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Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1
De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Motivering

Op 25.06.2020 lanceerde ESF zijn oproep 502 : 'Nieuwe krachten voor de Kinderopvang'
De oproep heeft als doel de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in
de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en
versterken. De oproep wil hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie
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van kinderbegeleider van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een
meer divers personeelsbestand in de kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan
een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.
Op 30.09.2020 werd in naam van Stad Gent een aanvraag voor het project 'Nieuwe krachten
voor de Gentse Kinderopvang' door stedelijke Dienst Kinderopvang ingediend. De
projectaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de stedelijke Dienst Werk en in
afstemming met het Lokaal Overleg Kinderopvang en VDAB. Dit project kreeg op 27.11.2020 een
positieve beslissing. Het project loopt van 01.12.2020 tot 31.12.2022 en bestaat uit een
partnerschap van stedelijke Diensten Kinderopvang & Werk, Arteveldehogeschool en CVO
Groeipunt in samenwerking met VDAB. Met de inkanteling van Dienst Werk naar 'Dienst werk &
activering' wordt ook OCMW vanaf nu als formele partner in het project benoemd.
Na de goedkeuring van de projectaanvraag door college van burgemeester en schepen
(2020_CVB_09512), de goedkeuring van de projectovereenkomst door de gemeenteraad
(2021_GRMW_00066 ) ligt via dit besluit de partnerovereenkomst voor ter goedkeuring. In deze
partnerovereenkomst worden de samenwerkingsafspraken en verdeling van de
projectmiddelen, zoals reeds opgenomen in de projectaanvraag, vastgelegd en geformaliseerd.
Deze overeenkomst komt tot stand op vraag en volgens aangeleverde format van subsidiegever
ESF en in samenspraak met de partners betrokken in dit project.
Deze partnerovereenkomst beschrijft de operationalisering, de uitvoering van het project.
Ze beschrijft de praktische, inhoudelijke en financiële uitwerking van de project doelstellingen,
acties die reeds beschreven werden in de projectaanvraag en/of afspraken tussen
projectpartners. Ze stelt de Stad Gent in dit project in staat om zijn rol als promotor te kunnen
opnemen zoals beschreven in de reeds goedgekeurde projectovereenkomst.

Bijgevoegde bijlage(n):




Partnerschapsovereenkomst (deel van de beslissing)
Projectplanning (deel van de beslissing)
Projectovereenkomst.pdf

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt de partnerovereenkomst in het kader van het ESF project 'Nieuwe Krachten voor de
Gentse Kinderopvang', goed.
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Partnerschapsovereenkomst
Tussen de partijen
Naam van de organisatie:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Vestigingsnummer:
Naam van de ondertekenaars:
Functie:

STAD GENT
Openbaar Bestuur
Botermarkt 1, 9000 GENT
0207.451.227
/
Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur Stad Gent en OCMW Gent
Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

Telefoon en E-mail:
Hierna benoemd als promotor,

Contact via Bjorn Martens – Veronique Lingier
bjorn.martens@stad.gent veronique.lingier@stad.gent

Naam van de organisatie:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Vestigingsnummer:
Naam van de ondertekenaar:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
Hierna benoemd als partner,

ArteveldeHogeschool
vzw
Hoogpoort 15, 9000 Gent
BE0474 120 360
Campus Sint-Annaplein 2.143.231.034
Tomas Legrand
Algemeen directeur
09 234 94 00
info@arteveldehs.be

Naam van de organisatie:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Vestigingsnummer:
Naam van de ondertekenaar:
Functie:
Telefoon:
E-mail:
Hierna benoemd als partner,

CVO Groeipunt
vzw
Henleykaai 83/A, 9000 Gent
0207725795
2154279532
Dave Bonte
directeur
09 267 12 99
info@groeipunt.be

Naam van de organisatie:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:

OCMW Gent
Openbaar Bestuur
Onderbergen 86, 9000 Gent
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Partnerschapsovereenkomst
Ondernemingsnummer:
Vestigingsnummer:
Naam van de ondertekenaar:
Functie:

0212214125
/
Mieke Hullebroeck,
Algemeen Directeur Stad Gent en OCMW Gent
Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid,
Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Hierna benoemd als partner,

Wordt overeengekomen
Artikel 1
Context
Het hierboven vermelde partnerschap diende bij ESF Vlaanderen een projectaanvraag in onder het ESFProgramma 2014-2020, oproep Nieuwe krachten voor de kinderopvang met oproepnummer 502.
De oproep situeert zich binnen het operationeel programma onder prioriteit 3 ‘Sociale Inclusie en
armoedebestrijding’, Investeringsprioriteit 9 i ‘Actieve integratie, mede met het oog op de bevordering
van gelijke kansen en actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid’.
Deze overeenkomst verankert de afspraken van het partnerschap met het oog op het verloop van
het binnen deze oproep goedgekeurde project met naam ‘Nieuwe Krachten voor de Gentse
Kinderopvang’ en nummer 10005.
Artikel 2
Voorwerp
In deze overeenkomst definiëren de promotor en de overige partners de interne
functioneringsmechanismen binnen het partnerschap. Hoofddoel is de uitvoering van het project
‘Nieuwe Krachten voor de Gentse Kinderopvang’ met projectnummer 10005 zoals beschreven in artikel
1 van deze overeenkomst.
Artikel 3
Duur
De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van het ESF-project met begindatum 1 december 2020
en de einddatum 31 december 2022 met indiening tussentijdse rapportering uiterlijk op 31 maart 2022
en indiening eindrapportering uiterlijk op 31 maart 2023.

