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Vragen Infosessie 2 
 

1.1 Onderwerp van het pilootproject 
 

1. Een project betreffende de opleiding, de sensibilisering van de actoren van preventie (artsen, 

psychologen, ...) is dit toelaatbaar? 

Ja dit project is toelaatbaar op voorwaarde dat er geen legale verplichtingen worden 

gefinancierd.  

Een pilootproject betreffende opleiding en sensibilisering beoogt verschillende acties die 

bijvoorbeeld zouden kunnen worden gedefinieerd onder het interventieniveau “Welzijn in de 

privésfeer” en “Beleid”. Om de talrijke doelstellingen van het actieplan te realiseren, worden 

verschillende pilootprojecten opgestart. Hiervoor doen we een beroep op de verschillende 

actoren die actief zijn in preventie, behandeling en reïntegratie van arbeidsgerelateerde mentale 

aandoeningen. Zij kunnen deze doelstellingen bereiken door middel van een geïntegreerd 

pilootproject, geïnspireerd op het opgestelde actieplan of zelf een innovatief concept dat nog 

niet werd opgenomen in het actieplan. 

 

2. Wanneer we binnen het project een traject voorstellen, mogen dan verschillende onderdelen 

van dit traject bij verschillende organisaties simultaan getest worden, gezien het ganse 

traject doorlopen niet haalbaar is binnen de vooropgestelde periode? 

Indien dit de best mogelijke oplossing is volgens de indiener dan is dit zeker toegestaan. De 

selectie- en evaluatiecommissie kan echter wel nog het projectplan eventueel bijsturen indien 

deze mogelijkheid niet als optimaal wordt bezien.  

 

1.2 Type pilootproject 
 

3. Als ziekenhuis zijnde gaan wij tijdens het pilootproject samenwerken met een arbeidsarts, 

mutualiteit, cel van preventie en HR. Is dit een individueel of overkoepelend project?  

Vanaf het moment dat er met verschillende organisaties wordt samengewerkt, spreken we van 

een overkoepelend project. Indien deze structuren intern binnen de organisatie (in dit geval één 

ziekenhuis) bestaan, spreken we van een individueel pilootproject.  
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1.3 Wie mag een pilootproject indienen?  
 

4. Mag een commerciële softwareleverancier een project indienen, uiteraard met zorgactoren 

als partner maar wel als indiener?  

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

Het is echter belangrijk dat de commerciële partner geen winst maakt dankzij de toegekende 

subsidies voor het uitvoeren van het pilootproject.  

 

5. Vormt het een probleem dat een overheidsinstelling, gemeenschap of gewest deel uitmaakt 

van een consortium, gelet op het feit dat het gaat om federale middelen waarmee het 

pilootproject zal bekostigd worden? 

De Inspecteur van Financiën staat toe dat federale fondsen worden gebruikt voor projecten 

waaraan deelstaten zouden deelnemen op voorwaarde dat (1) de bevoegde ministers hun 

uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben gegeven en dat (2) het project medegefinancierd wordt 

door de entiteit(en) of de bevoegde minister(s). 

 

1.4 Samenwerking  
 

6. Bestaat er een minimale grootte voor de steekproef ter validatie van het pilootproject?  

Neen, dit is afhankelijk van de objectieven van het pilootproject. Hoe representatiever de 

steekproef is voor de vooropgezette doelgroep van het pilootproject, hoe beter. Het is echter 

van essentieel belang om de geldigheid van de steekproef te garanderen, ongeachte de grootte 

hiervan. Bovendien vestigen wij uw aandacht op het belang om zoveel mogelijk dimensies van 

het raamwerk voor geïntegreerde preventie te integreren in het pilootproject.  

 

1.5 Geïntegreerd raamwerk voor preventie 
 

7. Zijn we als dienstverlener beschouwd als werkveld? 

Werkveld omvat alle actoren die rechtreeks betrokken zijn in het werkveld, namelijk werkgevers, 

werknemers, vakbonden, interne en externe preventiediensten, arbeidsartsen, enz.  

 

8. Wat betekent de mapping op het geïntegreerd raamwerk voor preventie?  

De mapping op het raamwerk bestaat er uit om de dimensies die worden afgedekt door de 

doelstellingen van het pilootproject aan te geven. In dit kader is het van fundamenteel belang 

om de gekozen dimensies te motiveeren en beargumenteren. Met andere woorden, uw voorstel 

dient duidelijk uit te leggen hoe het ingediende pilootproject de dimensies van het raamwerk 

afdekt die u heeft aangegeven in de mapping. 
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1.6 Timing / Planning van het project  
 

9. Kan het verder uitwerken van het ingediende pilootproject in de opstartfase opgenomen 

worden?  

