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CONTEXT 

Een van de basisopdrachten van de FOD Sociale Zekerheid is het bieden van ondersteuning bij de uitwerking 
en de voorbereiding van sociale beleidsmaatregelen. Daartoe vertegenwoordigt de FOD de Belgische sociale 
zekerheid bij buitenlandse partners en supranationale instellingen. De FOD wil ook daar ons sociaal model 
promoten en verdedigen. Het gaat derhalve niet om een louter vertegenwoordigende opdracht, maar wel om 
een openbare opdracht die kan bestempeld worden als van algemeen belang. 

Er moet echter worden vastgesteld dat de internationale samenwerking op het gebied van de sociale bescherming 
op Belgisch niveau niet gestructureerd is. Zo treden alle FOD's en POD's, de openbare instellingen van sociale 
zekerheid en de meewerkende instellingen van sociale zekerheid versnipperd op als het op internationale 
samenwerking aankomt. De promotie en de verdediging van ons sociaal model op internationaal vlak kan 
duidelijk efficiënter en effectiever.

Bovendien worden via tenders en calls for proposals talrijke opportuniteiten geboden voor alternatieve financiering 
met Europese middelen. 

NEW BOOST 

Het is duidelijk dat het België op dit niveau aan een interface ontbreekt, aan een schakel tussen de markt van de 
Europese en internationale offerteaanvragen en de expertise waarover de instellingen beschikken die actief zijn 
in het domein van de sociale bescherming. Belincosoc heeft de ambitie om die schakel te vormen. BELINCOSOC 
verenigt alle actoren van de Belgische sociale zekerheid en is de structuur die de internationale samenwerking 
in dat domein bevordert (zowel op Europees als op mondiaal niveau). BELINCOSOC is in de eerste plaats een 
efficiënte tool voor het opzetten van grootscheepse internationale acties en voor het helpen van de landen die 
hun socialebeschermingssysteem wensen te organiseren, uit te bouwen of te verbeteren.

BELINCOSOC verzekert daarnaast, als unieke gesprekspartner, namens zijn leden de relaties met de internationale 
organisaties die actief zijn op het vlak van sociale bescherming en welzijnsvraagstukken, waaronder de Europese 
Unie en de organisaties/agentschappen die ervan afhangen, de Raad van Europa en de agentschappen die 
ervan afhangen, de Verenigde Naties en de gespecialiseerde instellingen/agentschappen die ervan afhangen 
(zoals de IAO of de WGO) en andere internationaleen nationale (publieke en private) organisaties.

Tot slot wil BELINCOSOC het delen van kennis en ervaring aanmoedigen en aldus optreden als studiecentrum 
dat wordt erkend door de voornoemde internationale instellingen. 

MODÈLES ÉTRANGERS  

BELINCOSOC is geïnspireerd op gelijkaardige structuren die in het buitenland bestaan en waarmee het BDM-
team reeds bevoorrechte relaties onderhoudt:

  Italia Lavoro SPA in Italië
  ADECRI  en GIP INTER in Frankrijk
  GVG in Duitsland 









4

VOORSTELLING VAN HET PROJECT

ALGEMEEN 

Op operationeel vlak treedt BELINCOSOC op als "netwerkhoofd", belast met het activeren van de potentiële 
middelen van de FOD's, de POD's en de OISZ die het Belgische "netwerk" van de sociale zekerheid vormen (in 
de drie regelingen zijn meer dan tweeduizend instellingen - voor het merendeel uit de privésector en de non-
profitsector - actief). Daartoe is BELINCOSOC belast met het zoeken naar opportuniteiten op de internationale markt 
van de subsidies en het filteren, activeren en coördineren van de middelen bij zijn nationale en internationale 
leden en geassocieerde entiteiten, om zo vraag en aanbod op het vlak van expertise naar elkaar toe te brengen. 
BELINCOSOC coördineert aldus een van de belangrijke domeinen op het vlak van governance en overheidsbeleid 
dat essentieel is voor de werking van een efficiënte staat: de sociale bescherming.

Er werd gekozen om te werken op basis van een "shared services concept (SSC)", dat er uitziet als volgt:

BELINCOSOC wordt beschouwd als een "Shared Services Center", d.w.z. een entiteit die 

  zelfstandig werkt, 
  deel uitmaakt van een grotere organisatie, 
  over eigen middelen en personeel beschikt, 
  intern streeft naar een permanente verhoging van de kosteneffectiviteit
  en een gamma van gespecialiseerde diensten aanbiedt aan interne klanten (overheidsdiensten). 

Het SSC levert diensten af in het kader van een professionele relatie tussen klant en dienstverlener, bij voorkeur 
op basis van "service packages" en "service level agreements". 

De sleutel tot het succes voor het SSC ligt in:

 de schaalbesparingen door het dienstenaanbod zodanig te structureren dat de middelen worden  
 gemaximaliseerd (leverancier),
       en de realisatie van een concrete meerwaarde door het verbeteren van de processen voor de  
 groep (klant).