Artikel 4
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Partnerschapsovereenkomst
Beschrijving van het ESF-project
Het project heeft als doelstelling om de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven
in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters te stimuleren en te
versterken. Het project wil een antwoord bieden op het tekort aan profielen voor de functie van
kinderbegeleider voor baby’s en peuters op het Gentse grondgebied. Het project biedt een geïntegreerd
en kwalificerend begeleidings- en opleidingstraject voor toekomstige kinderbegeleiders voor baby’s en
peuters met een focus op ‘werkvloerleren’. De doelgroep bestaat uit kwetsbare werkzoekenden en nietberoepsactieven met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor de bestaande opleidingen
drempels opwerpen. Deze drempels situeren zich op het vlak van het ontbreken van essentiële
randvoorwaarden zoals opvang voor kinderen van het gezin, of andere uiteenlopende persoonlijke en
contextuele redenen. Voor instroom wordt samenwerking gezocht met organisatoren kinderopvang,
VDAB, OCMW en wijkgerichte welzijnspartners die deze doelgroep bereiken.
Artikel 5
Te behalen resultaten en/of producten
Het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 streeft bij deze investeringsprioriteit naar een
minimaal resultaat van 15% van de deelnemers zoekt werk (enkel voor niet-beroepsactieven), volgt een
opleiding, behaalt een kwalificatie of is aan het werk na afloop van de actie.
De resultaten van deze oproep en de afzonderlijke projecten zullen bepaald worden aan de hand van
registratie van deelnemers in Mijn Loopbaan van Partners (MLP) van de VDAB. Ter opvolging van deze
resultaten ontvangt de promotor maandelijks een stand van zaken met het aantal bereikte deelnemers
en behaalde resultaten via MLP-monitoringstabellen van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen.
We richten ons op het organiseren van maximaal 30 gelijklopende trajecten voor de kandidaten.
Met een totaal verwacht volume van 45 tal kandidaten gedurende hele looptijd (afhankelijk van
het profiel van de kandidaten). We richten ons op een uitstroom van 80% wat wil zeggen dat 35
kandidaten uitstroomt met het diploma van begeleider in de kinderopvang.
Stad Gent
Dienst kinderopvang (Stad Gent) neemt het promotorschap op in dit project.
Het is de taak van de projectleider om sturing te geven aan de uitvoering van een project. Het
gaat hierbij om coördineren, motiveren, controleren en bewaken van de activiteiten van de
werkgroep. De projectleider neemt een actieve rol op in het bewaken van zowel inhoud,
voortgang, administratieve verplichtingen als het projectbudget en staat voor het behouden van
overzicht in nauw contact met elk van de uitvoerende projectpartners.
De projectleider neemt tevens de rol op van klankbord voor zowel de jobcoach als de
mentorcoach. Hij is tussen de formele overlegmomenten van de projectgroep ook steeds
aanspreekbaar/ beschikbaar om signalen en ev. knelpunten te melden. Na captatie volgt mogelijk
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Partnerschapsovereenkomst
actie voor verdere afstemming met individuele partners en/of projectgroep en/of stuurgroep. De
projectleider legt verantwoording af aan de stuurgroep.
* het voorzien in stageplaatsen : Dienst Kinderopvang engageert zich te voorzien in stedelijk
stageplaatsen en samen met de partners een aanbod stageplaatsen in de private kinderopvang
aan te bieden.
Dienst Werk en Activering (Stad Gent) staat in voor:
* recrutering en selectie (instroom) van kandidaten m.n. het bekendmaken van het
projectaanbod tav potentiële kandidaten. Dienst Werk en Activering neemt initiatief om het
aanbod bekend te maken en de screening te verzorgen op motivatie & profiel van de kandidaten
* het aanbieden van jobcoaching voor 35 trajecten - max 30 tegelijk.
De jobcoaches van de Dienst Werk & Activering zorgen gedurende het hele traject voor de
individuele begeleiding en coaching van de deelnemers tijdens elke stap van het traject. Zij zijn
voor de deelnemers het aanspreekpunt bij vragen, zorgen, problemen, … die ondersteuning en
begeleiding vragen. De jobcoach motiveert, adviseert en begeleid de deelnemers bij hun
functioneren. De jobcoach ondersteunt de kandidaat tijdens de stageperiode en neemt drempels
weg tav de (organisator van de) werkvloer.
ArteveldeHogeschool
ArteveldeHogeschool engageert een ondersteunend traject / ‘mentorcoaching’ tav. niet-stedelijke
organisatoren van kinderopvang met een focus op het opzetten, organiseren en coachen van
werkvloerleren met oog op het duurzaam organiseren van werkvloerkeren de begeleidde locaties.
De mentorcoach helpt deze organisatoren kinderopvang met het opzetten van werkvloerleren voor
deze doelgroep.
ArteveldeHogeschool neemt in dit project de begeleiding op van 5 private organisatoren
kinderopvang. Ze onderzoeken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om kwaliteitsvol
mentorschap te organiseren. Dit moet leiden tot verankering in een blauwdruk op
organisatorniveau.
CVO Groeipunt
Deze opleider engageert zich voor de deelnemers uit dit project tot het aanbieden van een
modulair kwalificerend traject tot “Begeleider in de Kinderopvang voor baby’s en peuters”. Om de
drempel te verlagen voor anderstaligen is er een gecombineerd traject met een intensieve
Nederlandse taal opleiding (NT2). De opleider staat mee in voor het wegnemen van drempels dmv
huistaakbegeleiding, Nederlandse taalondersteuning (doorheen het ganse traject) en neemt de
regie voor de opleiding van de ESF kandidaten op in nauwe samenwerking met de kandidaat en de
jobcoach. De opleider streeft naar voldoende opleidingscapaciteit voor de kandidaten in dit ESF
project.

