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1. Introductie 
  

De coronacrisis heeft een grote impact op het mentale welzijn van de bevolking. De gezondheidscrisis 

bracht heel wat plotselinge veranderingen in de arbeidsomstandigheden teweeg. Bepaalde werknemers 

bevonden zich ofwel in een situatie van gedwongen telewerk, ofwel op de frontlinie van de crisis (bv. 

gezondheidswerkers, voedselwerkers, politie, brandweerlieden, enz.) of, in het geval van veel zelfstandigen, 

in een situatie waarin zij niet konden werken. Bovendien waren er reeds voor deze gezondheidscrisis al 

knipperlichten in onze maatschappij aanwezig die duidden op de noodzaak om van werk gerelateerde 

psychosociale risicopreventie een speerpunt in het beleid te maken.  

In maart 2021 heeft de ministerraad het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk goedgekeurd. Het 

actieplan bestaat uit drie fasen:   

• Fase 1: een sensibiliseringcampagne die focust op de opsporing van stress en burn-out en hierover 

informatie verspreidt  

• Fase 2: het doorvoeren van een eerste pakket maatregelen rond preventie van psychosociale 

risico’s op het werk 

• Fase 3: het uitrollen van het federaal plan 'Mentaal Welzijn op het Werk’ 

In het kader van fase 2, en in opdracht van minister van Zelfstandigen, David Clarinval, lanceert de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid (hierna FOD SZ) een oproep tot het indienen van projecten, ter preventie 

van psychosociale risico’s gelinkt aan de activiteiten van zelfstandigen, en de potentiële schade die hiermee 

gepaard gaat (o.a. burn-out, stress, …). 

Tijdens de vorige legislatuur werd, ook in het kader van een projectoproep, een geïntegreerd 

preventiekader op maat van de zelfstandige ontwikkeld door een consortium bestaande uit sociale 

dienstengroep Liantis, ondernemersorganisatie UNIZO en vormingsinstelling Integraal. 

De huidige oproep voor nieuwe projecten op maat van zelfstandigen nodigt de sociale verzekeringsfondsen 

voor zelfstandigen uit om verder concrete initiatieven inzake preventie van werk-gerelateerde 

psychosociale risico’s uit te werken. De verworven data en de tussentijdse resultaten van deze projecten 

kunnen een basis vormen voor structureel beleid ter ondersteuning van het mentaal welzijn op het werk bij 

zelfstandigen. 
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2. Doelstelling van de projectoproep 
 

Met deze projectoproep willen we concrete, realistische en praktische preventie-initiatieven ondersteunen, 

die gelinkt zijn aan de activiteiten van zelfstandigen en een positieve impact nastreven op hun mentale 

welzijn. Met de projecten zoeken we antwoorden op de behoeften en problemen rond werk-gerelateerde 

psychosociale risico’s bij de brede groep van zelfstandigen, met al zijn verschillende beroepscategorieën en 

werksituaties. 

Verschillende instanties en organisaties zetten zich reeds in voor de problematiek bij zelfstandigen. Zo 

bestaat er het initiatief “Arts in nood”, die artsen met psychische problemen probeert te helpen en biedt 

de “Groupe de soutien aux agriculteurs en difficulté" gratis een luisterend oor en hulp aan voor landbouwers 

die hierom verzoeken. Ze organiseren daarnaast ook sensibilisatie-acties en opleidingen. Ook het initiatief 

“Un pass dans l’impasse” focust op zelfstandigen in nood door aangepaste psychologische ondersteuning 

aan te bieden. “L’union des classes moyenne (UCM)” en de Kamers van Koophandel van de verschillende 

gewesten verdiepten zich ook reeds in de problematiek. Zo hebben zij op 2 instanties hun leden 

ondervraagd omtrent hun welzijn. Andere voorbeelden van initiatieven zijn "Agricall", “Doctors4dokters”, 

de vergoeding van werkhervattings-coaching door Emino, en diverse initiatieven van beroepsverenigingen. 

Met deze oproep willen we de sociale verzekeringsfondsen stimuleren en ondersteunen bij het uitwerken 

van complementaire projecten. Hierbij kan voortgebouwd worden op de best practices en lessons learned 

van bestaande initiatieven of kan getracht worden om gedetecteerde lacunes in te vullen.  

