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KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA 

 

• Activiteiten 

Informatie, advies en coaching rond 

Europees beleid, Europese projecten en 

projectfinanciering 

 

• Voor wie?  

 Sociale ondernemingen, organisaties en 

 sector-federaties van de socialprofitsector 

 

• Ledenorganisatie 

 

 



 

 Kenniscentrum Sociaal Europa 

 Wie? 

• Een initiatief van de koepels actief in de 
socialprofitsector: Zorgnet Vlaanderen, 
Vlaams Welzijnsverbond, SOM, In│C, Groep 
Maatwerk, MLOZ, VVSG, SLN, Kruispunt 
Migratie-Integratie, Wit-Gele Kruis, 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaamse 
Christelijke Mutualiteiten, Familiehulp, Socius 

• Met de steun van Verso - de vereniging voor 
social profit ondernemingen  

• Met de steun van de Vlaamse overheid en de 
VGC 



VANDAAG OP DE AGENDA 

 

 

• Hoe werken EU subsidies? 

 

• Europese subsidiemogelijkheden 

 

• Hoe start ik een Europees project?  

 

• Waar vinden Nederlandstalige Brusselse 

organisaties ondersteuning? 

 

 



Hoe werken EU subsidies? 



WELK DOEL HEEFT EU MET HAAR SUBSIDIES? 

10-tallen Europese subsidieprogramma’s, goed voor 

ruim 1/3e van de Europese begroting, waarvan een  

20-tal rechtstreeks relevant voor de socialprofitsector.  

 

Met die subsidies beoogt Europa de uitvoering van 

haar eigen beleid:  

 

• Omdat het geen rechtstreekse bevoegdheden 

heeft in sommige domeinen 

• Om concreet beleid in de lidstaten te stimuleren 

(onderzoek, innovatie, economische groei, sociale 

inclusie, tewerkstelling, …) 

• Europese samenwerking te promoten 

 



EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE 

INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA’S (1) 

 

 

 

Aantal belangrijke thema’s 

• Tewerkstelling en (sociaal) ondernemerschap: met 

jongeren als belangrijke doelgroep  

• Innovatie en onderzoek: focus op sociale en 

technologische innovatie 

• Sociale inclusie, armoedebestrijding, gelijke rechten 

• Klimaat, milieu, energie, circulaire economie, … 

• Stedelijke ontwikkeling 

• Actief en gezond ouder worden 

• … 

 

 



EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE 

SUBSIDIEPROGRAMMA’S (2) 

 Europa 2020 

Slimme, duurzame en inclusieve groei 

Structuurfondsen Thematische Fondsen 

EU legt kader vast 

Regionale ontwikkeling 

Opzet en beheer decentraal 
 

Opzet op EU-nvieau 

Geen geografische 

beperking 

EFRO (Interreg) 

Beheer EU 

Commissie of 

Europese 

agentschappen 

Beheer nationale 

agentschappen 

Horizon 2020 

Creatief Europa 

Europa voor de burger 

Nationale 

contactpunten 

Erasmus+  

Europees Sociaal Fonds 

Erasmus+  



AANDACHTSPUNTEN VAN EU SUBSIDIES 

Partnerschappen 

• Transnationale samenwerking  Investeer in een 

Europees netwerk 

• Samenwerking tussen publieke sector, private sector, 

kennisinstellingen en civil society  Investeer in een 

lokaal netwerk 

 

EU Subsidies = transversaal 

• Kijk met een open blik naar de verschillende subsidielijnen 

• Bereid je goed voor (werkprogramma’s, ondersteuners, …) 

 

Specifieke financiering 

• Projectmatig 

• Co-financiering, enveloppefinanciering, … 

 

 

 



AANDACHTSPUNTEN VAN EU SUBSIDIES (2) 

Output- en Impactgericht 

• Probleemstelling  Output  Formulering werkpakketten 

en activiteiten 

 e-coachingspakket om professionals te trainen in het 

 omgaan met ‘challenging behaviour’ bij personen met 

 een mentale beperking 

 

 een digitale matchingplatform om vrijwilligers en 

 zorgvragers te verbinden 

 