Toegewezen opdracht(en) aan de verschillende partners
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Partnerschapsovereenkomst
De verschillende acties binnen het project en de desbetreffende uitvoerders worden aangeduid in
het projectplan in bijlage en worden verder uitgewerkt en verduidelijkt in de stuurgroep. De
overeengekomen financiële gegevens worden aangeduid in Bijlage 1 bij deze overeenkomst.

Artikel 6
Organisatie van het partnerschap
OVERLEGSTRUCTUREN
Om het beheer van het partnerschap en de realisatie van het ESF-project tot een goed einde te
brengen, hebben de partners van het partnerschap de volgende overlegstructuren ontworpen:
Projectgroep
We installeren een projectgroep met de partners die uitvoerende opdrachten hebben in dit project. Het
gaat om dezelfde partners die mee instonden voor het uitwerken van het projectconcept als het tot
stand komen van de projectaanvraag, de planning en budget. Leden van de projectgroep zijn CVO
Groeipunt, Artevelde Hogeschool, Dienst Werk en Activering en Dienst Kinderopvang.
Doel van de projectgroep is meer hands-on dan deze van de stuurgroep en bespreekt wat nodig is om
de projectdoelstellingen te vertalen naar de praktijk. Ieder neemt deel vanuit zijn rol in het project en
engageert zich actief tot :
*een constructieve samenwerking om de projectdoelstellingen te realiseren
* het signaleren van knelpunten vanuit zijn rol in het project
* vanuit een flexibele basishouding een bijdrage te leveren aan praktische bijsturingen i.f.v. van het
traject van de kandidaat