In de opstartfase kan het projectplan nog verder worden gedetailleerd. Indien nodig zal in deze 

fase de aanpak, de timing en de planning nog worden verfijnd in samenspraak met de selectie- 

en evaluatiecommissie. De budgettering en de grote stappen van het pilootproject liggen 

daarentegen wel vast bij selectie. 

 

10. In welke mate moet de organisatie (doelpubliek) waar een concept op toegepast zou worden 

al gekend zijn bij het indienen op 21 september? Mag dit nog in de opstartfase (november- 

december) geformaliseerd worden? 

Algemeen gezien is beter om zo specifiek mogelijk te zijn bij de kandidaatstelling. De 

organisaties die zullen dienen als testpubliek bij het indienen van een pilootproject nog niet 

allemaal gekend en geformaliseerd moeten zijn. Niettemin dienen de volgende elementen in de 

methodologie te worden beschreven: 

‒ Relevante sector(en); 

‒ Juridische eigenschappen van het doelpubliek; 

‒ Belangrijke organisatorische kenmerken van het doelpubliek. 

De exacte organisaties mogen in de opstartfase nog worden bekendgemaakt.  

 

11. Moet bij indiening reeds geweten zijn hoe een vragenlijst voor T0, T1, ... meting er uit ziet? 

Mag de exacte uitwerking gebeuren bij implementatie (na toekenning van het project) om 

wille van de kost?  

De uitwerking van een vragenlijst kan een onderdeel zijn van het pilootproject en dient nog niet 

op voorhand uitgewerkt te zijn bij de selectie. Indien het doel en het concept van deze vragenlijst 

reeds gekend zijn, kan dit bij de kandidaatstelling wel worden toegelicht en uitgeschreven in de 

projectfases, evenals worden opgenomen in de budgettering. 

 

1.7 Projectplan 
 

12. Wat is het verschil tussen de projectfase “gewenste situatie” en “implementatie”?  

De gewenste situatie is de situatie waarnaar wordt gestreefd en die, dankzij het project, zou 

moeten worden bereikt. De gewenste situatie moet in het voorstel duidelijk en grondig worden 

omschreven. Bovendien moet het voorstel een gedetailleerde beschrijving van de volgende 

elementen over de gewenste situatie inhouden: (1) de methodologie die zal worden toegepast 

om de gewenste resultaten te bereiken, (2) elke stap en activiteit die nodig zijn om de gewenste 

situatie uit te werken en te bereiken. 
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De implementatie betreft het effectief uitvoeren van de noodzakelijke stappen om de gewenste 

situatie te bereiken. In principe moet er in het project ruimte worden voorzien voor de 

implementatie bij (en in samenwerking met) de betrokken actoren, personen, instellingen, 

organisaties, enz.  Indien het pilootproject slechts tot een conceptuele fase beperkt wordt en niet 

tot implementatie gericht wordt, dient een gedetailleerd implementatieplan te worden 

afgeleverd waarin een toekomstige implementatie grondig worden omschreven (stappen, 

belangrijke beslissingsmomenten, enz.). 

 

13. Wat wordt er exact verwacht in de fase “Communicatie en draagvlak”?  

Gedurende het hele traject moet er aandacht worden besteed aan draagvlak bij alle betrokken 

actoren en communicatie. Afhankelijk van de inhoud van het pilootproject zal er extern en/of 

intern gecommuniceerd worden tijdens het traject om draagvlak te creëren bij de juiste 

stakeholders. Indien een externe communicatie niet gewenst is bij het uitwerken van het 

pilootproject, dient beargumenteerd te worden waarom een dergelijke communicatie niet 

wenselijk is. De interne communicatie naar de verschillende overlegstructuren dient echter wel 

altijd omschreven te worden. Bij de opstart van het project dient een communicatieplan 

gefinaliseerd te worden en het projectteam staat in voor de implementatie hiervan.  

 

14. Op welke wijze dient het projectplan on het bijgevoegde Excel document ingevuld te 

worden?  

Dit document dient ter inspiratie voor de indieners. De bedoeling is dat dit document een 

samenvattend overzicht geeft van alle projectstappen die tijdens het pilootproject zullen worden 

uitgevoerd met de bijhorende methodologie, budget- en tijdsinschatting.  

