van de werkzoekende (leeftijd, geslacht, 

handicap ...);  

o Een ondernemende aanpak en pedagogie hanteren die de ondernemingszin bij de 

werkzoekenden stimuleert;  

o Zijn dienstenaanbod van jobhunting- en plaatsingsactiviteiten uitbreiden, in het bijzonder voor 

het publiek dat ver van werk is verwijderd;  

o Zich systematisch focussen op de opportuniteiten die beschikbaar/realiseerbaar zijn via het 

interne en/of externe netwerk van de operator en deze opportuniteiten aanwenden om het 

aantal mogelijke pistes te vermenigvuldigen en de mate van socioprofessionele 

(her)inschakeling van de werkzoekende te maximaliseren met het oog op een duurzame 

inschrijving in een kwaliteitsvolle baan;  

o Werkzoekenden systematisch opvolgen en de intensiteit en opvolgingsmodaliteiten aanpassen 

in functie van de behoeften van de werkzoekenden (afspraak ter plaatse, opvolgingen vanop 

afstand via e-mail, telefoon enz.).  

o Over een beproefde methodologie voor actieplannen beschikken om absenteïsme en uitval te 

voorkomen;  

o De werkzoekende systematisch opvolgen: (opnieuw) contact opnemen in het geval van een 

geplande afspraak (als gevolg van een toeleiding en op basis van een spontaan verzoek); 

o Blijk geven van logistieke en organisatorische flexibiliteit die het mogelijk maakt de collectieve 

acties uit te voeren in samenwerking met de agentschappen/jobhuizen;  

o Tijdens de collectieve acties een gezonde groepsdynamiek met respect voor eenieder 

garanderen. 

 

De gebruikte methodes dienen evenwel voldoende rekening te houden met de specifieke noden en de 

context van de doelgroep en moeten op de volgende principes berusten:  

 

• Valorisatie van de persoon (pedagogie van het slagen); 

• Focus op competenties en talenten; 

• Het aangeleerde wordt echt eigen gemaakt; 

• De autonomie van de begunstigde in de doeltaal wordt gestimuleerd; 

• Gelijkheid van behandeling. 
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Het outplacementbureau beschrijft in zijn kandidaatsdossier de methodologieën die het gaat gebruiken. 

 

Naast de algemene methodologie gaat ook aandacht naar andere elementen: 

- E-learning en virtuele tools, inclusief digitale platformen voor het zoeken naar vacatures;  

- Integratie van sociale media in de acties; 

- Het ter beschikking stellen van een comfortabele ruimte waar werkzoekenden computers met een 

internetverbinding kunnen gebruiken, documenten kunnen afdrukken, kopies kunnen maken, 

documenten kunnen scannen enz., allemaal met betrekking tot hun zoektocht naar werk.  

 

9. Indicatoren van de maatregel 
 

In het kader van deze projectoproep en op basis van o.a. de documenten "Outplacementovereenkomst 

Opveringsfonds", "Individueel Outplacementplan" en "Attest Einde Outplacement" zullen gegevens over 

de gevoerde acties en werkzoekenden worden verzameld. Actiris zal deze gegevens gebruiken voor 

monitoring en controle.  

 

9.1 Verwezenlijkingsindicatoren 

 

De verwezenlijkingsindicatoren waarmee het subsidiebedrag kan worden berekend, hebben 

betrekking op: 

o Het aantal werkzoekenden dat aan outplacementacties deelneemt; 

o Het aantal uren collectieve en individuele acties die gevolgd werden door de 

werkzoekende; 

o De bereikte resultaten (positieve uitstroom) per begunstigde; 

o Het opstellen van een "Individueel Outplacementplan", mede ondertekend door de 

werkzoekende. 

 

 

9.2 Resultaatindicatoren 
 
De volgende resultaten worden als positieve uitstroom beschouwd:  

 

o Tewerkstelling als loontrekker of uitzendkracht gedurende minstens 28 opeenvolgende 

dagen (al dan niet gesubsidieerde tewerkstelling, al dan niet via een activeringsmaatregel 

zoals art. 60, sociale economie, Activa enz.);  

o Creatie van een eigen tewerkstelling (als zelfstandige in hoofdberoep of als loontrekker in 

de opgerichte onderneming of vzw);  

o Toetreding tot een activiteitencoöperatie;  

o Hervatting van studies met volledig leerplan;  

o Start van een kwalificerende opleiding (minimum 20 uur per week);  

o Start van een IBO of een stage erkend door Actiris, de VDAB en/of Bruxelles Formation;  

o Verkrijgen van een erkenning van de competenties bij een erkend centrum. 