De projectgroep komt samen minimaal 2x/jaarlijks samen.
- na eventuele goedkeuring van het project voor het voorbereiden van de opstart
- na of voorbereidend op instroommomenten en/of voorbereidend op een stuurgroep in het 2e
projectjaar
en bij uitbreiding en afhankelijk van projectverloop op initiatief van de projectleider.
Stuurgroep
We installeren een stuurgroep met alle partners die in dit project een betrokken zijn.
Leden van de stuurgroep zijn CVO Groeipunt, Artevelde Hogeschool, Dienst Werk, VDAB, Dienst
Kinderopvang en alle organisatoren kinderopvang betrokken in de begeleidingstrajecten. De
stuurgroep kan ad hoc worden uitgebreid met deelnemers die specifieke expertise hebben op het
gebied van kinderopvang en/of tewerkstelling. De projectgroep wordt voorgezeten door de
promotor.
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Partnerschapsovereenkomst
De stuurgroep heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op
doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van een project. Deze taak kan nader worden
omschreven als het beoordelen van het projectresultaat, de projectdoelstelling en de
projectrisico’s aan de hand van rapportages. De stuurgroep bekijken ook of de projectresultaten
behaald worden, de projectdoelstellingen worden gevolgd.
De stuurgroep werkt ook als een klankbord voor de projectleider. Signalen die vanuit het project
worden gecapteerd kunnen via de stuurgroep worden gekanaliseerd en op deze manier input
geven aan de projectleider. Andersom kunnen signalen vanuit het project ook via de projectleider
worden gecapteerd en dan verder besproken op de stuurgroep om zo draagvlak voor bijsturingen
te creëren.
Finaliteit van de stuurgroep is steeds een formeel overlegmoment waarin een stand van zaken
over het verloop van het project wordt gegeven i.f.v. de doelstellingen. Signalen en feedback over
de voortgang wordt besproken en suggesties voor bijsturing voor en/of door de projectleider
worden geformuleerd. In de eindfase van het project is de stuurgroep ook het projectorgaan dat
mogelijke beleidsadviezen en of modellen formuleert en/of bekrachtigd. De stuurgroep in dit
project komt minstens 2x samen. Een eerste maal in het late najaar van 2021 (dus na opstart en
wanneer het project op kruissnelheid is i.f.v. eerste ervaringen en bijsturingen), een tweede maal
in het late najaar van 2022 (dus in de eindfase van het project). Het verslag en de besluiten van de
stuurgroep worden ook teruggekoppeld naar het Lokaal Overleg Kinderopvang.
FINANCIEEL BEHEER
De promotor ziet erop toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen
ontvangen.
In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege de managementautoriteit de
passende saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de daartoe
vereiste bewijsstukken en rapporten. De partners verbinden zich ertoe hiervoor de nodige input en
documenten aan te leveren. Eveneens waakt de promotor erover op passende wijze gebruik te
maken van de mogelijkheid voorschotten op de subsidies te krijgen.
Op overeen te komen tijdstippen, te bepalen in functie van de regelmaat waarmede de
toegekende subsidies worden uitbetaald door de managementautoriteit, maakt de promotor een
afrekening ten aanzien van de partners, inbegrepen een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van
de verrichte voorfinancieringen op basis van de ontvangen subsidies.
De promotor maakt de ESF-steun aan de partners over volgens de modaliteiten omschreven in de
bijlage 1.
Dit gebeurt na ontvangst van de ESF-steun door de promotor in naam en voor rekening van de
samenwerking. Het overmaken van de ESF-steun gebeurt slechts voor die kosten en uitgaven
die overeenstemmen met het budget en het financieringsplan, waarvoor de passende
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Partnerschapsovereenkomst
rechtvaardigingsstukken voorliggen én die aanvaard werden door de managementautoriteit. De
partners zijn zelf verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de
ingediende
rechtvaardigingsstukken.
Indien een budgetoverschrijding- of verstoring evenwel het gevolg is van een nalatigheid of fout
van één van de partners, zal deze de gevolgen daarvan dienen te dragen en eventueel de nodige
bijkomende middelen ter beschikking moeten stellen om het budget opnieuw in evenwicht te
brengen.
De partners verbinden zich ertoe loyaal samen te werken om het partnerschap en het project
tot een goed einde te brengen, binnen het kader van de projectaanvraag en de verdere
beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen.
In het bijzonder verbinden de partners er zich toe:
•

•

•

•

•

De regels uitgevaardigd door de management- en certificeringsautoriteiten en de overige
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, evenals de voorwaarden
waaronder de subsidies worden toegekend, waaronder in het bijzonder de regels inzake
additionaliteit, subsidiabiliteit en de verenigbaarheid van het partnerschap en met de
regels van het mededingingsrecht;
Bij de voorbereiding en de uitvoering van het partnerschap en het project, inbegrepen de
projectaanvraag en het financieringsplan, in volledige transparantie te werken ten aanzien
van mekaar en ten aanzien van de managementautoriteit;
Binnen de afgesproken termijnen juiste en volledige informatie te verstrekken inzake
hun activiteiten, werkingsmiddelen en financiering teneinde de betrokken autoriteiten toe
te laten te beschikken over alle relevante elementen voor de beoordeling van het project
en de toekenning van de subsidies; daarbij melden de partners desgevraagd alle vormen
van overheidssteun aan de promotor, teneinde de promotor toe te laten deze ander
vormen van steun indien nodig aan te melden;
Tijdens de uitvoering van het partnerschap onverwijld alle wijzigingen te melden in hun
statuut, toegekende steunmaatregelen en andere componenten die van aard zijn een
impact te hebben op de aan het partnerschap toegekende subsidies of op de uitvoering
van het project;
Nauwgezet de regels na te leven inzake beheer, boekhoudkundige verwerking en
verslaggeving en publiciteit die door· de managementautoriteit worden opgelegd, zoals verder
uitgewerkt door het partnerschap en bekrachtigd door de projectgroep.

Iedere partner kwijt zich met het oog op de realisatie van het project nauwgezet van de taken die
hem worden toebedeeld in de projectaanvraag, zoals verder uitgewerkt door de stuurgroep.
Indien komt vast te staan dat een partner naliet enige verplichting volgend uit de
partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te
leven of een beslissing van de stuurgroep of de promotor miskent, is hij ten volle aansprakelijk voor
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Partnerschapsovereenkomst
alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien voor het partnerschap, voor één of meerdere
partners of voor enige derden.
De betrokken partner vrijwaart de overige partners ten volle in dat verband en komt op het
eerste verzoek tussen in elke procedure die betrekking heeft op of op enigerlei wijze voortvloeit
uit zijn miskenning van enige contractuele of wettelijke verplichting.
Het voorgaande geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien de managementautoriteit
zou beslissen over te gaan tot een terugvordering van al verstrekte subsidies.
Indien de subsidies om welke reden ook ontoereikend zijn om de gemaakte kosten te dekken en
alle mogelijkheden uitgeput zijn om middelen te recupereren bij eventueel aansprakelijke partners of
derden, dan worden de verkregen subsidies verdeeld a rato van wat de partners in geval van volledige
ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de stuurgroep tot een andere verdeelsleutel
beslist.
Indien een partner niet tegemoet komt aan zijn verplichtingen aangegaan onder de
partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of indien
een partner zich gedraagt op een wijze die strijdig is met de goede uitvoering van het project, kan
hij van het partnerschap worden uitgesloten.
Over dergelijke uitsluiting kan slechts beslist worden:
•
•
•