Een observatie die men vaak herhaalt wanneer men spreekt over het thema van mentaal welzijn gelinkt aan 

de activiteiten van zelfstandigen is dat er een prangend tekort is aan data rond de problematiek. Daarom is 

het belangrijk dat er aandacht is voor gegevensverzameling bij de uitrol van de projecten. Eveneens zijn 

gegevens rond de impact van initiatieven om deze problemen te verhelpen bijzonder gering. Het is dan ook 

van groot belang dat de projecten die uit deze oproep voortvloeien in hun projectopzet van in het begin 

rekening houden met het verzamelen van gegevens rond de reële impact die het project teweeg brengt. 

Met andere woorden, in welke mate heeft het project bijgedragen tot de realisatie van de doelstelling van 

het project.   

Nog een belangrijk element rond deze projectoproep is dat we willen inzetten op projecten die een 

holistisch aanpak van de problematiek nastreven. Wat we precies met holistisch bedoelen, komt specifiek 

aan bod in punt 3.2. Scope.  

Met de oproep wil men investeren in duurzame initiatieven en benaderingen. 

Initiatieven en projecten met veelbelovende resultaten kunnen eventueel dienen als input voor het beleid 

rond preventie van werk-gerelateerde psychosociale risico’s bij zelfstandigen. In dit verband wijzen we 

nogmaals op het belang van de integratie van een onderbouwde evaluatiemethode voor het proces en de 

impact van de initiatieven. Ook de motivatie rond hoe het project voortgezet kan worden na de afsluiting 

binnen het subsidiekader is essentieel.  
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3. Doelgroep en scope van de projecten 
 

3.1. Doelgroep 
 

De projecten die uit deze oproep geselecteerd worden, moeten gericht zijn op zelfstandigen en/of hun 

werkomgeving. Aangezien we preventief willen inzetten, dienen de initiatieven dus rekening te houden met 

de specifieke context van de zelfstandigen. Zo blijkt uit preliminaire onderzoeksresultaten 1  dat de 

initiatieven geen extra belasting mogen leggen op de werking van de zelfstandigen. 

 

De oproep wordt opengesteld voor initiatieven en projecten voor alle types van zelfstandigen; zelfstandigen 

in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep, meewerkende echtgenoten, als zelfstandige/natuurlijke 

persoon (eenmansbedrijven) dan wel in het kader van een vennootschap (KMO of groter). 

Wanneer er initiatieven worden uitgewerkt ten bate van de globale groep van zelfstandigen dan is dit een 

grote troef bij de kandidaatstelling. Indien het voorstel op een meer specifieke doelgroepen is gericht, moet 

dit duidelijk worden gemotiveerd. Met het oog op de evaluatie van de (impact van de) projecten dienen de 

voorstellen de doelgroep steeds goed af te bakenen en te beschrijven. 

Het is onbetwistbaar dat het statuut van de zelfstandige betrekking heeft op zeer verschillende realiteiten. 

De omzetbaarheid van initiatieven voor specifieke doelgroepen naar de globale groep van zelfstandigen is 

hierdoor niet altijd vanzelfsprekend. We willen de projectkandidaten echter toch stimuleren om de 

denkoefening hierrond op te nemen in het projectvoorstel. 

 

3.2. Scope  
 

Deze oproep omvat een call naar praktische en concrete initiatieven, maar ook eventuele terreinstudies, 

ter preventie van alle mentale psychosociale aandoeningen bij zelfstandigen waarbij een link bestaat met 

het werk. Het verband met het werk dient overheersend te zijn, zonder evenwel andere oorzaken van de 

problematiek uit te sluiten.  Onder de categorie mentale aandoeningen gelinkt aan het werk vallen onder 

meer: burn-out, de over-betrokkenheid bij het werk, workaholisme, depressie, anxiety disorders, stress, 

musculoskeletale aandoeningen die ook chronisch worden door de dynamiek met stress etc.  