 

 

Positieve uitstroom:  

 

Het doel is dat elk jaar minstens 60% van de werkzoekenden die outplacementacties hebben 

uitgevoerd binnen de 12 maanden na de ondertekening van het document 

"Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" een positieve uitstroom laat optekenen. 



PO 2/2022 – Outplacementacties Opveringsfonds – Actiris  

13 
 

   

o Het outplacementbureau vermeldt in het "Individueel outplacementplan" van de werkzoekende 

het resultaat en de soort positieve uitstroom, en voegt de bewijzen toe (arbeidsovereenkomst, 

inschrijving voor een opleiding, ervaringsbewijs, stageovereenkomst enz.). 

o Actiris behoudt zich het recht voor controle uit te voeren m.b.t. de resultaten op basis van de 

DIMONA- en DmfA-stromen en op basis van de door het outplacementbureau aangebrachte 

bewijzen.  

 

 

 
 

D. Opvolging van de uitvoering 
 

1. Controle van de uitvoering van de acties 
 
Actiris zal de uitvoering van de actie controleren aan de hand van:  

• het finale activiteitenverslag dat door het outplacementbureau wordt opgesteld;  

• de gegevens en resultaten die in het document "Individueel Outplacementplan" zijn vermeld; 

• de bewijzen van positieve uitstroom geleverd door het outplacementbureau; 

• het inspectieverslag van de projectinspecteurs van Actiris dat de realiteit van de verwezenlijkte 

acties in functie van het kandidaatsdossier beoordeelt;  

• elke andere officiële bron die deze evaluatie mogelijk maakt zoals de DIMONA-

gegevensstroom, de DMFA-gegevensstroom, de RSVZ-gegevensstroom enz.;  

• documenten die in dat verband door de kandidaat in zijn kandidaatsdossier zijn voorzien.  

 

Iedere bevoegde controle- of evaluatie-instantie moet op elk moment op haar verzoek toegang krijgen 

tot de documenten om de verwezenlijking van de actie na te gaan.  

 

1.1 Controle van de verwezenlijkingen  
 
Dankzij de controle van de verwezenlijkingen kunnen de kenmerken van het gevolgde publiek 

worden nagegaan. Hiermee kan eveneens worden verzekerd dat de werkelijke hoeveelheid 

acties overeenstemt met de bepalingen van de partnershipovereenkomst.  

 

De controle van de verwezenlijkingen gebeurt op basis van de door de begunstigden naar 

behoren ondertekende attesten. In geval de begunstigden niet reageren, moet het 

outplacementbureau bewijzen kunnen voorleggen dat het contact heeft proberen op te nemen 

(minimum drie herinneringen per e-mail of via sms). 

 

1.2 Controle van de resultaten en de prestaties  
 
De controle van de resultaten en de prestaties heeft betrekking op de positieve uitstroom van de 

begunstigden. Deze positieve uitstroom is:  

• Tewerkstelling als loontrekker of uitzendkracht gedurende minstens 28 opeenvolgende dagen 

(al dan niet gesubsidieerde tewerkstelling, al dan niet via een activeringsmaatregel zoals art. 

60, sociale economie, Activa enz.);  

• Creatie van een eigen tewerkstelling (als zelfstandige in hoofdberoep of als loontrekker in de 

opgerichte onderneming of vzw);  

• Toetreding tot een activiteitencoöperatie;  

• Studiehervatting;  
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• Start van een kwalificerende opleiding (minimum 20 uur per week);  

• Start van een individuele beroepsopleiding (IBO) of een stage erkend door Actiris, de VDAB of 

Bruxelles Formation;  

• Verkrijgen van een erkenning van de competenties bij een erkend centrum. 

 

 

Bij de controle van de verwezenlijkingen, de resultaten en de prestaties kan, in voorkomend geval, 

rekening worden gehouden met ieder naar behoren gemotiveerd en als aannemelijk beschouwd 

contextelement genoemd in:  

• het activiteitenverslag;  

• de verslagen van de begeleidingscomités;  

• een grondig gemotiveerde schriftelijke aanvraag van de partner, op voorwaarde dat deze door 

Actiris wordt goedgekeurd.  