nadat de betrokken partner voorafgaand schriftelijk is op de hoogte gebracht van de feiten
die hem worden ten laste gelegd;
nadat hem een termijn van dertig dagen is gegund om de noodzakelijke rechtzettingen te
verrichten;
nadat hij gehoord werd.

De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het partnerschap, met eenparigheid van
stemmen van de overige, niet bij het incident betrokken partners.
Een partner kan zich enkel terugtrekken uit het project en zodoende uit het huidige
partnerschap, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de aard van het project en mits goedkeuring
van de stuurgroep na toezending aan de stuurgroep van:
•

•

een officiële en gemotiveerde brief tot terugtrekking uit het partnerschap, gedateerd en
ondertekend door het orgaan dat bevoegd is om de partner in rechte te
vertegenwoordigen;
een verklaring van het reeds uitgevoerde werk door de uittredende partner, van de
verworven rechten, van de ontvangen subsidies, evenals van eventuele terugbetalingen.

In het geval de terugtrekking of uitsluiting van een partner een budgetverstoring met zich
meebrengt, is de betrokken partner ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die daaruit
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Partnerschapsovereenkomst
zouden voortvloeien voor één of meerdere partners. De betrokken partner verbindt zich er toe
bijkomende middelen ter beschikking te stellen om het budget opnieuw in evenwicht te brengen
en de andere partners te vrijwaren. Indien dit niet kan afgedwongen worden, worden de
toegekende middelen over de resterende partners verdeeld a rato van wat de partners in geval
van volledige ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de stuurgroep tot een andere
verdeelsleutel beslist.

Verbintenissen tussen de contracterende partijen en aansprakelijkheden
ln het kader van het project “Nieuwe krachten voor de Gentse kinderopvang” handelen de
contracterende partijen als volgt:
•

•

•

•
•

•
•
•

Zij aanvaarden bij deze overeenkomst dat Stad Gent handelt als promotor, om hen te
vertegenwoordigen bij de betrokken overheden, om als gesprekspartner op te treden en
om de gelden van het ESF te beheren overeenkomstig de wijze hierna beschreven. Zij geven
de promotor hiertoe uitdrukkelijk mandaat.
De partners van het partnerschap verbinden er zich toe om aan de promotor alle financiële,
administratieve en boekhoudkundige gegevens betreffende de acties, zoals bepaald in
bijlage 1 en 2 aan deze overeenkomst, mede te delen. Met het oog op de verschillende
tussentijdse rapporteringen en de eindrapportering zal de promotor, met ondersteuning
van en na afspraken met de partnerorganisaties, gepaste elektronische tools ter
beschikking stellen met het oog op de optimale registratie van de noodzakelijke gegevens.
De partners zullen binnen de afgesproken termijnen zowel de elektronische gegevens, als
de ondersteunende documenten, aan de promotor overmaken.
Zij verbinden er zich toe om op eenvoudig verzoek van de promotor en de
managementautoriteit elk bewijsstuk van reële en/of effectieve gedane kosten, evenals elk
document noodzakelijk voor opvolging en evaluaties van acties, zoals omschreven in bijlage
2 aan deze overeenkomst, mede te delen (en te bewaren tot 11 jaar na datum).
De partners van het partnerschap zijn volledig verantwoordelijk voor de correctheid van
alle door hen geleverde informatie.
In deze hoedanigheid is de promotor begunstigde van de financiële bijdrage van het ESF,
is hij verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer en de verdeling van
de kredieten volgens de afgesproken regels zoals beschreven in bijlage 1en doet hij de
opvolging van de uitvoering door de partners van de taken, die hen overeenkomstig bijlage
2 werden toegewezen.
De andere hierboven aangehaalde contracterende partijen handelen als partners van het
partnerschap.
In deze hoedanigheid is een partner van het partnerschap de uiteindelijke begunstigde van
de financiële bijdragen van het ESF.
Alle contracterende partijen verbinden er zich toe een aparte boekhouding te voeren.
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•

Alle contracterende partijen worden beschouwd als mede-uitvoerders. In die hoedanigheid
zijn ze allen medeondertekenaars van de contracten die met de managementautoriteit
worden gesloten en verbinden ze er zich toe om alle maatregelen te nemen om de acties
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zoals omschreven in de bijlage 2 bij deze overeenkomst,
tot een goed einde te brengen

