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Vragen infosessie 1 
 

1.1 Onderwerp van het pilootproject 
1. Mogen klinische studies worden gefinancierd door de pilootprojecten?  

Ja, indien deze niet reeds lopen en dit een volledig nieuw initiatief is.  

 

2. Is de focus enkel gericht op arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen of ook op psychische 

stoornissen op de werkvloer?  

De pilootprojecten zijn enkel gericht op arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.  

Zie Handleiding2.2 Scope van de pilootprojecten.  

 

3. Hoe kunnen we weten waar andere projecten zich positioneren?  

Dit is niet mogelijk om te weten. De selectiecommissie zal hier ook pas een zicht op hebben op 

het moment dat alle kandidaatstellingen binnen zijn.  

 

1.2 Doelpubliek  
4. Kunnen de verschillende bedrijfartsen deelnemen aan dit pilootproject?  

Ja, de doelgroep van de pilootprojecten betreft alle beroepscategorieën en sectoren, waaronder 

de commerciële, de non-profit sector en de verschillende instellingen en alle verschillende 

juridische statuten die hierbij horen.  

 

5. Mogen de pilootprojecten ook gaan over groepen van leerkrachten, kinderen, ouders,...?  

Ja, de doelgroep van de pilootprojecten bestaat ook uit de actoren in het onderwijs en de 

ondersteuningsnetwerken in het interventieniveau “Welzijn in de privésfeer”.  

  

6. Zijn bepaalde juridische vormen minder wensbaar voor een pilootproject?  

Neen, alle juridische organisatievormen zijn een mogelijke doelgroep voor de pilootprojecten. 

 

7. Dienen de werknemers die wensen te genieten van het pilootproject aangeduid te worden 

als partners? 

Neen, zij zijn onderdeel van het ‘doelpubliek’ die eventueel als test dienen van het pilootproject.  

 

1.3 Indienen van een pilootproject 
8. Komen gemeentelijke organisaties in aanmerking voor een project in te dienen?  

Ja, de oproep van de pilootprojecten staat open voor alle geïnteresseerden en 

belanghebbbenden.  
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9. Welke beroepen en expertisedomeinen mogen een pilootproject indienen? Is dit 

gereserveerd voor psychologen en artsen of mogen assistenten en coaches ook een 

pilootproject indienen?  

Alle actoren die werken met arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen mogen een 

pilootproject indienen. Assitenten en coaches behoren hier dus ook toe.  

 

1.4 Type pilootproject 
10. Wij zijn als organisatie op zich al een overkoepelend pilootproject, omdat we samengesteld 

zijn uit personen uit verschillende preventie- en interventieniveaus. Dus valt onze interne 

samenwerking tussen onze verschillende functies (re-integratie/Preventieadv 

psy/arbeidsgeneesheer) in dit concept? Of moeten we met een andere (externe) 

rechtspersoonlijkheid samengaan? 

Dit is een individueel project vermits er niet wordt samengewerkt met een andere organisatie. 

Met dit pilootproject bestaat er wel een samenwerking tussen verschillende stakeholders. Dit is 

van even groot belang als de samenwerking tussen verschillende organisaties (die eveneens 

verschillende stakeholders kunnen representeren). Deze identificatie van de verschillende 

stakeholders en de betrokkenheid en samenwerking hiervan dient eveneens te beschreven 

worden in de Template voor Kandidaatstelling (8.2 Identificeren van de verschillende 

stakeholders).  

 

11. Is de organisatie waar het pilootproject wordt uitgevoerd ook een partnerorganisatie in het 

consortium?  

De organisaties waar het pilootproject wordt uitgevoerd is het zogezegde ‘doelpubliek’. Hier 

dient ook gepreciseerd te worden welke organisaties gekozen werden. Voornamelijk de 

argumentatie voor deze keuze is van belang (de hoeveelheid, de sector, het juridisch statuut, 

etc.).  

 

1.5 Projectteam 
12. Is er een lijst beschikbaar van projectbegeleiders die beantwoorden aan de vooropgestelde 

criteria?  

Neen, het opzetten van een consortium en projectstructuur is de verantwoordelijkheid van de 

organisaties en personen die indienen op een pilootproject.  

 

13. Mogen er 2 coördinatoren zijn? Bijvoorbeeld: 1 coördinator voor de uitvoering en 

implementatie en 1 voor het onderzoek.  

Ja dit is zeker mogelijk indien dit in het belang is van het pilootproject.  

 

14. Mogen medewerkers in loondienst als coördinatoren fungeren en mag deze functie worden 

gesubsidieerd?  

Ja dit is mogelijk. De budgettering moet ook de tijdsinzet en budgettering van het projectteam 

omvatten (waaronder dus ook de projectcoördinator).  
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15. Moeten alle betrokken partijen minimum 3 jaar ervaring hebben in de sector?  

Dit is geen exclusiecriteria, het projectteam zal wel beoordeeld worden op basis van de 

benodigde expertise voor het pilootproject.  