 

 

2. Begeleidings- en opvolgingscomité 
 
De outplacementbureaus zullen deelnemen aan een opvolgingscomité dat door Actiris wordt 

gecoördineerd.  

Het opvolgingscomité:  

• verzekert zich ervan dat de diensten conform de overeenkomst worden geleverd;  

• identificeert de moeilijkheden en noodzakelijke aanpassingen voor de goede uitvoering van de 

maatregel.  

• maakt de uitwisseling van informatie en praktijken mogelijk.  

 

Het opvolgingscomité komt minstens tweemaal per jaar samen op initiatief van Actiris. Er zijn eveneens 

begeleidende vergaderingen tussen Actiris en het outplacementbureau voorzien. De frequentie en 

modaliteiten van deze vergaderingen zullen door Actiris worden bepaald.  

 

3. Aanpassing van het kader van de maatregel 
 

Teneinde zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de werkzoekenden en Actiris te 

ondersteunen bij de ontwikkeling van het pilootproject "Opveringsfonds" kan het kader van onderhavige 

maatregel nog worden gewijzigd tijdens de tweede helft van het jaar.  

Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op het doelpubliek, de inhoud van de acties, de 

financieringsmodaliteiten of de te behalen doelstellingen. 

Bij een verhoging of hertoewijzing van het budget behoudt Actiris zich het recht voor het budget over de 

partners van de maatregel te herverdelen of het partnershipkader opnieuw te openen teneinde een 

equivalent dienstenaanbod voor de werkzoekenden te verzekeren.  

 

4. Evaluatie van de maatregel 
 

Vóór het einde van de overeenkomsten zal een eindevaluatie van de maatregel plaatsvinden. De 

bevindingen zullen in aanmerking worden genomen voor de uitwerking van een gewestelijk fonds ter 

ondersteuning van werknemers bij de herstructurering of het faillissement van bedrijven (het hierboven 

vermelde plan voor herstel en veerkracht). 
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E. Subsidie 
 

1. Berekening van de subsidie 
 

Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten die voor dit doel in de begroting zijn opgenomen, kent 

Actiris het outplacementbureau een jaarlijkse subsidie toe die de kosten voor het project uitgevoerd 

overeenkomstig het huidige lastenboek dekt.  

 

1.1 Maximumbedrag van de subsidie  

 
Het maximumbedrag van de subsidie wordt door Actiris berekend op basis van de eenheidskost.  

De eenheidskost wordt door Actiris vastgelegd op € 2000 per werkzoekende die aan de 

outplacementacties deelneemt zoals beoogd in punt C.7 en die in het kader van de maatregel wordt 

begeleid.  

De eenheidskost dekt alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die door de uitvoering van het 

outplacement worden gegenereerd (de rechtstreekse loonkosten, alsook de andere rechtstreekse en 

onrechtstreekse kosten waaronder de directiekosten, de coördinatiekosten, de logistieke kosten enz.).  

 

 

1.2 Effectief bedrag van de subsidie  
 

Het effectieve bedrag van de subsidie wordt als volgt berekend:  

 

➢ Er wordt een bedrag van € 2.000 betaald voor:  

o elke individuele werkzoekende die gedurende een periode van maximaal 12 maanden aan 

collectieve en/of individuele outplacementacties heeft deelgenomen 

en  

o voor wie het outplacementbureau een "Individueel Outplacementplan" heeft opgesteld, 

ondertekend door de begunstigde 

o voor wie een positieve uitstroom wordt opgetekend binnen de 12 maanden na de 

ondertekening van het document "Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" 

 

➢ Er wordt ook een bedrag van € 2.000 betaald voor: 

o elke individuele werkzoekende die gedurende een periode van maximaal 12 maanden voor 

minstens 60 uur aan collectieve en/of individuele acties heeft deelgenomen 

en  

o voor wie het outplacementbureau een "Individueel Outplacementplan" voor minstens 60 uur 

collectieve en/of individuele acties heeft opgesteld, ondertekend door de begunstigde 

 