• Duurzaamheid van project verzekeren door aandacht voor 

impact en verspreiding projectresultaten (disseminatie) 

 

 

 

 



EU subsidiemogelijkheden 

Thematische fondsen 



ERASMUS+ : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS, 

OPLEIDING, JEUGD EN SPORT 

Thema’s 

• De beroepsontwikkeling ondersteunen van iedereen die 

werkzaam is in de onderwijs-, opleidings- en jeugdsector 

teneinde onderwijs, opleiding en jeugdwerk in heel Europa 

te vernieuwen en in kwalitatief opzicht hoogwaardiger te 

maken; 

• Hulp te bieden aan lerenden bij het verwerven van 

leerresultaten (kennis, vaardigheden en capaciteiten) ter 

verbetering van hun persoonlijke ontwikkeling en 

inzetbaarheid op de arbeidsmark in Europa en daarbuiten 

 

 



ERASMUS+ : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS, 

OPLEIDING, JEUGD EN SPORT 

 
SPECIFIEKE PRIORITEITEN VOOR: 

 

 

EPOS 

JINT 

EU Sportlink 

https://www.epos-vlaanderen.be/
https://www.youthinaction.be/
http://www.eusportlink.be/


ERASMUS+ : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS, 

OPLEIDING, JEUGD EN SPORT 

 
KA 1 MOBILITEIT 

Individuele leermobiliteit voor leerders en medewerkers (feb/ma 

2018, voor Youth in action 3 deadlines in feb/ma, april, oktober 

2018) 

 

 

Madam Fortuna: De Karavaan: een karavaan van jonge 

muzikanten uit de Romagemeenschap 

http://madamfortuna.be/projecten/de-karavaan


ERASMUS+ : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS, 

OPLEIDING, JEUGD EN SPORT 

 
KA 2 STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN 

Uitwisselen van goede praktijken: Ontwikkelen van netwerken 

en versterken, werken op transnationaal niveau / Ideeën, 

praktijken en methodes uitwisselen en met elkaar confronteren 

(ma/april 2018) 

Ondersteunen van innovatie: Ontwikkelen van innovatieve 

resultaten en/of intensieve verspreidings- en 

exploitatieactiviteiten van bestaande en nieuwe producten of 

vernieuwende ideeën (ma/april 2018) 

 

FOYER: Tales@home: Talking about Language and 

Emotions at home 

 

http://www.talesathome.eu/


 

EUROPA VOOR DE BURGER 

 
 Kloof  tussen Europa en de Burger verkleinen door: 

• Bijdragen aan begrip dat burgers hebben van  EU, haar 

geschiedenis en diversiteit 

• Europees burgerschap ontwikkelen en  democratische 

participatie verbeteren: Acties: stedenbanden, netwerken van 

steden, projecten van maatschappelijke organisaties (1ma en 1 

sep) 

 

Sharing perspectives foundation: EUROPEAN REFUGE(ES): 

Face-to-face encounters between students and refugees: To 

bring together refugee and non-refugee youth across Europe 

to discuss what it means to be a citizen in Europe. Jointly 

they will develop a (counter)narrative to combat 

stigmatisation and foster mutual understanding.  

 

 

ECP 

http://www.sharingperspectivesfoundation.com/euref/
http://www.sharingperspectivesfoundation.com/euref/
http://www.sharingperspectivesfoundation.com/euref/
http://www.sharingperspectivesfoundation.com/euref/
http://www.sharingperspectivesfoundation.com/euref/
http://www.sharingperspectivesfoundation.com/euref/
https://cjsm.be/cultuur/themas/internationaal-cultuurbeleid/subsidies/europa-voor-de-burger-vlaanderen-ecp


 

CREATIEF EUROPA -  CULTUUR 

 
 Europese samenwerkingsprojecten 

Aandacht voor transnationale mobiliteit van culturele spelers en 

circulatie van creaties, professionele ontwikkeling via uitwisseling 

van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale 

toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking. 