DIMENSIE  SSC

Het beleid wordt gemaakt door  het management van het SSC

Rapporteren  aan de (interne) klant

Focus  op de relatie klant-dienstverlener

Dienstverlening  gericht op de behoeften van de klant

Dienstverlening  gebaseerd op mededinging

Het rendement wordt gemeten op 
basis van 

interne doelstellingen en externe 
benchmarks

De kosten worden doorgerekend op 
basis van 

van het werkelijke gebruik van de 
aangeboden diensten

Plaats  dichtbij de klant

Kennis  wordt beheerd

De bedrijfscultuur wordt getypeerd door  het feit dat voor een klant wordt gewerkt
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FUNCTIONELE ORGANISATIE

BELINCOSOC steunt op een piramidale structuur, die als volgt kan worden weergegeven: 

High level 
partners Final decision

Project fiches

Secretariat
BELINCOSOC

Scouting

Consultancy

FOD SZ BDM
unit

BDM

+ partners
correspondents

+ Temporary
attached agents

DIRCO

BELINCOSOC
SUPPORT UNIT

BDM

Onderaan de piramide bevindt zich de dienst Business Development Management van de DG Beleidsondersteuning 
van de FOD Sociale Zekerheid. Die dienst zal enerzijds het secretariaat van BELINCOSOC waarnemen en anderzijds 
aan "project scouting" doen. Daarnaast zal hij ook aan consultancy kunnen doen in het domein van het beheer/
het verkrijgen van Europese projectfinanciering voor de betrokken partners. De dienst Business Development 
Management zal ook het contactpunt zijn voor de externen die interesse tonen in BELINCOSOC (via de website 
of op andere manieren).

Het tweede niveau van de piramide, de B.S.U. (BELINCOSOC SUPPORT UNIT) is een werkgroep die bestaat uit de 
leden van de dienst BDM, de correspondenten van de partners en eventueel door de partners gedetacheerde 
personeelsleden. De hoofdtaak van de B.S.U. bestaat erin aan het directiecomité projectfiches te bezorgen. De 

WHO? WHAT?
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projectfiches zijn voorstellen gebaseerd op de toetsing van vraag en aanbod op de Europese financieringsmarkt.
De top van de piramide wordt gevormd door de leidinggevenden van de verschillende partners. Dat "directiecomité" 
(DIRCO) moet beslissen of de projectvoorstellen al dan niet worden uitgevoerd, op basis van de informatie die 
werd ingezameld door de andere niveaus van de piramide en die is opgenomen in de projectfiche. 

Als een positieve beslissing wordt genomen, gaat het dossier opnieuw terug naar de B.S.U., om concretere 
informatie te verzamelen met betrekking tot de financiële aspecten, de personeelsaspecten, de middelen, 
de partner(s), het project leadership, enz. Het dossier wordt dan opnieuw voorgelegd aan het DIRCO, dat de 
uiteindelijke beslissing neemt.  

Wanneer er positief gevolg wordt aan gegeven, zal de B.S.U. instaan voor de opvolging van de "tender procedure". 

OPERATIONELE ORGANISATIE

Op operationeel vlak, wil BELINCOSOC de vraag en het aanbod op de Europese financieringsmarkt aan elkaar 
toetsen, op basis van het volgende systeem:

Door middel van een permanente scouting selecteert BELINCOSOC (op basis van een catalogus van experts en 
hun expertise die zal worden samengesteld en op basis van een lijst van de potentiële projecten van de partners) 
de projectoproepen (CALLS) die interessant zijn voor de partners. De dienst BDM stelt die projectoproepen voor aan 
de Business Support Unit, die ze op zijn beurt in een projectfiche giet om ze voor te leggen aan het directiecomité. 
Als het directiecomité zijn fiat geeft, wordt de projectfiche aangevuld met bijkomende informatie op het vlak van 
de operationele aspecten, waarna ze terug aan het DIRCO wordt voorgelegd voor de uiteindelijke beslissing. Als 
groen licht wordt gegeven, wordt de projectfiche omgewerkt tot een voorstel (TENDER) van de instelling die het 
project voor haar rekening wil nemen, wat wordt voorgelegd aan de Europese Commissie. De persoon die de 
leiding over het project neemt (de projectleider) wordt door het DIRCO aangeduid tijdens de 2e beslissingsfase. 

Als het voorstel wordt aanvaard en de projectfinanciering rond is, kan BELINCOSOC de instelling die verantwoordelijk 
is voor het project nog verder ondersteunen op het vlak van taken met betrekking tot het beheer van Europese 
projecten (boekhouding, project management support, lobbying, verspreiding, valorisatie). 

EU INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT MARKET

DEMAND

PHASE

ORG

CALL PROPOSAL

IF YES1. SCOUTING

BDM

2. PREPARATION

BSU

3. DECISION

DIRCO

4. TENDER

BSU

SUPPLY
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MEER INFO?

Contacteer het team van de dienst Business Development Management (B.D.M.):

  Didier Verbeke, Business Development Manager
 Didier.Verbeke@minsoc.fed.be

  Marc Morsa, Legal Officer
 Marc.Morsa@minsoc.fed.be

  Michiel Van Der Heyden, Business Development Officer
 Michiel.Vanderheyden@minsoc.fed.be

  Cécile Atta, Business Development Officer
 Cecile.atta@minsoc.fed.be

  Sophie Loquet, Business Development Officer
 Sophie.Loquet@minsoc.fed.be
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