De sociale verzekeringsfondsen spelen traditioneel een belangrijke rol in het professionele leven van de 

zelfstandigen. Zij innen de bijdragen en keren verschillende uitkeringen uit, maar spelen bovenal een rol als 

begeleider van de zelfstandigen. Ze begeleiden hun aangeslotenen bij het beheer van de sociale zekerheid 

en vangen hierbij heel vaak in een vroeg stadium signalen op van problemen bij een zelfstandige. Zij zijn 

immers het meest vertrouwd met de dagelijkse realiteit van zelfstandigen en staan in rechtstreeks contact 

met hen. Aandacht voor het arbeidsgerelateerde psychosociale welzijn (herkennen van de eerste tekenen 

 
1 Preliminaire resultaten uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel naar zelfstandigen waaraan E. Van Hoof meewerkt.  
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van burn-out) van de zelfstandige en voor de verschillende ondersteuningsinitiatieven (psychosociaal en 

financieel) zou deel kunnen/moeten uitmaken van de opleidingen of de begeleidingstrajecten die deze 

organisaties hun aangeslotenen vaak aanbieden. De ontwikkeling van competenties bij de gesprekspartners 

van zelfstandigen om de eerste tekenen van arbeid gerelateerde psychosociale aandoening of problemen 

te herkennen, is hiervoor cruciaal. In lijn met de hierboven beschreven rol van sociale verzekeringsfondsen 

beperken we de oproep tot voorstellen die zich richten op primaire en secundaire preventie.  

 

De reikwijdte van de projecten is beperkt tot het bevoegdheidsgebied van de federale overheid. Hou hier 

zeker rekening mee bij het opzetten van uw project.  

 

Alle huidige beschikbare inzichten2  wijzen op het belang van een holistische aanpak bij de preventie van 

deze problematiek. Het valt te benadrukken dat het bij dergelijke aanpak belangrijk is dat preventie zich 

niet enkel richt op de zelfstandige als individu maar ook op de situationele context waarin hij/zij leeft/werkt. 

De projecten dienen hiertoe ook een impact te hebben op één of meerdere van de hieronder beschreven 

elementen van een holistische aanpak om arbeidsgerelateerde psychosociale aandoeningen te voorkomen 

en/of aan te pakken. Deze elementen betreffen de volgende vragen:  

 

1. Op welk(e) niveau(s) van preventie zet het project in?  

 

• Primaire preventie: heeft betrekking op de fase waarin nog geen symptomen van werk gerelateerde 

psychosociale aandoeningen waargenomen  zijn, maar waar men wel reeds enkele psychosociale 

risico’s kan  vaststellen die aangepakt moeten worden. 

• Secundaire preventie: heeft betrekking op de fase waarin de eerste symptomen naar boven komen 

en men de verdere ontwikkeling ervan wil voorkomen en/of vertragen. Een belangrijk onderdeel 

van dit soort preventie is om uitval te voorkomen.  

 

Tertiaire preventie, die betrekking heeft op de fase waarin de arbeids-gerelateerde psychosociale 

aandoening al aanwezig is en hoofdzakelijk focust op het voorkomen van complicaties en ziekteverergering 

bij patiënten, is out of scope voor deze projectoproep. 

Het is echter wel mogelijk om initiatieven te voorzien die inzetten op het opleiden van het personeel om de 

symptomen van een zelfstandige in nood te herkennen, om deze te kunnen doorverwijzen.  

 

  

 
2 specifieke voorbeelden:  het rapport van de Hoge Gezondheidsraad (Burnout en werk, 2017) en  
Braeckman, L., & Hansez, I. (2016). Prévention secondaire du burnout.   
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2. Welk(e) risicofactor(en) wil het project aanpakken?   

 

• Persoons gerelateerde factoren: specifieke persoonlijkheidsaspecten zoals neuroticisme, laag 

zelfbeeld, vermijdende coping-strategieën, perfectionisme, passiviteit zijn sterke indicators voor 

werk-gerelateerde mentale aandoening waaronder burn-out.  

• Omgevingsfactoren: verschillende omgevingselementen dragen ook bij tot werk-gerelateerde 

psychosociale aandoeningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang dat gehecht wordt aan 

succes, digitalisering, zelfmanagement, tijdsdruk, carrièrekeuze (de al dan niet bewuste keuze om 

zelfstandige te worden), de spanningen die gepaard gaan met het werken in een familiebedrijf, 

werken in een competitieve prestatieomgeving,… 

• Werk gerelateerde risico’s3: De aan- of afwezigheid van bepaalde werk- of taakkenmerken hebben 

een negatieve invloed op werk-gerelateerde psychosociale risico’s.  