 

1.8 Projectteam 
 

15. Wat dient er te gebeuren indien de projectcoördinator afwezig valt? Dient er een back-up 

voorzien te worden?  

Het is aan het projectteam om te evalueren of er de voorkeur aan gegeven wordt om bij het begin 

van het project reeds aan te geven wie de potentiële back-up is van de projectcoördinator (of een 

ander belangrijk lid van het team) of zij kiezen voor een ‘en route’-oplossing indien een dergelijke 

gebeurtenis zich zou voordoen. Alle wijzigingen tijdens de uitvoering van het pilootproject 

dienen te worden meegedeeld aan de CSE.  

 

1.9 Budget 
 

16. Welke onkosten kunnen niet gefinancierd worden door het project? 

Alle onkosten die relevant zijn voor de uitvoering van het pilootproject mogen in rekening 

worden gebracht in de budgettering. De relevante kosten omvatten o.a. personeelskosten, ICT 

kosten, infrastructuur, enz.  
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17. Kunnen de onkosten en werkuren voor het opstellen van een wetenschappelijke vragenlijst 

gefinancierd worden via het project? 

Ja, een pilootproject kan een louter theoretische studie bevatten van een innovatief concept / 

hypothese.  

 

18. Hierbij vroegen we ons af of de dienstverlening die in het kader van het pilootproject wordt 

uitgevoerd, mag verrekend worden in het projectvoorstel?  

Het bedrijf dat de dienstverlening uitvoert mag geen winsten halen uit het pilootproject. Alle 

kosten die relevant zijn voor de implementatie en het testen van een uitgewerkt concept bij 

bedrijven, dienen zeker opgenomen te worden in het budget.  

Indien u het nodig acht dat een gedeelte van deze dienstverlening betaald moet worden, dient u 

dit in de template te motiveren en te evalueren op basis van de kosten m.b.t. verplaatsing, 

catering, realisatie of andere relevante kosten. Dit deel van de subsidie dient ingeschat te worden 

door de indieners zelf en eveneens gemotiveerd te worden door relevante argumenten.  

19. Kan de kost voor het bedrijf waar je een good practice wil uittesten ook mee opgenomen 

worden door het project? Of enkel de personeelskosten van het projectteam?  

De kost van het uittesten van best practices in een bedrijf mogen worden opgenomen in het 

budget indien het uitvoerende bedrijf hier geen winsten uit haalt. Alle kosten die relevant zijn 

voor de implementatie en het testen van een uitgewerkt concept bij bedrijven, kunnen 

opgenomen te worden in het budget. 

 

20. Op welke wijze dient de loonkost gebudgetteerd te worden? Moet er gewerkt worden met 

vaste bedragen, door middel van een forfaitair bedrag voor alle loonkosten samen, of de 

reële loonkost?  

In eerste instantie is de budgettering van de personeelskost een forfaitaire inschatting vermits 

de persoon in principe nog niet in functie is. Anderzijds, moet de werklast van zijn prestaties 

worden gerechtvaardigd. Vervolgens dienen de indieners tijdens het pilootproject de werkelijke 

kosten van het gevraagde budget te rechtvaardigen (met name door loonfiches). De 

budgettering van de personeelskosten kan dus best gebeuren op basis van de loonkosten.  

 

21. Dient de budgettering te gebeuren in mandagen of %FTE? Dus bestaat er de werking als 
consultants of mogen er ook mensen worden aangenomen voor de duur van het project?  
Er mogen zeker mensen worden aangenomen voor de duur van het project. De personeelskosten 
dienen tijdens het pilootproject gerechtvaardigd worden door loonfiches en op basis van het 
aantal gepresteerde dagen voor het pilootproject.  
 

22. Kunnen opleidingsuren van medewerkers worden ingebracht?  
Ja, indien de opleidingsuren relevant zijn tijdens de uitvoering van het pilootproject, kan dit 
worden opgenomen in de budgettering met de daarbij horende argumentering.  
 

23. Dienen wij bij de indienen onmiddellijk een gedetailleerd budgetplan in te dienen of kan dit 
nadien ook nog?  
Tijdens de opstartfase bestaat er nog de mogelijkheid om het projectplan wat de timing, 

budgettering en planning omvat verder fijn te stellen. Daarentegen wordt het pilootproject ook 
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geselecteerd op basis van het totale budget. Dit totale budget is finaal en kan na de selectie 

niet meer worden aangepast. De verdeling over de projectleden, consortia of projectfases kan 

wel nog eventueel worden aangepast. 