➢ Het bedrag van € 2.000 zal worden verminderd naar € 350 voor: 

o elke individuele werkzoekende die gedurende een periode van maximaal 12 maanden 

minder dan 20 uur aan collectieve en/of individuele acties heeft deelgenomen 

en  

o voor wie het outplacementbureau een "Individueel Outplacementplan" voor minder dan 20 

uur collectieve en/of individuele acties heeft opgesteld, ondertekend door de begunstigde 

en  

o voor wie geen positieve uitstroom wordt opgetekend binnen de 12 maanden na de 

ondertekening van het document "Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" 
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➢ Het bedrag van € 2.000 zal worden verminderd naar € 700 voor: 

o elke individuele werkzoekende die gedurende een periode van maximaal 12 maanden 

minstens 20 uur aan collectieve en/of individuele acties heeft deelgenomen 

en  

o voor wie het outplacementbureau een "Individueel Outplacementplan" voor minstens 20 uur 

collectieve en/of individuele acties heeft opgesteld, ondertekend door de begunstigde 

en  

o voor wie geen positieve uitstroom wordt opgetekend binnen de 12 maanden na de 

ondertekening van het document "Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" 

 

➢ Het bedrag van € 2.000 zal worden verminderd naar € 1.400 voor: 

o elke individuele werkzoekende die gedurende een periode van maximaal 12 maanden 

minstens 40 uur aan collectieve en/of individuele acties heeft deelgenomen 

en  

o voor wie het outplacementbureau een "Individueel Outplacementplan" voor minstens 40 uur 

collectieve en/of individuele acties heeft opgesteld, ondertekend door de begunstigde 

en  

o voor wie geen positieve uitstroom wordt opgetekend binnen de 12 maanden na de 

ondertekening van het document "Outplacementovereenkomst Opveringsfonds" 

 

➢ In alle andere gevallen zal er geen subsidie vanwege Actiris worden toegekend.  

 

De betalings- en terugbetalingsmodaliteiten worden beschreven in de overeenkomst tussen Actiris en 

het outplacementbureau.  

 

Actiris stelt een financieel model ter beschikking waarmee het outplacementbureau het effectieve 

subsidiebedrag kan berekenen aan de hand van de voornoemde gegevens.  

 

Alle andere subsidies die op dezelfde activiteiten en hetzelfde doelpubliek betrekking hebben, zullen 

worden beschouwd als inkomsten en zullen derhalve van het effectieve subsidiebedrag worden 

afgetrokken.  

 

Het effectieve bedrag van de subsidie zal het maximumbedrag van de subsidie niet mogen 

overschrijden en zal rekening houden met de conclusies van de controle.  

 

Er zullen bewijzen van verwezenlijkingen aan Actiris en elke bevoegde autoriteit moeten worden 

voorgelegd, en dit om te garanderen dat de controle op objectieve elementen kan worden gebaseerd. 

 

 

2. Uitbetaling van de subsidie 
 

De jaarlijkse subsidie wordt tijdens de volledige duur van de partnershipovereenkomst in schijven 

betaald: 

 

• Een eerste schijf van de subsidie zal als voorschot worden betaald na de ondertekening van de 

overeenkomst. 

• De volgende schijven zullen om de drie maanden in de loop van 2022 worden uitbetaald. 

Uiterlijk één maand na het einde van elk kwartaal dient de partner via gewone post en per e-

mail (naar ondersteuningpartnerships@actiris.be) een verklaring van schuldvordering in voor 

mailto:supportpartenariat@actiris.be
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het aantal prestaties dat gedurende het afgelopen kwartaal werd geleverd, op basis van het 

effectieve aantal werkzoekenden dat naar elk outplacementbureau werd doorverwezen en 

een outplacementovereenkomst heeft ondertekend.  

• De jaarlijkse (eind)afrekening wordt berekend op basis van de tijdens het jaar geleverde 

prestaties en de uitbetaalde bedragen. Het wordt vereffend nadat Actiris het door de partner 

ingediende jaarlijkse dossier heeft ontvangen en gecontroleerd. 

• De laatste schijf zal uiterlijk op 20 januari 2023 worden uitbetaald. 

• Het saldo wordt berekend op basis van het totaalbedrag van de reeds betaalde schijven en het 

effectieve bedrag van de subsidie. Als het effectieve bedrag van de subsidie kleiner is dan het 

totaalbedrag van de reeds betaalde schijven, dan moet het outplacementbureau het verschil 

aan Actiris terugbetalen.  