 

Enkele werk-gerelateerde risico’s die werden waargenomen4, die specifiek verbonden zijn aan zelfstandigen 

zijn de volgende: 

o Hoge (administratieve) werklast  

o Hoge emotionele belasting 

o Fysiek belastende werkomstandigheden 

o Job- en financiële onzekerheid   

o Gebrek aan competentie/capaciteit op managementvlak (financieel management, 

businessmanagement) en het beheer van het personeel 

o Slaapgebrek, het gebrek aan rust 

o Weinig alternatieven anders dan het presenteïsme 

o Problemen binnen professionele relaties  

o Evenwicht werk/privé 

o Organisatie van het werk 

  

 
3 Psychosociale risico's op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een zelfstandige psychische schade ondervindt, die al 
dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan elementen van de werkorganisatie, de 
werkinhoud, de werkomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop hij al dan niet een impact heeft en die 
objectief een gevaar inhouden. 
4 Door o.a. door experten zoals Van Hoof E., Hansez I. en beschreven in Algemeen Beheercomité. (2019). Verslag Burn-out.; UCM. 
(2021). Enquête santé- Beaucoup d'indépendants vont mal et ne l'avouent pas. Opgehaald van UCM Magazine: 
https://www.ucmmagazine.be/actus/enquete-sante/ 
; UCM. (2021). Enquête santé: Les indépendants et chefs de PME sont épuisés. Opgehaald van UCM Mouvement Luxembourg: 
https://www.ucm-mouvement-lux.be/enquete-sante-les-independants-et-chefs-de-pme-sont-epuises/ ; HEC Consulting. (2020). 
Rapport de mission intermédiaire : évaluer l’état de santé des travailleur(euse)s indépendant(e)s. 
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Uit de studie van het UCM5  kan men identificeren dat zelfstandigen het meest te kampen hebben met 

problemen in verband met (1) verantwoordelijkheid en verwachte kwaliteit van hun werk, (2) 

personeelsbeheer (vooral de moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden), (3) financieel beheer 

van de onderneming (vooral de druk in verband met belastingen/plichten (sociaal, administratief)) en (4) 

problemen in verband met controles en gebrek aan steun van instellingen. 

 

3. Op welk werkdomein(en)/interventie-niveau(s) voorziet het project een impact te hebben? 

 

Het niveau van interventie wordt bepaald door de actoren die u in het projectvoorstel betrekt.  

Er zijn 4 niveaus te onderscheiden; 

  

• Beleidsniveau: het project betrekt actoren die actie kunnen ondernemen op de verschillende 

beleidsniveaus, namelijk overheidsdiensten en instellingen zoals bijvoorbeeld de instellingen voor 

sociale zekerheid, de verschillende mutualiteiten, etc.  

• Welzijn in de privésfeer van de zelfstandige: het project betrekt actoren die kunnen bijdragen aan  

het algemeen welzijn of die diensten aanbieden om het individu in zijn/haar/hun sterktes te zetten, 

etc. 

• Het werkveld van de zelfstandige: het project betrekt actoren die rechtsreeks betrokken zijn in het 

werkveld: klanten, leveranciers, externe controle-instanties (RSZ, BTW, arbeidsinspectie, 

administratieve controles), andere beroepsgroepen betrokken bij de activiteit van zelfstandigen,… 

• De gezondheidszorg: het project betrekt actoren die zich bezighouden met diagnose en 

behandeling, re-integratie en opvolging (multi-disciplinair), zoals bijvoorbeeld psychiaters, 

psychologen, huisartsen, coaches etc.   

 

 

4. Wat is de projectfocus van het project?   

 

• Sensibilisatie: initiatieven of projecten die inzetten op het sensibiliseren van zelfstandigen en hun 

omgeving rond de problematiek en de preventie ervan.  

• De ontwikkeling van tools/methodiek: initiatieven die inzetten op het ontwikkelen en testen van 

bepaalde innovatieve hulpmiddelen of tools voor zelfstandigen en hun partners. Denk bijvoorbeeld 

aan het ontwikkelen van een website, of  een toolkit, …   

Of initiatieven die zich toespitsen op het ontwikkelen van een methodiek rond preventie. Een 

mogelijk voorbeeld is het uitdenken van een traject voor begeleiding van zelfstandigen. 