Artikel7
Financiële bepalingen
Inzake de financiële bepalingen zijn de financiële criteria en regels van ESF Vlaanderen, van
toepassing op het ESF-project en zodoende bindend voor alle contracterende partijen. De
promotor aangesteld in het kader van de uitvoering van het project “Nieuwe krachten voor de
Gentse kinderopvang” fungeert als mandataris voor het beheer van de totaliteit van de kredieten,
verbindt zich ertoe de ESF-steun volgens de modaliteiten omschreven in deze
partnerschapsovereenkomst over te maken aan de overige partners.
De promotor verbindt er zich toe om de ontvangen ESF-steun volgens de afgesproken regels zoals
vermeld in bijlage 1 aan de overige partners van het partnerschap over te maken. Dit gebeurt zo
snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de
betalingsautoriteit. De promotor engageert zich een eerste uitbetaling te voorzien na het verkrijgen van
de goedkeuring na iedere rapportperiode en storting van de bijhorende projectmiddelen door de
subsidiegever.
Overigens kunnen de partners van het partnerschap onder geen enkel beding aanspraak maken op
een financiële storting voordat de promotor de storting van de managementautoriteit heeft
ontvangen.
Bij de verdeling van de definitieve toegekende ESF-steun onder de partners, worden de totaal reëel
gemaakte kosten en de effectief gerealiseerde acties in aanmerking genomen.

Artikel 8
Controle en opvolging
Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om:
•

zowel tijdens als na de afloop van het project de nodige maatregelen te treffen om
controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken;
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•

•

alle nodige stukken (boekhoudkundige en andere) in verband met het project op
eenvoudig verzoek over te maken aan de promotor in het geval van een controle door de
bevoegde ambtenaren van de instanties op Vlaams en Europees niveau;
met het oog op een doorlopend beoordelingsproces volgens onderstaande modaliteiten,
monitoring en evaluatie van het project door te voeren, zoals hieronder aangeduid.

De inhoudelijke evaluatie en kwaliteitscontrole vinden plaats binnen de structuur van het project,
m.n. worden deze via volgende structuur uitgevoerd:
Voor de uitvoering, opvolging, tussentijds evalueren, bijsturen en beleidsadviezen voorzien we een
structuur van informele en formele overlegstructuren.
Informele overlegstructuur : Regelmatige informele overlegmomenten tussen projectleider en de
jobcoach en mentorcoach zorgen voor een vinger aan de pols van het project en voor vroeg detectie en
captatie van signalen in de uitrol. Signalen kunnen snel vertaald worden naar aan- en bijsturing op het
meest praktische niveau van dit project. Meer structurele signalen (die dus meer voorkomen) worden
meegenomen als input voor de formele overlegorganen van dit project om zo te komen tot bijsturingen
op projectniveau.
Formele overlegstructuur : Naast de opvolging tot op individueel traject niveau van de kandidaten en
‘kort op de bal’ bijsturingen voorzien we in dit project ook een formele overlegstructuur (zie hoger).
Artikel 9
Communicatie en publiciteit
Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om alle betrokkenen bij het project op de
hoogte te brengen van het feit dat dit project steun ontvangt van het Europees Sociaal Fonds
door vermelding van het Europees Sociaal Fonds (ESF) bij de briefwisseling, bij gebeurtenissen
zoals conferenties, vakbeurzen, contacten met de media, op documenten aangaande het project,
bij de aanmaak van audiovisueel materiaal, op publicaties. Inzake communicatie en publiciteit
verbinden alle contracterende partners zich ertoe de regels van het ESF- agentschap inzake
communicatie en publiciteit te volgen. De partners engageren zich om steeds vanuit een
gezamenlijk standpunt te communiceren over het project en zijn resultaten en steeds alle partners
te vernoemen.
Artikel 10
Intellectuele eigendom
De contracterende partijen verbinden zich ertoe om alle mogelijke behaalde resultaten in het
kader van het ESF-project (producten, instrumenten, methodes, ...) publiek te maken en
eveneens overdracht naar derde partijen mogelijk te maken.
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Artikel 11
Wijzigingen, beëindiging
Alle contracterende partijen verbinden zich ertoe om bij wijziging aan huidige overeenkomst,
o.m. betreffende de samenstelling van en de taakverdeling in het partnerschap, een convenant
aan huidige overeenkomst toe te voegen en deze ter goedkeuring aan de beheerautoriteit voor te
leggen.