 

 
 

3. Gevolgen wanneer de doelstellingen niet worden bereikt 
 

Het doel van de maatregel "Outplacementacties in het kader van het Opveringsfonds" is dat 60% van 

de werkzoekenden die door het outplacementbureau worden geholpen een positieve uitstroom laat 

optekenen. Als dit doel niet is bereikt, moet de partner in het finale activiteitenverslag vermelden welke 

elementen het behalen van de doelstellingen hebben belemmerd, en welke oplossingen hiervoor 

gevonden zouden kunnen worden. 

 

 

4. Terugbetaling van de subsidie 
 

Behalve in geval van overmacht, zal elke ernstige tekortkoming of elke niet-nakoming van de 

verplichtingen van de partnershipovereenkomst en haar bijlagen door de partner kunnen leiden tot de 

volledige of gedeeltelijke terugbetaling door de partner van de onrechtmatig geïnde bedragen.  

 

Deze terugbetaling zal gebeuren naar aanleiding van een door Actiris verstuurde verklaring van 

schuldvordering waarin de terugbetalingsmodaliteiten zullen worden toegelicht.  

 

In voorkomend geval zal Actiris de terug te betalen bedragen recupereren via inhouding op de subsidies 

die in geval van verlenging van de overeenkomst moeten worden betaald. 

 

 

5. Vroegtijdige verbreking van de overeenkomst 
 

De partnershipovereenkomst kan door een van de partijen via een aangetekend schrijven worden 

verbroken, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.  

Actiris behoudt zich bovendien het recht voor om de partnershipovereenkomst zonder 

opzeggingstermijn te beëindigen, met name:  

• wanneer de partner zich tijdens de uitvoering van het project "Outplacementacties 

Opveringsfonds" in een van de situaties van uitsluiting genoemd in artikel F.2. van deze 

projectoproep bevindt;  

• wanneer de partner ernstig aan zijn verplichtingen verzaakt.  

 

De beslissing om de overeenkomst te verbreken wordt per aangetekend schrijven aan de partner 

meegedeeld.  
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In ieder geval leidt de beëindiging van de overeenkomst tot de volledige of gedeeltelijke terugbetaling 

van de reeds ontvangen subsidie. 

 

 

 

F. Ontvankelijkheid en toekenning van de subsidie 
 

1. Operatoren die een kandidaatsdossier mogen indienen 
 

Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling met activiteiten waarvoor een erkenning of vooraf 

geregistreerde verklaring vereist is, overeenkomstig de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het 

gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 tot uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 

betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen 

op de projectoproep antwoorden. 

  

 

o Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling die bij de directie van het 

tewerkstellingsbeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zijn geregistreerd 

om outplacementactiviteiten uit te voeren teneinde een ontslagen werknemer te helpen bij 

het zoeken naar werk en die als privékantoor, gespecialiseerd in outplacement, actief zijn. 

 

 

Naast de voorwaarden uit de ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet de operator aan de volgende voorwaarden beantwoorden:  

o Zich ertoe verbinden de activiteiten die het voorwerp van dit lastenboek uitmaken, op het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verrichten;  

o In staat zijn om binnen de vereiste termijn de menselijke, materiële en technische middelen 

zoals bepaald in het huidige lastenboek te kunnen inzetten;  

o Het outplacementbureau moet de verplichtingen vermeld in cao nr. 82 naleven. Deze 

verplichtingen hebben onder andere betrekking op: 

• de vertrouwelijke verwerking van alle informatie betreffende de 

werknemer/werkzoekende; 

• het afsluiten van een ongevallenverzekering die dezelfde bescherming biedt als de 

arbeidsongevallenwetgeving voor alle ongevallen tijdens de outplacementopdracht en 

op de weg van en naar de plaats waar ze uitgevoerd wordt; 

• het teruggeven van het dossier aan de werknemer/werkzoekende op het einde van de 

opdracht; 

• de niet-inmenging in contacten met potentiële werkgevers; 

2. Operatoren die van de projectoproep worden uitgesloten 
 
Worden uitgesloten van deze projectoproep:  