• Begeleiding: initiatieven die toespitsen op het aanbieden van handvaten voor preventie bij 

zelfstandigen en hun partners en die het effect van deze instrumenten beoordelen. Een voorbeeld 

 
5 UCM. (2021). Enquête santé- Beaucoup d'indépendants vont mal et ne l'avouent pas. Opgehaald van UCM Magazine: 
https://www.ucmmagazine.be/actus/enquete-sante/ ; UCM. (2021). Enquête santé: Les indépendants et chefs de PME sont 
épuisés. Opgehaald van UCM Mouvement Luxembourg: https://www.ucm-mouvement-lux.be/enquete-sante-les-independants-
et-chefs-de-pme-sont-epuises/ ; HEC Consulting. (2020). Rapport de mission intermédiaire : évaluer l’état de santé des 
travailleur(euse)s indépendant(e)s. 



Projectoproep « Mentaal welzijn van zelfstandigen op het werk » 
9 

zou kunnen zijn: een opleidingstraject implementeren voor gesprekspartners van zelfstandigen om 

de eerste tekenen van arbeidsgerelateerde psychosociale aandoening of problemen te herkennen. 

 

Het is toegelaten dat uw project telkens slechts focust op één onderdeel van de bovenvermelde 

elementen. Hierbij dient de complementariteit met andere initiateven echter duidelijk gemotiveerd te 

worden. Projecten die echter verschillende onderdelen van een element combineren, en dus op deze 

manier een holistische aanpak voorstellen, worden sterk aangemoedigd!  

➔ Motiveer dus zeker hoe uw project focust op volgende 4 elementen (en de onderdelen binnen 

deze elementen):  

1. Preventieniveau (primair/ secundair) 

2. Risicofactoren (individu/ werk/ omgeving) 

3. Interventieniveaus (beleidsniveau, Welzijn in de privésfeer, werkveld, 

gezondheidszorg) 

4. Focus (sensibilisatie/ tools & methodieken/begeleiding) 

 

Bij wijze van inspiratie en best-practice toont onderstaande illustratie aan hoe het pilootproject “De 

veerkrachtige Zelfstandige” van Liantis, Unizo en Integraal inzette op een holistisch aanpak voor 

zelfstandigen.  
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4. Projectaanvrager 
 

Omdat de sociale verzekeringsfondsen een belangrijke partner zijn in de aanpak van primaire en secundaire 

preventie van werkgerelateerde psychosociale risico’s bij de doelgroep van zelfstandigen, moeten de 

projecten voorgesteld en gedragen worden door sociale verzekeringsfondsen.6  

Projecten kunnen dus enkel ingediend worden door een erkend sociaal verzekeringsfonds voor 

zelfstandigen (art 20, KB nr. 38).  

De oproep wordt opengesteld voor twee type projecten:  

• Individueel project: één geïntegreerd voorstel van acties door één sociaal verzekeringsfonds. 

• Samenwerkingsproject: één geïntegreerd voorstel van acties door een sociaal verzekeringsfonds in 

samenwerking met één of meerdere andere actoren. Deze andere actoren kunnen, maar hoeven 

geen sociale verzekeringsfondsen te zijn.  

De voorwaarden voor dit type project is dat het sociaal verzekeringsfonds: 

o het consortium voorzit  

o een projectverantwoordelijke, en dus single point of contact, aanduidt binnen het fonds  

o en, bij selectie, instaat voor de verdeling van de middelen tussen zijn partners.   

Eén van de succesfactoren van initiatieven ter preventie van werk-gerelateerde psychosociale risico’s is de 

samenwerking tussen verschillende actoren. Samenwerkingsprojecten die opgezet worden tussen een 

sociaal verzekeringsfonds en andere actoren zijn een grote troef. 

Indien u een individueel project indient, motiveer dan zeker welke stakeholders belangrijk zijn voor het 

slagen van het project en hoe u ze gaat betrekken.   

Bij het indienen van een project in samenwerkingsverband adviseert de FOD Sociale Zekerheid om met de 

partners na te denken over volgende aspecten:   

• de samenwerking tussen de verschillende actoren 

• een duidelijke gedefinieerde verdeling van rollen en verantwoordelijkheden onder de 

deelnemende organisaties/ personen 

• de mate van betrokkenheid van de betrokken partijen 

• de financiële verdeling tussen de betrokken partijen 

Voor beide types projecten duidt men een projectverantwoordelijke aan die zal optreden als single point of 

contact voor de FOD Sociale Zekerheid.  