 
 

1.10 Continuïteit / duurzaamheid van de pilootprojecten 
 

24. Bij beoordeling van de continuïteit van het pilootproject, gaat het hier om de haalbaarheid 
van het budget om de continuïteit te garanderen? 
Continuïteit en duurzaamheid van het project betreffen het feit dat de resultaten van het 

pilootproject bestemd zijn om te duren en dat er in de toekomst nog verder op kan gebouwd 

worden binnen andere bedrijven, instellingen of andere organismen.  

 

1.11 Evidence-based / best practices 
 

25. Is er een standaardmodel dat vanuit de selectiecommissie aanbevolen wordt om burn-out te 

valideren? (Bijvoorbeeld mag het Maslach Burnout Inventory model nog steeds gehanteerd 

worden? Ondanks de opkomende kritiek? Of toch het alternatief van de KU Leuven (BAT 

tool), de Oldenburg Burnout Inventory of een ander model?) 

Vanuit de selectiecommissie wordt er geen model aangeraden. Wetenschappelijk gezien 

moeten alle modellen mogelijk zijn vemits elk model zijn plus- en minpunten heeft. Bij het 

indienen van de pilootprojecten gaat het vooral om het gepaste model te gebruiken in functie 

van het pilootprojecten en deze keuze dan ook grondig te motiveren.  

 

26. Bestaat er gevalideerde evidence-based informatie, richtlijnen of materialen die als basis 
gebruikt worden voor de organisatie / invulling van vorming voor bijvoorbeeld 
zorgverleners?  
Er bestaan geen richtlijnen betreffende de evidence-based informatie. De indieners voor de 
pilootprojecten dienen de gebruikte best practices en / of wetenschappelijk materiaal zelf voor 
te stellen in lijn met de relevantie voor het pilootproject. Er bestaan verschillende 
wetenschappelijke en andere bronnen, zoals de Hoge Gezondheidsraad, die indien relevant 
gebruikt kunnen worden.  
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1.12 Intellectuele eigendom 

27. Wat gebeurt er met de IP van wat er ontwikkeld wordt in het project? Blijft de IP eigendom 
van het consortium of wordt die eigendom van de overheid? Kan u hier meer toelichting bij 
geven? 

"In het geval dat de applicatie werd ontwikkeld met de federale begroting, zou deze moeten 
kunnen worden gebruikt door federale instellingen die ook zouden kunnen beslissen om deze 
beschikbaar te maken voor andere organisaties of doelgroepen, zonder dat zij hoeven te betalen 
de ontwikkelingskosten van deze applicatie. Afhankelijk van het type toepassing, zou ze 
bijvoorbeeld kunnen beslissen om het beschikbaar te maken voor de burger op haar website. 
Uiteraard moeten de kosten van implementatie, onderhoud, eventuele hosting en updates van 
de applicatie door de gebruikers worden betaald, natuurlijk in overleg met de ontwikkelaar of de 
eigenaars van de applicatie. In dit geval zal het noodzakelijk zijn om deze specifieke kosten te 
schatten bij het indienen van het pilootproject, om de argumentatie in termen van 
projectduurzaamheid / continuïteit te versterken. " 

 

28. Onder welke vorm kunnen uitgewerkte vragenlijsten en materialen door de indiener zelf na 
het verstrijken van het project gebruikt worden en op welke manier door de overheid? 
Vragenlijsten en andere materialen die werden opgemaakt in het kader van het pilootproject en 
dus ook werden gefinancierd, kunnen na afloop van het pilootproject door de indieners worden 
gebruikt. Na het einde van het pilootproject dienen zij wel ook te mogen worden gebruikt door 
de publieke instellingen.  
 

29. Wat is de intellectuele eigendom van onze tool na november 2019?  

De indiener van het pilootproject blijft de eigenaar van de ontwikkelde tool, maar de publieke 

instellingen hebben het recht om deze tool te gebruiken en verspreiden (zie vraag 28). 

 

1.13 Template voor kandidaatstelling 
 

30. Wat als het maximaal aantal karakters is overschreden en je niet verder kan samenvatten? 

Bijvoorbeeld 523 i.p.v. 500. 

In de nieuwe versie van de template, dient de indiener zelf het maximale aantal van karakters 

(zonder spaties) te controleren. Er wordt hier nog toegestaan dat de indieners hun zin kunnen 

afmaken, in dit geval indien de 523 karakters bestaan om de zin af te maken, wordt dit nog 

toegestaan.  