 

o Ondernemingen, ongeacht hun juridische vorm, die reeds subsidies ontvangen in het 

kader van een partnershipovereenkomst met Actiris in 2022/2023, overeenkomstig het 

besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 februari 2008 tot uitvoering van artikel 7 

van de ordonnantie van 18 januari 2001 betreffende de organisatie en werking van de Brusselse 

gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Dit om het dienstenaanbod te diversifiëren, de 
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duidelijkheid van de verschillende maatregelen te optimaliseren en elk risico van dubbele 

financiering te vermijden;  

o Operatoren die failliet verklaard zijn, waarmee een gerechtelijk akkoord werd gesloten of die 

het voorwerp van een veroordeling uitmaken, die in vereffening gesteld zijn of die zich in een 

gelijkaardige situatie bevinden;  

o Operatoren die niet in regel zijn met hun sociale en fiscale verplichtingen;  

o Operatoren die m.b.t. hun contractuele verplichtingen in het kader van een andere procedure 

voor de toekenning van subsidies in gebreke werden gesteld;  

o Gelet op het protocolakkoord betreffende de ordonnantie van 27 november 2008, ondertekend 

op 5 februari 2014: de Missions locales en de organisatie belast met het beheer van de Lokale 

Werkwinkels; 

o Gelet op de voorwaarde om elke in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en 

Wallonië gedomicilieerde persoon te begeleiden: de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn waarvoor een specifiek partnershipkader werd ontwikkeld.  

 

 

3. Indiening van de kandidaatsdossiers 
 

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet u het model gebruiken dat u kunt downloaden op het 
platform Mijn Actiris Partners (MAP - https://partners.actiris.brussels).  
 
Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande 
versie is van het originele exemplaar dat ondertekend werd door de persoon met 
handtekeningsbevoegdheid.  
Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten ten laatste op 4 maart 2022 om 
23.59 uur verplicht worden ingediend via het MAP-platform. Na deze datum zal het niet meer mogelijk 
zijn om een kandidatuur in te dienen. 

 

4. Criteria voor de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers 
 

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moet de ingediende kandidatuur aan de volgende 

ontvankelijkheidscriteria voldoen:  

o De kandidatuur moet verplicht worden ingediend op basis van het model van het 

kandidaatsdossier dat beschikbaar is op het MAP-platform;  

o Het kandidaatsdossier moet via het MAP-platform worden ingediend in de twee vormen 

voorgeschreven in punt F.3 (Word en PDF);  

o De kandidatuur moet alle gevraagde bijlagen bevatten (zie de lijst met aan de kandidatuur toe 

te voegen documenten in punt 7 van het model van het kandidaatsdossier).  

o Als Actiris bij de analyse van de ontvankelijkheid vaststelt dat er maximaal drie documenten 

ontbreken of foutief zijn, zal er aan de operator worden gevraagd om deze documenten uiterlijk 

op 10 maart 2022 via het MAP-platform in te dienen;  

o De kandidatuur moet worden ingediend door een particulier bureau voor arbeidsbemiddeling 

dat bij de directie van het tewerkstellingsbeleid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is 

geregistreerd om outplacementactiviteiten uit te voeren; 

o De kandidatuur moet worden ingediend door een outplacementbureau dat over een 

exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt; 

o De kandidatuur moet worden ingediend door een outplacementbureau dat nog geen subsidies 

ontvangt in het kader van een partnershipovereenkomst met Actiris in 2022 en/of 2023 

overeenkomstig het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 februari 2008 tot 

uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 betreffende de organisatie en 

werking van de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling; 

https://partners.actiris.brussels/
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o De operator is in staat om op jaarbasis minstens 100 werkzoekenden te begeleiden. 

 

 

5. Analyse van de kandidatuur 

 

Elk kandidaatsdossier dat ontvankelijk wordt verklaard, wordt geanalyseerd door een selectiecomité 
bestaande uit medewerkers van Actiris. 
 
