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Collega’s, 

 

Bedankt voor de constructieve bijdrage aan de projectgroep van gisteren! We ervaren deze 

bijeenkomsten als zeer nuttig en waardevol en kijken er nu al naar uit om de volgende keer 

weer fysiek samen te kunnen komen. Een wens die zeker in vervulling mag gaan! 

 

Zoals beloofd koppelen we een aantal zaken terug die vandaag besproken zijn op de 

Stuurgroep. We baseren ons hierbij op de notulen van de vergadering.  

 

Reshuffle 

 
Voor alle opdrachtgevers is het OK om de reshuffle te doen. Door dit te notuleren in het verslag 

van de Stuurgroep is dit bij deze ook bevestigd. Door de reshuffle geraken we op zeer korte 

termijn niet in het gedrang door het overschrijden van het contingent van de begeleidende 

fases en gunnen we onszelf wat ademruimte. 

 

Uitbreiding 2022 & Verlenging 2023 

 
Alle opdrachtgevers zijn principieel akkoord met de uitbreiding en de verlenging, en hebben 

hiervoor ook zicht op extra budget. Ze wachten op formele documentatie vanuit ESF om dit te 

bevestigen.  

Voor de uitbreiding wordt er begin februari een bijakte niet-wezenlijke wijzigingen opgesteld 

zodat dit tegen 15 februari klaar en ondertekend is. Eenmaal deze bijakte klaar ligt, maken we 

vanuit het dagelijks bestuur de berekening welke middelen per partner verdeeld kunnen 

worden. 

De formaliteiten tot doorvoering van de verlenging worden ook tegen 15 februari 

klaargemaakt.  

De uitbreiding en verlenging van het budget van de menukaart kent een andere weg en 

wordt via een nota van het Managementcomité van ESF op 24 februari bekrachtigd. 

 

Positieve signalen dus die nu snel geformaliseerd dienen te worden en waarvoor concrete 

deadlines zijn gesteld! 

 

Transitiepremie 
 

De structurele uitbreiding van de transitiepremie is principieel goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering, maar dient nog een aantal stappen te doorlopen via de SERV en de Raad van State 

vooraleer dit formeel goedgekeurd is door de regering. Eind maart wordt verwacht hierover 

duidelijkheid/zekerheid te hebben. Vanuit Departement WSE krijgen we het signaal dat de 

verwachting is dat het in orde komt, maar pas definitief na het doorlopen van de genoemde 

stappen. 

 

 

Vriendelijke groeten en tot binnenkort! 

 

Vanessa, Nadia, Frank en Ruben 