 
6 Sociale verzekeringsfondsen dienen de nodige aandacht te verzorgen aan de communicatie rond 
de projecten, in het bijzonder naar de zelfstandigen toe. Een goede communicatie-aanpak kan het 
nodige vertrouwen opleveren dat cruciaal is voor het slagen van de projecten.   
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Indien het voorgestelde project inzet op dataverzameling en- verwerking, treedt het fonds op als 

gegevensverantwoordelijken bij het verwerken van persoonsgegevens binnen het project. In dit geval 

bevelen wij aan om te overwegen ook een Data Protection Officer aan te duiden om de opvolging van de 

GDPR wetgeving te staven.   

 

5. Link met bestaande initiatieven 
 

Zoals reeds eerder vermeld, willen we met deze oproep sociale verzekeringsfondsen stimuleren en 

ondersteunen bij het uitwerken van complementaire projecten aan bestaande initiatieven. Het is dus als 

projectaanvrager belangrijk dat u bij het projectvoorstel een link tracht te maken met lopende initiatieven 

en om dus stil te staan bij de toegevoegde waarde van het nieuwe voorstel. Deze motivatie benadrukken 

we indien men kiest om rond zeer specifieke elementen van de beschreven holistische aanpak te werken. 

De integratie met bestaande initiatieven kan deze specifieke aanpak rechtvaardigen.  

 

6. Timing  
 

De oproep wordt officieel opengesteld op 1 december 2021. Een initiële voorstelling van de oproep voor 

de vereniging van de sociale verzekeringsfondsen zal plaatsvinden op 6 december 2021. Men heeft dan 10 

weken tijd om een kandidaatsdossier uit te werken. De uiterste indiendatum is vrijdag 11 februari 2022, 

23:59.  

De timing is identiek voor de individuele en de samenwerkingsprojecten.  

Er worden twee momenten voorzien om vragen te stellen omtrent de projectoproep en het 

kandidaatsdossier.   

• Op 6/12/2021 van 14u-15u: Voorstelling van de projectoproep en mogelijkheid tot Q&A bij de 

vereniging van sociale verzekeringsfondsen.  

• Op 18/01/2022 van 10u-11u30: Online openvragensessie omtrent het kandidaatsdossier  

o Inschrijven voor dit moment kan via deze link.  

De geselecteerde projecten worden bekendgemaakt wanneer het subsidiebesluit (KB) ondertekend is 

(richtdatum: voorjaar 2022).  

U wordt via mail en met aangetekend schrijven officieel verwittigd of uw project weerhouden werd of niet. 

Hierna gaat het project van start.  

De uitvoeringsfase van de projecten duurt maximaal 1 jaar. Uitgaande van de maximale doorlooptijd is er 

na maand 6, in het najaar van 2022, een tussentijdse evaluatie (schriftelijke rapportering en meeting tussen 

https://forms.office.com/r/P3DVsWD37E
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projectverantwoordelijke en het comité van selectie en evaluatie). Op het einde van het project volgt een 

finale evaluatie (schriftelijke rapportering en meeting + presentatie van de projectverantwoordelijke over 

het gerealiseerde project).  

Na maand 3 en na maand 9 van het project wordt er een schriftelijke rapportering ingediend.  

Verdere details over de schriftelijke rapportering en over de evaluatiemomenten kan u terugvinden onder 

punt  9. Opvolging en evaluatie van de geselecteerde projecten van dit document. We lichten dit ook verder 

toe na selectie van de projecten (richtdatum: voorjaar 2022). 

 

7. Budget 
 

7.1. Budgetplanning 
 

Maak een objectieve en gedetailleerde inschatting van uw projectkosten in de template “projectplan”, die 

u met uw kandidaatsdossier indient. Maak een opdeling tussen verschillende types kosten, zoals 

personeelskosten, communicatie, ontwikkeling, begeleiding, …. De bewijzen van alle uitgaven worden 

ingediend bij de evaluatiemomenten.  