 

 

Constant: Iterations: a travelling exhibition and residency of 

each time a new group of 6 artists who are creating a 

collective media work.  

 

 

http://constantvzw.org/site/-Iterations-.html?lang=en


EEN SELECTIE VAN ANDERE THEMATISCHE 

PROGRAMMA’S 

• REC – Rights and Citizenship programme: prevent & combat 

gender-based violence, racism, stimulate non-discrimination & 

Roma integration, … 

• EaSI – Programma voor Tewerkstelling en Sociale Innovatie 

Social Policy Experimentation: Innovatieve beleidsgerichte 

acties op kleine schaal, oa rond werkgelegenheid, sociaal beleid en 

sociale inclusie.  

• AAL - Active Assisted Living: Public-private partnerships in the 

field of ICT for active and healthy ageing 

• URBACT: Acties rond duurzame stedelijke ontwikkeling 

• Horizon 2020: onderzoeksprogramma, projecten mogelijk rond 

healthy ageing, inclusive societies, .. 

 



Hoe begin ik aan een Europees 

project? 



EEN AANTAL VOORWAARDEN OM SUCCESVOL 

DEEL TE NEMEN AAN EU PROJECTEN 

1: Interne voorwaarden in de organisatie: 
investeer in een projectomgeving 

2: Permanente screening informatie, 
voorbereiding en detectie opportuniteiten 

 

  



INTERNE VOORWAARDEN IN DE ORGANISATIE 

Kernvragen 

 

• Moet mijn organisatie streven naar een 
Europese samenwerking? (meerwaarde) 
 

• Zijn de voorwaarden om succesvol te zijn binnen 
Europese projecten aanwezig in de organisatie? 
(impact van deelname EU project op je 
organisatie) 



VOORWAARDEN OP 5 NIVEAUS 

• Stabiele organisatie 

 Duurzame basisfinanciering, backoffice voor  administratie 

 en projectopvolging, tewerkstellingsperspectief 

 projectmedewerkers, … 

• Europese samenwerking als strategische keuze 
voor innovatie 

EU samenwerking is gedragen binnen de organisatie: de 

organisatie is lerend, nieuwsgierig, innovatief en dynamisch 

• Investeer in een projectomgeving 

• Een Europa-verantwoordelijke … zorgt voor 

permanente screening en procesmanagement 

• Performante besluitvorming in het interne proces 

 



PERMANENTE SCREENING INFORMATIE, 

VOORBEREIDING EN DETECTIE 

OPPORTUNITEITEN 

• Informatie uit Europa is complex en divers  
Nood aan systematiek in het screenen van 
informatie en detecteren van opportuniteiten  

• Verzamelen van de nodige elementen om een 
EU project aan te vragen: goed projectidee, 
subsidielijn, potentiële partners, promotor 

 
 



HOE BRENG JE SYSTEMATIEK IN DE 

SCREENING EN DETECTIE? (1) 

Welke thema’s / welke projectideeën wil je 
Europees ontwikkelen? Waarin is je organisatie 
geïnteresseerd?   Eerste brainstorming 

 

- Opvolgen EU fondsen en spotten opportuniteiten 
wordt eenvoudiger  

- Overleg met een expert in EU-subsidies over de 
mogelijke subsidiebronnen (KCSE / vleva / 
ondersteuners in Brussel) 

 

Projectidee 



HOE BRENG JE SYSTEMATIEK IN DE 

SCREENING EN DETECTIE? (2) 

Baken je bronnen af 

- Eerste screening en keuze van relevante 
programma’s (en websites) 

- Blijf op de hoogte van de actualiteit (calls, 
partnersearches, events) via  
* eigen selectie info-bronnen (niet aangeraden) 
* subsidiewijzer vleva 
* EU-service KCSE 
* Europese Werking VGC Cel stedelijk beleid  

- Wees selectief met infosessies, netwerkevents, 
project development workshops (“brokerage 
events”) 

 

Subsidielijn 

http://www.vleva.eu/subsidiewijzer
http://www.vleva.eu/subsidiewijzer
http://www.kcse.eu/node/3
http://www.kcse.eu/node/3
http://www.kcse.eu/node/3
http://www.kcse.eu/node/3
http://www.vgc.be/stedelijk-beleid/dienstverlening
http://www.vgc.be/stedelijk-beleid/dienstverlening


HOE BRENG JE SYSTEMATIEK IN DE 

SCREENING EN DETECTIE? (3) 

Afwachtend of proactief in het zoeken naar 
partners? 

