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1. Kan ik op de projectoproep antwoorden? 
 

U kunt als tewerkstellingsoperator antwoorden op een projectoproep wat ook uw 

juridische vorm is, tenzij anders vermeld in het lastenboek, voor zover uw organisatie 

kan aantonen dat zij in staat is om binnen de vereiste termijn de menselijke, materiële 

en technische middelen zoals bepaald in het lastenboek. 

 

Opgelet: de hoofdactiviteiten die de kandidaat-organisatie voor de werkzoekenden 

organiseert, moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvinden. 

 

Er zijn twee uitzonderingen: 

- Als u een OCMW bent: u kan dan uitsluitend op een projectoproep 

antwoorden als partner die aan een projectleider is verbonden. U kan subsidies 

aanvragen voor de acties die u voorstelt om in het kader van de NEET-projectoproep 

te realiseren. 

- Als u een Mission locale/Lokale Werkwinkel bent: u kan dan uitsluitend op een 

projectoproep antwoorden als partner die aan een projectleider is verbonden. De 

acties die u voorstelt om in het kader van de NEET-projectoproep te realiseren, zullen 

via uw driejarige overeenkomst met Actiris kunnen worden gefinancierd (specifieke 

opdrachten). 

 

2. Hoe kan ik mijn kandidatuur indienen? 
 

Om uw kandidatuur in te dienen, moet u een account op MijnActiris Partner 

aanmaken of u met uw login aanmelden. 

 

U moet het model van het kandidaatsdossier gebruiken om uw project te 

beschrijven. Dit model is beschikbaar op MijnActiris Partner, alsook op de website 

van Actiris. 

 

De termijn voor het indienen van uw kandidatuur is vrijdag 14 september 2018. Na 

deze datum zal u uw kandidatuur niet meer kunnen indienen. 

 

3. Wat zijn de criteria voor de ontvankelijkheid van het 

kandidaatsdossier? 
 

Wanneer u uw kandidatuur indient, moet u verschillende documenten toevoegen (zie 

punt 6 van het model van het kandidaatsdossier). Aan de hand van deze documenten 

kan worden gecontroleerd of u op financieel en administratief vlak in orde bent 

(analyse van de ontvankelijkheid).  

 

Als er op vrijdag 14 september 2018 meer dan 3 documenten ontbreken of foutief 

zijn (bijvoorbeeld: niet het goede document), zal uw kandidaatsdossier onontvankelijk 

zijn en niet door het selectiecomité worden geanalyseerd.  

 

Als er 3 documenten of minder ontbreken of foutief zijn, zal Actiris u vragen om 

de goede documenten tegen uiterlijk vrijdag 28 september af te leveren. Als u de 
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conforme documenten tegen deze datum niet heeft ingediend, zal uw 

kandidaatsdossier als onontvankelijk worden beschouwd en niet door het 

selectiecomité worden geanalyseerd.  

 

De communicatie omtrent de (on)ontvankelijkheid van uw dossier zal op hetzelfde 

moment als de communicatie omtrent de selectie van de projecten plaatsvinden. 

4. Wat is MijnActiris Partner (MAP)? 
 

MijnActiris Partner is naast een communicatieplatform, een platform waarop 

informatie en documenten tussen Actiris en zijn (kandidaat-)partners kunnen worden 

gedeeld. 

 

Vaak wordt de afkorting “MAP” gebruikt. 

 

Als kandidaat-partner zal u MAP gebruiken om: 

- Uw kandidaatsdossier en de bijlagen in te dienen (tussen 06/07/2018 en 

14/09/2018); 

- Eventuele ontbrekende bijlagen in te dienen (tussen 15/09/2018 en 

28/09/2018); 

- Te antwoorden op vragen van Actiris die u via MAP zal ontvangen. 

 

Wanneer u een bericht via MAP ontvangt, krijgt u ook een waarschuwing op uw met 

MAP verbonden e-mailadres. 

 

U kan MAP via de volgende link raadplegen: https://partners.actiris.brussels 

 

5. Wat zijn de verschillende stappen van de 

projectoproep? 
 

- Van 06/07/2018 tot 14/09/2018: publicatie van de oproep. Tijdens deze periode 

informeert u zich over de oproep, stelt u uw kandidaatsdossier samen en dient u 

dit dossier in. 

 

- Van 15/09/2018 tot 28/09/2018: analyse van de ontvankelijkheid van de 

ontvangen kandidaatsdossiers. Actiris analyseert uw dossier en evalueert of het 

op administratief en financieel vlak in orde is. Actiris zou u wel kunnen vragen om 

nieuwe documenten in te dienen. Deze documenten moeten uiterlijk tegen 

28/09/2018 aan Actiris worden bezorgd. Elk dossier dat op 28/09/2018 niet in 

orde is, zal niet door het selectiecomité worden geanalyseerd. 

 

- Begin oktober: analyse van de kandidaturen door de leden van het 

selectiecomité op basis van de in punt F.6 van het bestek gepubliceerde criteria. 

 

- Midden oktober: selectiecomité. Alle ontvankelijke dossiers werden 

geanalyseerd en worden tijdens de zitting van het selectiecomité besproken. Het 

selectiecomité doet vervolgens een voorstel tot beslissing aan de algemene 

directie van Actiris. Het zou kunnen dat het selectiecomité u om verduidelijkingen 

https://partners.actiris.brussels/
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vraagt (per e-mail en/of mondeling) en vraagt om een aspect van uw kandidatuur 

aan te passen.  

 

- November: beslissing van de algemene directie over de selectie van de 

dossiers op basis van het voorstel van het selectiecomité. Deze periode kan 

langer of minder lang zijn naargelang eventuele onderhandelingen met de 

kandidaat-partners. Eens het departement Partnership de beslissing van de 

algemene directie ontvangt, deelt het deze beslissing per e-mail en/of telefonisch 

aan de kandidaat-partners mee. De beslissing wordt bevestigd door middel van 

een aangetekend schrijven.  

 

- Eind 2018 – begin 2019: de geselecteerde partners worden uitgenodigd voor een 

kick-offvergadering in het kader van de NEET-maatregel, evenals voor een 

technische opleiding om de acties in het dossier van de werkzoekende te 

encoderen. 

6. Hoe werkt het subsidiesysteem? 
 

Iedere persoon die rechtstreeks de acties van het project uitvoert, kan elk jaar worden 

gefinancierd. 

Dit bedrag dekt alle door het project veroorzaakte kosten: de loonkosten van de 

personen die het project uitvoeren, alsook alle indirecte kosten (huur, materiaal en 

deel van het loon van de personen die indirect aan het project meewerken zoals de 

directie, de boekhouding, het schoonmaakteam enz.). 

Actiris berekent het maximale bedrag van de subsidie op basis van een 

standaardschaal van eenheidskosten. 

Het maximale bedrag van de subsidie komt overeen met het aantal voltijdse 

equivalenten (VTE) dat u op het project inzet, vermenigvuldigd met 74.000 euro per 

VTE. 

 

 

 

 

 

 