 

16. Kunnen extra projectpartijen nadien nog toegevoegd worden?  

Dit is nog mogelijk in de opstartfase. Maar deze partijen dienen al mee beschreven te worden in 

de budgettering en beschrijving van de expertise, vermits de selectie op basis van deze criteria 

mede gebeurd.  

 

17. Wat met CV’s toe te voegen van ongekende teamleden die nog moeten aangeworven of 

vervangen worden?  

Deze CV’s dienen nog niet toegevoegd te worden en kunnen tijdens de opstartfase nog 

gepreciseerd worden. Desondanks wordt het projectteam wel beoordeeld op basis van de 

benodigde expertise voor het pilootproject.  

 

18. Dienen huisartsen, arbeidsartsen, adviserend artsen aangeduid worden als partners? 

Zij zijn onderdeel van het projectteam en hun rol dient in dit onderdeel van de kandidaatstelling 

ook te worden gepreciseerd. Indien zij een apart juridisch statuut hebben, worden zij bekeken als 

een partnerorganisatie in het consortium. 

 

1.6 Samenwerking  
19. De opstart vindt plaats op 1/11, maar er moet dan in een samenwerking met anderen een 

overeenkomst worden gemaakt?  

Het is niet verplicht bij het indienen van een kandidaatstelling om een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen op te tekenen. Desondanks is er 

wel een concrete verbintenis van elke partij nodig. De handtekeningen van de verschillende 

partijen en organisaties op het indieningsdocument, gelden als bewijs van samenwerking. 

 

1.7 Geïntegreerd raamwerk voor preventie 
20. Hoe strict wordt “diagnose” geïnterpreteerd: enkel objectief (medisch) of ook zelfevaluatie 

(subjectieve) inschatting?  

Diagnose wordt geïnterpreteerd als de medische diagnose.  

 

21. Op het interventieniveau werkveld gaat het enkel over acties geïnitieerd door het werkveld 

of ook acties door de dienstverlener bij management/ preventie-adviseurs,... (bijvoorbeeld 

opleiding, sensibilisering, ...)  

Het interventieniveau werkveld betreft het geheel van actoren die rechtsreeks betrokken zijn in 

het werkveld, namelijk werkgever, werknemer, vakbonden, externe en interne 

preventiediensten, arbeidsartsen, etc. Dus ook acties door de dienstverlener bij 

management/preventie-adviseurs. 
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22. Moeten de 3 preventieniveaus worden gedekt door dezelfde geografie?  

Neen de pilootprojecten mogen plaatsvinden in één enkele geografische zone (bijvoorbeeld 

Vlaanderen, Wallonië of Brussel) of overkoepelend op al deze geografische zones. Indien ze in 

slechts één geografische zone plaatsvinden, dient het pilootproject achteraf ook uitrolbaar te zijn 

voor de andere zones. 

 

1.8 Complementaire projecten  
23. Is het mogelijk een project/kandidaatstelling in te dienen bij zowel de NAR als bij de FOD 

Sociale Zekerheid?  

Eenzelfde pilootproject kan niet twee keer worden gefinancierd door verschillende instellingen. 

Maar dezelfde projectstructuur of organisaties kunnen zowel via de NAR als via de FOD Sociale 

Zekerheid een pilootproject indienen, maar dan met een verschillende of complementaire 

projectdoelstelling. Bijvoorbeeld  dezelfde organisatie kan een pilootproject indienen voor de 

primaire preventie bij de NAR en met een verschillende projectdoelstelling. Bijvoorbeeld  

dezelfde organisatie kan een pilootproject indienen voor de primaire preventie bij de NAR en 

voor de andere preventieniveaus bij de FOD Sociale Zekerheid. Indien deze twee pilootprojecten 

complementair zijn, is dit een extra argument voor integratie.  

 

1.9 Budget 
24. Hoeveel pilootprojecten worden er gekozen?  

We hopen tussen de 10 en 15 belangrijke overkoepelende pilootprojecten te selecteren. Het 

totaal van de geselecteerde pilootprojecten (individueel en overkoepelend) zal afhangen van de 

budgetten die door de geselecteerde pilootprojecten wordt voorzien.  

 

25. Wat is het totale budget dat is voorzien voor het geheel van pilootprojecten?  

Dit wordt niet gecommuniceerd. 

 

26. Wat is een correct bedrag voor de gepresteerde uren van de teamleden op het project?  

Dit zal door de indieners moeten worden ingeschat.  

 

27. Is het budget bedoeld voor de uitvoering van het theoretisch project of voor de uitvoering 

ervan?  

Dit is beide mogelijk. Enerzijds kan een pilootproject een theoretische studie zijn van een 

innovatief concept/hypothese. Anderzijds kan een pilootproject de implementatie van een reeds 

onderzocht en bestaand concept zijn. Een pilootproject kan ook de twee luiken omvatten.  

 

28. Zijn er niet-gesubsidieerde uitgaves? (personeel, infrastructuur, kosten ICT, ...)  

Neen, deze kosten dienen ook opgenomen te worden in de budgettering. Het totale budget zal 

dan worden beoordeeld. 
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29. Mag er in de opstartfase ook al een deel van de subsidie worden uitgegeven?  