Deze analyse heeft betrekking op de volgende criteria:  

- Overeenstemming van het project met de bepalingen van Actiris zoals vastgelegd in dit 
lastenboek (doelgroep, doelstellingen en principes van de oproep, voorgestelde acties). Het 
dossier zal worden geweigerd als niet aan dit criterium is voldaan; 

- Vermogen van de operator om het project uit te voeren (40%). Dit criterium omvat de volgende 
subcriteria:  
  

o De mate waarin rekening wordt gehouden met potentiële factoren van discriminatie 
(leeftijd, geslacht, handicap) 
o De ervaring/expertise en de resultaten met het doelpubliek;  
o Het aanbrengen van specifieke acties en activiteiten door de operator 
o De toegankelijkheid en de kwaliteit van de lokalen 
o De kwaliteit van de ter beschikking gestelde technische en materiële middelen  
o De kwaliteit van de voor de outplacementacties ingezette human resources 
o De kwaliteit van de opvolgings- en beheersinstrumenten  

 

- Relevantie van het project (60%). Dit criterium omvat de volgende subcriteria:  
 

o Relevantie van de methodologie/aanpak op het vlak van de opvolging van de 
werkzoekenden (snelle intake, preventie van absenteïsme/uitval);  
o Relevantie van de aangeboden diensten wat betreft de collectieve 
outplacementacties;  
o Relevantie van de aangeboden diensten wat betreft de individuele coaching;  
o Relevantie van de begeleiding naar de verschillende soorten positieve uitstroom;  
o De capaciteit van de operator om zijn methodologie/aanpak aan te passen in functie 
van de behoeften van de werkzoekende zodat de gerealiseerde acties een zo positief 
mogelijke impact hebben;  
o De flexibiliteit van de operator om zijn methodologie aan te passen aan de evolutie 
van de COVID-19-gezondheidscrisis door coachingactiviteiten op afstand, virtuele 
sessies enz. aan te bieden. 

 
De analyse van de dossiers gebeurt op basis van het kandidaatsdossier ingediend door de operator via 
het MAP-platform.  
 

Het selectiecomité kan ook rekening houden met:  

- horizontale beginselen m.b.t. de overeenstemming van de acties met de doelstellingen van de 

EU, nl.: de bevordering van gendergelijkheid ten opzichte van de begunstigden, de 

toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, de voorkoming van 

elke vorm van discriminatie ten opzichte van de begunstigden, de naleving van de beginselen 

van duurzame en milieuontwikkeling, alsook de naleving van de uitvoeringsbepalingen van de 

wetgeving inzake overheidsopdrachten.  

 
Het selectiecomité zal erop toezien dat er een evenwicht is voor de taal waarin de operatoren hun 
diensten aanbieden. 
Over de voorstellen van de operatoren kan bovendien worden onderhandeld. Deze onderhandelingen 
gebeuren op initiatief van Actiris en kunnen met name betrekking hebben op de voorgestelde acties, 
het aantal werkzoekenden waarover het bureau zich ontfermt en de middelen die worden ingezet voor 
de acties.  
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Het selectiecomité brengt voor elk van deze projecten, inclusief voor de eventuele, geargumenteerde 
onderhandelingen, een gemotiveerd advies uit. 

 

 

G. Verplichtingen van de partners 
 

De uitvoering van het project "Outplacementacties Opveringsfonds" moet overeenstemmen met de 

beschrijving die het outplacementbureau geeft in zijn door Actiris goedgekeurde kandidaatsdossier. 

1. Vereiste middelen 

1.1. Personeel 

De consulenten die meewerken aan de uitvoering van het in dit lastenboek beschreven project, moeten 
over geschikte en voldoende bekwaamheden beschikken om de doelgroep volgens de voorgestelde 
methodologie te begeleiden.  
 
Elk outplacementbureau beschikt over voldoende consulenten om de uitvoering van deze projectoproep 
over de volledige duur te kunnen garanderen.  
 
Deze consulenten beantwoorden idealiter aan de volgende criteria: 

- Bij voorkeur minstens twee jaar beroepservaring hebben in de prestatie van de diensten zoals 
beschreven in punt C of op basis van een onderwijskwalificatie als bekwaam zijn geacht.  

- Elk outplacementbureau heeft een psycholoog ter beschikking om psychologische steun 
te bieden op verzoek van de werkzoekende. De psycholoog heeft op zijn minst een diploma in 
de psychologie. 

 

Daarnaast beschrijft het outplacementbureau welke juridische relaties er tussen hem en de consulenten 
bestaan of zullen worden gecreëerd (arbeidsovereenkomst, overeenkomst of andere). 

1.2. Lokalen en materiële middelen 

Het outplacementbureau moet over voldoende lokalen en geschikt materiaal/geschikte tools beschikken 
om het project overeenkomstig dit lastenboek te verwezenlijken. Het bureau zal ervoor zorgen dat deze 
tools ook toegankelijk zijn voor personen met een handicap (visueel, auditief, lichamelijk, geestelijk). 
 