- Wachten op partnersearchoproepen van andere 
organisaties of zelf een projectidee Europa in 
sturen 

- Deelnemen aan infosessies, netwerkevents, 
project development workshops (= “brokerage 
events”) 

- Europees netwerk en contacten  belangrijk 
om goede en betrouwbare partners te vinden 
voor jouw projectidee 

 

 

 

Partners 



PROMOTOR EN PENHOUDER 

Te beslissen doorheen je zoektocht:  

- Wie wordt ‘promotor’ van je project?  

- Wie schrijft de projectaanvraag? 
 

Promotor 



STAP NAAR VOLGENDE FASE 

Door permanente screening, detectie en creatie 
van opportuniteiten … 

- Heb je een projectidee van een buitenlandse 
partner gevonden 

- Heb je een subsidie call (of minstens 
programma) gespot voor jouw projectidee en 
een aantal organisaties uit je Europees netwerk 
zijn bereid om mee te stappen 

- En het is duidelijk wie de promotor zal zijn en 
wie de pen vasthoudt om het dossier uit te 
schrijven 

Dan ben je klaar om een EU project uit te 
schrijven… 

 



Waar vinden Nederlandstalige 

Brusselse organisaties 

ondersteuning? 



Europa werking VGC 

Cel Stedelijk Beleid 

 

www.vgc.be/stedelijk-beleid/dienstverlening  

stedelijk.beleid@vgc.be  

 

1 juni 2017 

http://www.vgc.be/infodag-europese-subsidiemogelijkheden
http://www.vgc.be/stedelijkbeleid/dienstverlening
http://www.vgc.be/stedelijkbeleid/dienstverlening
http://www.vgc.be/stedelijkbeleid/dienstverlening
mailto:stedelijk.beleid@vgc.be


 

 Kenniscentrum Sociaal Europa 

 Dienstverlening EU subsidies 

• Kennismakingsgesprek: is mijn organisatie 
klaar voor EU subsidies? 

• Website www.kcse.eu (Overzicht van relevante 
EU fondsen en actualiteitsinformatie)  

• EuropaService: mail alert on time 

• Partnersearch: online template KCSE Website 

• Screeningsgesprek: uw projectidee koppelen aan 
EU subsidielijnen + bespreking van de volgende 
stappen 

• Projecten makelen en schakelen dmv actieve 
deelname aan Europese netwerken 

 Verminderde ledenbijdrage voor Nederlandstalige 
organisaties in Brussel dankzij lidmaatschap VGC  

http://www.kcse.eu/


 

 Andere ondersteuners 

  

• Vleva subsidiewijzer 

• Contactpunten van de verschillende Europese 
subsidieprogramma’s in Vlaanderen/Brussel, zie 
KCSE website 

 

https://www.vleva.eu/subsidiewijzer
http://www.kcse.eu/node/3


CONTACT 

Kenniscentrum Sociaal Europa 

Kolonel Bourgstraat 122 bus 4, 

1140 Brussel 

www.kcse.eu  

 

Jos Sterckx, directeur 

m +32 (0) 477 44 97 14 

t +32 (0) 2 205 00 47 

jos.sterckx@kcse.eu 

 

An Rommel, adviseur Europese projecten 

m +32 (0) 477 98 54 64 

t +32 (0) 2 205 00 46 

an.rommel@kcse.eu 

http://www.kcse.eu/
mailto:jos.sterckx@kcse.be
mailto:an.rommel@kcse.be