Ja, na de selectie wordt reeds 50% van het voorziene budget toegewezen en dit kan reeds 

worden ingezet voor het pilootproject. De voorziene kosten tijdens de opstartfase dienen ook te 

worden opgenomen in de budgettering.  

 

30. Wordt een evaluatie door een externe partner mee in beschouwing genomen? (Bijvoorbeeld 

nulmeting bij het begin en een meting op het einde) 

Ja, de evaluatiemethode is eveneens een onderdeel van het pilootproject en indien er metingen 

gebeuren door een externe partner, dient deze dus ook voorzien en opgenomen te worden in de 

budgettering.  

De tweemaandelijkse, tussentijdse en finale evaluatie daarentegen zal steeds door de selectie-, 

opvolgings- en evaluatiecommissie gebeuren. Deze periodieke en permanente evaluatie dient 

dus niet opgenomen te worden in het budget.  

 

31. Kan er tijdens het pilootproject een herziening van het budget komen?  

Neen, er is geen afwijking mogelijk op het voorziene budget dat wordt voorgesteld in de 

kandidaatstelling.  

 

32. Is het maximale budget van 300 000 euro inclusief of exclusief BTW?  

Het maximale budget is inclusief BTW. 

  

1.10 Selectiecriteria 
33. Zijn de selectiecriteria op de slide in volgorde van belang? Worden er gewichten aan worden 

toegekend?  

Neen deze staan niet in volgorde van belang en er worden geen gewichten aan toegekend. 

 

1.11 Template  
34. Wat wordt er bedoeld met de fase ‘Gewenste situatie’?  

De gewenste situatie bedoelt alle stappen die dienen ondernomen te worden om de doelstelling 

en ‘gewenste/ideale situatie’ te bekomen.  

 

35. Wat wordt er bedoeld met “best practices” in de template?  

Indien er reeds bestaande best practices of academische referenties betrekking hebben op het 

ingediende pilootproject, dienen deze hier verduidelijkt te worden.  

 

36. Wat wordt er precies bedoeld met de implementatie- en uitvoeringsfase? Is het een 

praktische toepassing van het project met een (test)klant?  

Indien er reeds een praktische toepassing of implementatie in het pilootproject vervat zit, dient 

deze hierin te worden uitgewerkt. Bij theoretische pilootprojecten/studies dient een 

implementatieplan te worden opgesteld om te concretiseren hoe de implementatie in zijn werk 

zou gaan bij een eventueel vervolgtraject.  

 

file:///C:/Users/natnot/Desktop/NEW%20BRANDING/www.mobius.eu


6. 
 

Business consulting, profoundly different.     
www.mobius.eu 

37. Gelinkte doelstellingen: indien er meer dan 10 acties zijn die gelinkt kunnen worden aan de 

doelstelling van het pilootproject?  

Indien de doelstelling van het pilootproject meerdere acties uit het actieplan omvat, dient men 

de link te maken naar de sub- en/of doelstellingen. Voornamelijk de argumentatie is hier van 

belang.  

  

38. Mapping op het geïntegreerde raamwerk van preventie.  

Insert Shape om zo de betreffende interventie- en preventieniveaus aan te duiden.  

 

39. Is het maximum aantal woorden/tekens in de invulvelden in de template voor 

kandidaatstelling een strikt maximum of een richtwaarde?  

Dit is een voorgeprogrammeerd strikt maximum. Hier wordt wel nog de mogelijkheid in gelaten 

om een zin af te maken.  

 

40. Kunnen we bijlages toevoegen en verwijzen naar bepaalde documenten om concreter een 

overkoepelend project te beschrijven met een consortium.   

Ja dit is mogelijk. Indien er verwezen wordt naar referenties of best practices omhet pilootproject 

te ondersteunen, dienen deze bronnen te worden opgenomen in een referentielijst. Extra 

bijlages zijn mogelijk, maar dienen beperkt en relevant te zijn.  

 

1.12 Intellectuele eigendom 
41. Wat met betrekking tot intellectueel eigendom? Tekenen de personen die het dossier 

evalueren een NDA?  

De kandidaatstellingen worden vertrouwelijk behandeld.  

 

42. Wat met betrekking tot auteursrechten?  

Indien een tool wordt ontwikkeld door middel van de financiering tijdens de pilootprojecten, is 

dit nog steeds de intellectuele eigendom van de indieners, maar de Federale Overheid heeft wel 

het recht om deze te gebruiken en te verspreiden.  

 

43. Wat met betrekking tot gebruiksrechten?  

Best practices en andere tools die worden ontwikkeld tijdens de pilootprojecten, moeten kunnen 

worden gepubliceerd en geciteerd door de Federale overheid om andere partijen te inspireren. 

 

1.13 Opvolging 
44. Zijn er templates voor de opvolging ter beschikking?  

Ja, dit zijn eenvoudige formulieren die beschikbaar worden gesteld aan de geselecteerde 

pilootprojecten eind oktober.  
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