Het materiaal/de tools zoals beschreven in het kandidaatsdossier worden geheel gratis aan de 
werkzoekende aangeboden.  
 
Het outplacementbureau moet in zijn kandidaatsdossier de locaties vermelden waar de acties van zijn 
project zullen worden uitgevoerd. Actiris behoudt zich het recht voor om te beoordelen of deze locaties 
aan de voorwaarden en doelstellingen van het voorliggende lastenboek beantwoorden.  

In geval van wijzigingen licht de partner Actiris hierover van tevoren in. Actiris behoudt zich het recht 
voor om te beoordelen of de nieuwe lokalen aan de voorwaarden van het lastenboek beantwoorden. 
Als dit niet zo is, behoudt Actiris zich het recht voor om de wijziging of de verbetering van de lokalen te 
eisen. Indien de operator weigert deze veranderingen of verbeteringen door te voeren, kan Actiris tot 
de ontbinding van de overeenkomst overgaan. 
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2. Partnershipovereenkomsten 
 

De partners verbinden zich door het afsluiten van een partnershipovereenkomst met Actiris.  

Zij ontvangen een financiële gids voor deze specifieke maatregel die hun verplichtingen specificeert, 

onder meer wat betreft de voorwaarden voor de terugbetaling van de subsidies. 

De verplichtingen in de partnershipovereenkomsten, evenals hun bijlagen en eventueel latere 

aanhangsels, moeten door iedere partner worden nageleefd.   

 

3. Eindverslag 
 

 De outplacementbureaus dienen bij Actiris een eindverslag in wanneer alle outplacementacties 

afgesloten zijn. Ze hebben hiervoor de tijd tot eind 2023.  

Deze termijnen zijn vastgelegd op straffe van niet-ontvankelijkheid. Actiris behoudt zich het recht voor 

om de stukken die na deze uiterste datum worden ingediend, niet voor de vereffening van de subsidie 

in aanmerking te nemen. 

Het eindverslag omvat minstens: 

- Het activiteitenverslag; 

- De financiële tabel; 

- Een kopie van het attest van de RSZ; 

- Een kopie van het attest van de bedrijfsvoorheffing. 

 

Actiris bezorgt de modellen voor de activiteitenverslagen en de financiële tabellen (eventueel via het 

MAP-platform), onder meer om het effectieve subsidiebedrag en het resterende saldo te berekenen. 

 

4. Opvolging en verslaggeving 

 

De partner moet het volgende bijhouden:  

 

- Alle originele ondertekende "Outplacementovereenkomsten Opveringsfonds" 

- Alle bijgewerkte originele ondertekende "Individuele Outplacementplannen" 

- Alle "Attesten Einde Outplacement" 

- Alle documenten die een positieve uitstroom van de werkzoekende bewijzen (arbeidscontract, 

bewijs van erkenning van verworven vaardigheden, stageovereenkomst,enz.) 

-  

 

5. Archivering van de bewijsstukken 
 
De partner dient de gegevens en bewijsstukken van de acties die worden uitgevoerd in toepassing van 

onderhavig partnershipkader gedurende 10 jaar te bewaren.  
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6. Promotie van de acties 
 

De partner vermeldt de steun van Actiris door het logo van Actiris aan te brengen op het materiaal dat 

in het kader van de gesubsidieerde actie wordt aangewend. Het gaat onder meer om (deze lijst is niet 

volledig): 

- het informatie- en communicatiemateriaal (affiches, folders, brieven, websites enz.); 

- aanwezigheidsbladen, attesten, documenten enz. 

 

De partner stelt Actiris in kennis van elke mededeling / elk evenement rond de actie, overeenkomstig 

de voorschriften die hem worden meegedeeld. 

 
 

7. Interne controle 
 

De partner moet over afdoende interne controleregels beschikken, en dit in overeenstemming met de 

grootte van de organisatie. Op vraag van Actiris of van eender welke andere controle-instantie moeten 

deze regels kunnen worden voorgelegd. 

Iedere bevoegde controle- of evaluatie-instantie moet op elk moment op haar verzoek toegang krijgen 

tot de documenten en de boekhouding van de opvangstructuur om de besteding van de uitbetaalde 

subsidies te kunnen controleren. 

 

 