 

31. Wat moet er gebeuren indien de lijst van gelinkte objectieven langer is dan 10?  

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

de link te maken naar de sub- en/of doelstelling. Voornamelijk zijn de argumentatie over de link 

tussen de doelstellingen van het actieplan en de doelstelling van het pilootproject belangrijk.  
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32. Als de projectcoördinatie gedeeld wordt, hoe duid je dit dan aan op het formulier?  

Er dient een “hoofd”projectcoördinator worden aangeduid die verantwoordelijk is voor het 

projectmanagement. Bij de tweede projectcoördinator dient de CV te worden toegevoegd in 

bijlage en bij de rollen en verantwoordelijkheden dient te worden aangeven dat het hier de 

tweede projectcoördinator betreft. Eveneens in het overzicht van het projectteam dient in de 

kolom “Rol in het project” projectcoördinator 2 te worden vermeld.  

 

33. Bij punt 11 van de kandidaatstelling voor transversale pilootprojecten wordt er vermeld dat 

bij de indiendatum (21 september) een vereenvoudigd projectplan gebruikt mag worden. 

Wordt met deze eenvoudige versie verwezen naar het Excel sjabloon dat ter beschikking 

gesteld is? 

Algemeen gezien is het beter om zo specifiek mogelijk te zijn bij het indienen van de 

kandidaatstelling van de pilootprojecten. Het beschikbare Excel-sjabloon dient ter inspiratie 

voor de indieners. Het vereenvoudigde projectplan dient alle fases in het pilootproject te 

bevatten met de relevante methodologie om de gewenste resultaten te bereiken. Hier dient ook 

een tijds- en budgetinschatting per projectstap te worden gemaakt.  

 

34. Geven we de intentieverklaring af van de bedrijven / stakeholders die niet opgenomen 

worden als lid van het consortium, maar wel meewerken en zo ja, waar?  

Deze dienen bijgevoegd te worden als extra bijlage. Vanonder in de template is er de optie 

voorzien om eventueel extra bijlages toe te voegen.  

 

35. Is er een originele handtekening nodig op de te ondertekenen documenten?  

De originele handtekening van de verschillende organisaties in het consortium en de leden van 

het projectteam zijn nodig ter bevestiging van deelname aan het pilootproject. 

 

36. De template voor kandidaatstelling dient afgedrukt te worden in PDF, maar alle karakters 

zijn niet zichtbaar in de kaders indien dit uitgevoerd wordt. 

Er is een nieuwe versie van de template van de kandidaatstelling beschikbaar online. In de nieuwe 

versie bestaat er geen automatische beperking van het aantal karakters, vermits dit de reden was 

voor de technische problemen. U dient dit dus zelf te controleren. De beperking van de karakters 

(zonder spaties) is strikt, maar wij laten wel nog toe dat een zin kan worden afgemaakt buiten 

het strikte maximum van de karakters.  

 

37. Het document kan niet worden ingevuld door een MAC, is hier een oplossing voor?  

Er is een nieuwe versie van de template van de kandidaatstelling beschikbaar online. In de nieuwe 

versie bestaat er geen automatische beperking van het aantal karakters, vermits dit de reden was 

voor de technische problemen. U dient dit dus zelf te controleren. De beperking van de karakters 

(zonder spaties) is strikt, maar wij laten wel nog toe dat een zin kan worden afgemaakt buiten 

het strikte maximum van de karakters.  
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1.14 Selectie van de pilootprojecten 
 

38. Worden bij overkoepelende projecten alle projecten uitgenodigd om hun project mondeling 

toe te lichten? Zijn de data hiervoor bekend?  

Neen, de selectie- en evaluatiecommissie zal een shortlist van overkoepelende pilootprojecten 

opstellen die hun project mondeling zullen komen verdedigen. Deze data worden binnenkort 

bekend gemaakt.  

 

39. Wie behoort tot de selectiecommissie?  

Teneinde dwang en lobbying op de leden van de selectie- en evaluatiecommissie te vermijden 

worden de namen van de leden van de selectiecommissie niet gepubliceerd. De neutraliteit, de 

onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van deze commissie wordt gegarandeerd.  

 

40. Kunnen experten die in de selectie- en evaluatiecommissie betrokken zijn tegelijkertijd 

projecten indienen?  