We stellen een richtlijn van 300.000 EUR (incl. BTW) voorop als plafond voor een initiatief. Het effectief 

toegekende bedrag hangt af van uw gedetailleerd budgetplan. Het comité van selectie en evaluatie bekijkt 

of het door u gevraagde budget redelijk in verhouding staat tot het ingediende projectvoorstel.  

 

7.2. Budgettoekenning 
 

Na het versturen van de kennisgevingsbrieven, wordt het eerste deel van uw budget overgemaakt (50%). 

Het resterende budget zal worden toegewezen op basis van het resultaat van de tussentijdse evaluatie 

(40%), in het najaar van 2022, en na de finale evaluatie (10%). Hoewel gelinkt aan de tussentijdse evaluatie 

zal de schijf van 40%, om budgettaire redenen, begin 2023 worden overgemaakt.  

De FOD Sociale Zekerheid voorziet het recht om de toegekende financiering gedeeltelijk of volledig terug te 

vorderen indien niet kan aangetoond worden dat de toegekende middelen correct (d.w.z. niet conform met 

het ingediende voorstel) werden besteed. 

Toegewezen budgetten die niet besteed werden in het kader van het project (door stopzetting van het 

project bijvoorbeeld), worden terug overgemaakt aan de FOD Sociale Zekerheid op het rekeningnummer 

BE46 6792 0042 5036 met vermelding ‘Mentaal Welzijn Zelfstandigen project xx’.  
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7.3. Herbestemming van budget  
 

Het is mogelijk om een wijziging te vragen van de besteding van het budget dat u werd toegewezen. Het is 

echter niet mogelijk om een budgetsverhoging te vragen.  

Indien u het budget voor andere kosten wilt gebruiken dan diegene die u opgesomd heeft in uw projectplan, 

dan kan u een herbestemming aanvragen aan het comité van selectie en evaluatie. U motiveert waarom u 

de wijziging aanvraagt en dient het luik over budget uit uw projectplan opnieuw in. Indien nodig, zal het 

comité u contacteren als er hierover onduidelijkheden zijn. Het comité zal de aanvraag evalueren.  

Een aanvraag voor herbestemming kan per mail gestuurd worden naar 

MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be 

Een herbestemming kan enkel gevraagd worden bij de eerste rapportering (maand 3) of bij de tussentijdse 

evaluatie (maand 6).   

 

8. Selectieprocedure 
 

8.1. Kandidaatstelling 
 

Bent u als sociaal verzekeringsfonds geïnteresseerd om een project te lanceren? Dien dan het 

kandidaatsdossier volledig in. Dit dossier bestaat uit:  

• Deze volledig ingevulde, ondertekende, projectaanvraag 

• Een gedetailleerd projectplan (incl. budgetplan met bewijsstukken: zie ramingen, offertes,…) 

• Curriculum Vitae van alle projectleden 

• Een referentielijst met bronnen gebruikt om het projectvoorstel te onderbouwen  

• Indien relevant, een samenwerkingsovereenkomst met onderaannemers 

 

Uw volledig kandidaatsdossier (projectaanvraag, projectplan & budgetplan, CV’s, de nodige contracten 

met derden, en de referentielijst) moet per mail verstuurd worden naar 

MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be tegen  vrijdag 11 februari 2022, 23:59u ten laatste. De 

projectaanvraag moet (digitaal) ondertekend worden door:  

• In het geval van een individueel project: de projectverantwoordelijke (= binnen het sociaal 

verzekeringsfonds), die vanaf dit moment zal optreden als Single Point of Contact voor de 

communicatie rond het voorstel. 

• In het geval van een samenwerkingsproject: de projectverantwoordelijke (= binnen het sociaal 

verzekeringsfonds), die vanaf dit moment zal optreden als Single Point of Contact voor de 

communicatie rond het voorstel EN een vertegenwoordiger van elk van de externe partners.  

mailto:MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be
mailto:MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be
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Indien u vragen heeft over het opstellen van uw dossier, kunt u deze stellen op de Q&A momenten of via 

mail: MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be 

GDPR-disclaimer: Wij zullen in het kader van de selectie, en latere opvolging van de geselecteerde projecten, de 

opgevraagde CV’s (ter evaluatie van de expertise van het projectteam) en contactgegevens (voor 

communicatiedoeleinden) verwerken. Na de selectie bewaren we de dossiers nog 10 jaar voor 

controledoelen. De gegevens, als ook de projectvoorstellen, worden vertrouwelijk behandeld, er zal geen 

doorgifte zijn van de dossiers aan derden buiten de betrokken werknemers van de FOD Sociale Zekerheid, 

het comité van selectie en evaluatie en de controleautoriteiten. 