Artikel 12
Diverse
De partnerschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, inbegrepen de relevante
Europese wetgeving en reglementering. Alle geschillen in verband met de uitvoering van de
partnerschapsovereenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

Aldus opgesteld in Gent op 13.12.2021 in 4 exemplaren waarvan elk van de partijen erkent één
exemplaar te hebben ontvangen.
Volgende handtekeningen:
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Naam van de organisatie:
Naam van de ondertekenaar

Stad Gent
Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur Stad Gent en OCMW Gent

Voor de voorzitter van de gemeenteraad bij delegatiebesluit van
26 november 2019,
Elke Decruynaere,
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

Naam van de organisatie:
Naam van de ondertekenaar

OCMW Gent
Mieke Hullebroeck
Algemeen Directeur Stad Gent en OCMW Gent

Voor de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019),
Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg,
Seniorenbeleid en Financiën

Naam van de organisatie:
Naam van de ondertekenaar

ArteveldeHogeschool
Tomas Legrand
Algemeen directeur
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Naam van de organisatie:
Naam van de ondertekenaar

CVO Groeipunt
Dave Bonte
Directeur
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BIJLAGE 1: Begroting project ESF502 : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang
Overzicht kosten project
Totale kost project

Promotor
DiKo

Partner
Dienst Werk

Partner
OCMW

Partner
AHS

Partner
CVO

Standaardkosten

767.745,59

61.286,18

54.180,00

75.250,00

55.637,70

521.391,71

Vast/forfaitaire percentages (40% overhead)

307.098,24

24.514,47

21.672,00

30.100,00

22.255,08

208.556,69

0

0

0

0

0

0

1.074.843,82

85.800,65

75.852,00

105.350,00

77.892,78

729.948,39

553.452,12

85.800,65

75.852,00

105.350,00

77.892,78

208.556,69

Kosten extern personeel
TOTAAL
TOTAAL Subsidiabele KOST

Alle partners engageren zich om de projectdoelstellingen uit te voeren binnen de daarvoor voorzien personeelsbudgetten.
De begroting hierboven vermeld is een raming op basis van de door ESF toegekende projectbudget en de hiervoor ingeschatte personeels- en overhead
middelen. 1/4 e van de 40 % overheadmiddelen zullen aan elke partner worden uitgekeerd. De overige overheadmiddelen wensen we gezamenlijk in
te zetten voor bijkomende acties in lijn met de projectdoelstellingen, om deze nog beter en diepgaander te kunnen realiseren. Beslissingen over de
effectieve besteding van deze middelen zullen gezamenlijk genomen worden door de projectgroep. De projectmiddelen die aan de promotor worden
gestort door de subsidiegevers zullen op basis van deze afspraken worden doorgestort aan de partners.
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Overzicht financiering
Promotor
Stad Gent

Dienst Werk OCMW Gent ArteveldeHogeschool
en
Activering

Centrum
Voor
Volwassenenonderwijs
Groeipunt

66.650,00

58.921,83

81.835,88

60.507,11

162.006,83

123.514,59

19.150,65

16.930,17

23.514,12

17.385,67

46.549,85

Andere publieke cofinancieringsbronnen

521.391,71

/

/

/

/

521.391,71

Sectormiddelen

/

/

/

/

/

/

Andere

/

/

/

/

/

/

Private middelen

/

/

/

/

/

/

TOTAAL

1.074.843,83

85.800,65

75.852,00

105.350,00

77.892,78

729.948,39

Ontvangsten – Andere

/

/

/

/

/

/

TOTAAL FINANCIERING

1.074.843,83

85.800,65

78.852,00

105.350,00

77.892,78

729.948,39

Totale financiering project

Dienst
Kinderopvang

ESF

429.937,53

Vlaams cofinancieringsfonds

Stad Gent
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BIJLAGE 2: Planning project
(zie excel document )
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PROJECTPLANNING
De promotor maakt een projectplanning op waaruit blijkt dat het projectvoorstel logisch wordt uitgevoerd. De promotor maakt hier een inschatting van:
- Projectactiviteiten;
- Mijlpalen en verwachte resultaten;
- Tijdsduur van de projectactiviteiten.
Gelieve de projectplanning aan te vullen en op te laden in de ESF-applicatie bij het projectvoorstel.
Start project

Einde project
EERSTE RAPPORTPERIODE

Jaar
Maand

2021

2020
dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Tijdsinzet per
activiteit

TWEEDE RAPPORTPERIODE
2022

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan?

Projectacties
OPSTART & INSTROOM
Communicatie naar partners / toeleiders ifv opstart & infosessies
promotor: communicatie naar partners & doelgroep ifv instroom

100

promotor : opmaak communciatiemiddelen & organisatie ifv infosessies instroom

100

promotor : communicatie naar toeleiders ifv instroom fase 1 + 2 + 3

100
100

Organisatie infosessies groep & individudeel
infosessies : orientatie kandidaten individueel of groep (promotor/jobcoach)

100

Intakes & screening ifv instroom (jobcoach)

100

Ondersteuning kandidaat (door jobcoach)
inschatten thuissituatie & randvoorwaarden
jobcoach : opvolging ifv toeleiding naar infosessies opleiding
ondersteuning ifv inschrijving bij opleider
ondersteunen op randvoorwaarden ifv opstart : oa kinderopvang - opstart POP