Nee, de leden van de selectie- en evaluatiecommissie alsook de leden van de subcommissies 

mogen geen project indienen, noch op een of andere wijze deelnemen aan een ingediend 

pilootproject, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks. 

 

1.15 Evaluatie 
 

41. U vraagt om KPI's op te geven die het proces van het pilootproject meten. Bedoelt u daarmee 

de opvolging van het project? (scope, middelen, tijd). Of kan u een indicatie geven wat u daar 

precies mee bedoelt?  

Bij de evaluatiemethodes wordt een onderscheid gemaakt tussen proces- en impactevaluatie.  

Met de procesevaluatie wordt bedoeld de evaluatie van de gekozen methodologie in het 

pilootproject. Om een concreet voorbeeld te geven: indien een pilootproject een methodologie 

wil uittesten in 10 scholen en deze uiteindelijk maar in 3 scholen wordt getest, dan is dit de 

evaluatie van het proces en dus ook de methodologie.  

De impactevaluatie is meer kwalitatief en gaat over de bereikte resultaten van het pilootproject. 

In het fictieve voorbeeld, zou dit dan eerder zijn dat de afwezigheid van de leerkrachten met x% 

gedaald is. Beide types van indicatoren kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief zijn.  

 

42. Ik zou graag willen weten of de 2 evaluaties van mei en november 2019 voor de 

proefprojecten evaluaties zijn die door het pilootproject zelf moeten worden behandeld, 

door een externe beoordelaar in te schakelen of dat de projecten door Möbius zelf worden 

beoordeeld. Met andere woorden, moet ik de kosten van de twee externe evaluaties 

budgetteren? 

De evaluatie zal worden gedaan door de onafhankelijke en neutrale selectie- en 

evaluatiecommissie waar verschillende overheidsinstellingen en academici in zetelen. De 

evaluatie dient niet te worden geraamd in de budgettering.  
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1.16 <Opvolging 
 

43. Indien een pilootproject is geselecteerd, wordt elke twee maanden een opvolgingsrapport 

verwacht dat naar de selectie- en evaluatiecommissie wordt verstuurd. Wat is de vorm van 

deze rapporten en hoe lang duurt het om deze in te vullen?  

De standaard opvolgingsfiches zullen voorzien en uitgelegd worden aan de projectcoördinatoren 

van de geselecteerde pilootprojecten. Hier dient op een synthetische wijze de uitgevoerde taken, 

ondervonden obstakels, belangrijke beslissingsmomenten en een update van de KPI’s te worden 

uitgelegd. Het invullen van deze fiches zal elke twee maanden slechts 2-3 uur in beslag nemen.  

 

44. Indien een project geselecteerd wordt, is er ook de mogelijkheid om dingen verder af te 

toetsen met Möbius?  

Möbius zal in het verder verlopen van het project slechts een faciliterende rol opnemen en zal 

niet inhoudelijk bij de pilootprojecten betrokken worden. Tijdens het verloop van de 

pilootprojecten is het mogelijk om een beroep te doen op de selectie- en evaluatiecommissie 

voor verdere aftoetsing en/of bijsturing van het project vermits die commissie met de 

inhoudelijke opvolging van de pilootprojecten belast wordt.  

 

45. Software ontwikkelen en testen in 10 maanden en evalueren is zeer kort. Moeten projecten 

stoppen in oktober 2019?  

De pilootprojecten dienen afgerond te zijn eind november 2019. Het betreft pilootprojecten van 

slechts één jaar.  

 

46. Wat gebeurt er na de evaluatie eind november indien het pilootproject negatief of positief 

wordt beoordeeld? 

Aangezien de wetenschappelijke literatuur niet alle relevante data bevat, dienen nieuwe 

experimentele onderzoeken te worden opgezet om vooruitgang en de effectiviteit van bepaalde 

praktijken te evalueren. Of de resultaten nu positief of negatief zijn, ze zorgen voor een 

vooruitgang in de reflectie.  

Indien een pilootproject een negatieve resultaten heeft in november 2019, betekent dit niet 

noodzakelijk dat de subsidie zal worden teruggevorderd. Dergelijke terugvordering gebeurt 

enkel indien na controle zou blijken dat de toegekende middelen niet correct (d.w.z. niet 

conform met het ingediende voorstel) werden besteed.  

Indien de resultaten positief zijn, is er echter niet de mogelijkheid tot opschaling. De 

pilootprojecten zullen aflopen na de looptijd van één jaar.  
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