150

opstart SPOC + POP + opvolging traject kandidaten
infosessie contract + afstemming VDAB
Opstart opleiding (1 VTE/12lln =720 lestijden) - opleider CVO Groeipunt
organiseren infosessies toekomstige cursisten
Screening taal / leervermogen & digi-vaardigheden door opleider

nvt

intake gesprek opleider ifv ondersteuning keuze opleidingstraject (met NT²/AV)
voortraject module 'kennismaking'
Opstart ondersteuning organisator (Arteveldehogeschool)
Werven en selecteren opvanglocaties / kennismaking / meedraaien op de vloer
Verkenningsgesprek met de verantwoordelijke/team - noden & behoeften / opstart ontwikkelplan
Teamvergadering bijwonen / leren kennen team/ voorstelling project/

300

Opstart Mentorschap + opvolging
DOORSTROOM
Ondersteuning kandidaat (36 trajecten - max 30 tegelijk door jobcoach)
SPOC kandidaat + POP + opvolging drempels en balans opleiding-thuis-stage
opstart, opvolging en overleg stages (ifv noden en wensen kanidaat)
Overleg VDAB - structureel ifv opvolging contracten

100

2931

Overleg Groeipunt ifv opleiding
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Afstemming traject met projectleider
Ondersteuning organisator (5 trajecten door Arteveldehogeschool)
Welbevinden & betrokkenheid van het team meten en stimuleren
Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen Coaching&reflectiemoment mentor &VA / workshop
toegankelijkheid
Samen kwaliteit van de opvang versterken - coaching + opvolging op rollen& talenten
individuele coaching van de verantwoordelijke en afspraken + opvolgen ifv mentoring
verkennen teamnoden en behoeften ifv toegankelijkheid & innovatie
Opvolging en begeleiding: doelen individuele medewerkers op basis van rollen/talenten
Mentorschap in de organisatie versterken
Begeleidingsgroep in de organisatie /Mentorschap op maat ontwikkelen & ondersteunen

1220

Service blue print - processen mentorschap in kaart brengen
Naar een duurzaam personeelsbeleid van de organisatie
Versterken VA via vormings/lokaal lerend netwerk voor VA die deelnemen aan het project
personeelsbeleid : processes en procedures : voorbereiden, aftoetsen , aanpassen en opvolgen
service blue print - processen personeelsbeleid in kaart brengen
Afstemming met projectleiding/ jobcoach
verloop van de trajecten + op case niveau waar nodig
Afstemmen documenten voor mentorcoaching / werkvloer + tav kanddaten
Opleiding (1 VTE/12lln =720 lestijden) door CVO Groeipunt
opleiding BinK modules / NT2

nvt

UITSTROOM
sollicitatie begeleiding (36 kandidaten door jobcoach)

100

PROJECTOPVOLGING door promotor
Startsessie projectgroep + voorbereiding + opvolging

5

Stuurgroep project: 1x/jaar + voorbereidingopvolging

10

Projectteam : min. 2x/jaar

20

Projectopvolging : afstemming partners, opvolging, bijsturing & monitoring

M5
M1

M2

M3

M4

1158

Indienen tussentijds rapport door promotor

20

Indienen eindrapport door promotor: deadline 31/03/2023

20
EERSTE RAPPORTPERIODE
dec

MIJLPALEN

TWEEDE RAPPORTPERIODE

2021

2020
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

2022
jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

M1 Maart 2021 : Mijlpaal 1 : projectteam na afsluiten fase 1 instroom + opstart mentorcoaching
Resultaten : 15 trajecten zijn opgestart - 5 trajecten voor mentorcoaching

M2 Augustus 2021 : Mijlpaal 2 : projectteam net voor afsluiten fase 2 van instroom
Resultaten : 30 trajecten zijn opgestart of kandidaten zijn ingeschreven - 5 trajecten mentorcoaching volgen de planning

M3 Maart 2022 : Mijlpaal 3 : projectteam na afsluiten fase 3 instroom + inschatting opschalen mentorcoachen
Resultaten : 80% van de instromers in feb 2021 behaalt zijn certificaat BinK + mentorcoaching voor eerste kandidaten is bijna afgerond + ev. bijsturen ifv opschaling
/ blue print
Juli 2022 : Mijlpaal 4 : projectteam na afsluiten van schooljaar / kijken of en hoeveel nieuwe instroom fase 3 nodig is / eerste voorzichtige conclusies ifv
M4
aanbevelingen
Resultaten : 80% van de startende kandidaten in sept 2021 behaalt zijn Bink certificaat + locaties met mentorschapondersteuning zijn klaar voor leefgroep /
locatieoverstijgende opschaling
M5 December 2022 : afsluitende stuurgroep / overlopen reultaten + bekrachtigen van aanbevelingen
Resultaten : 36 kandidaten behaalden het BinK certificaat of behalen dit in januari 2023. In het totaal werd bij 5 organisatoren 15 mentoren opegeleid en organisatoren
engageren zich om in de toekomst opnieuw werkvloerleren aan te bieden,
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