8.2. Selectie  
 

Een pluralistisch comité van selectie en evaluatie selecteert de projecten op basis van de hieronder 

beschreven criteria.  

In het comité zullen verschillende externe experten alsook vertegenwoordigers van de FOD Sociale 

Zekerheid zetelen. Een vertegenwoordiger van de beleidscel van Minister Clarinval zal een raadgevende rol 

opnemen binnen het comité.  

De kwalitatieve evaluatie gebeurt op basis van het kandidaatsdossier. Indien nodig, zal het comité u 

contacteren tijdens het selectieproces indien er onduidelijkheden zijn. Er kan u ook gevraagd worden om 

uw dossier bij te stellen binnen de vooropgestelde termijn door het comité. 

De personen die werden aangeduid als projectverantwoordelijke worden via mail en met aangetekend 

schrijven op de hoogte gesteld van de beslissing van het comité. Er wordt gemotiveerd waarom uw project 

al dan niet geselecteerd werd. Deze informatie wordt u gestuurd als de subsidiebesluiten ondertekend zijn.  

 

8.2.1. Uitsluitingscriteria 
 

Deze projectoproep staat enkel open voor Belgische sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Voor 

samenwerkingsprojecten dienen de partners waarmee samenwerkt wordt, in België gevestigd te zijn.  

De reikwijdte van de projecten is beperkt tot het bevoegdheidsgebied van de federale overheid. Hou hier 

zeker rekening mee bij het opzetten van uw project.  

 Een kandidaatsdossier is enkel geldig wanneer het volledig is, en het getekend en op tijd ingediend werd. 

 

8.2.2. Selectiecriteria 
 

• De motivatie van het doel van het project met betrekking tot de problematiek, hetzij van een 

specifieke groep van zelfstandigen, hetzij voor zelfstandigen in het algemeen 

• De kwaliteit van het voorstel met betrekking tot preventie van de problematiek in termen van:  

o de toegevoegde waarde van het project  

mailto:MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be
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o de link met wetenschappelijke literatuur of best-practices binnen het veld  

o een onderbouwd design van het project  

o een onderbouwde manier van dataverzameling en effectiviteitmeting  

• De doelgroep:  

o de beschrijving van de doelgroep van het project en zijn karakteristieken 

o de motivering van de gekozen doelgroep  

o de reflectie rond de transponeerbaarheid op andere doelgroepen (binnen de 

zelfstandigen)  

→ Een projectvoorstel voor de globale groep van zelfstandigen vormt een meerwaarde. 

• De motivatie van de elementen van de holistisch aanpak die men zal integreren in het project: 

o preventieniveau (primair/ secundair) 

o risicofactoren (individuele factoren/ omgevingsfactoren/ werk-gerelateerde factoren) 

o interventieniveaus (beleid, privésfeer, werkveld, gezondheidszorg) 

o focus (sensibilisatie/ tools & methodieken/ begeleiding) 

→ Een projectvoorstel dat meerdere onderdelen van deze elementen combineert heeft een 

grote meerwaarde.  

• Voor samenwerkingsprojecten:  

o de samenhang van het projectvoorstel  

o de samenstelling van het consortium (de multidisciplinariteit en de complementariteit van 

de partners) 

o de motivatie van de keuze voor een consortium  

→ Het indienen van een samenwerkingsproject kent een grote meerwaarde.  

• De samenstelling van het projectteam (de deskundigheid van de leden) 

• De kwaliteit van het projectplan:  

o voldoende detail 

o een duidelijke en onderbouwde methodologie voor onderzoek  

o een realistische timing  

• Het budget:  

o gedetailleerd in termen van middelen/personeel voor alle activiteiten/werkpakketen  

o redelijk in verhouding met het projectvoorstel 

• De kwaliteit van de methodologie die voorgesteld wordt in het voorstel om de evaluatie van zijn 

project te doen:  

o de expliciete parameters die men naar voren schuift  

o de methode van evaluatie van het proces  

o de methode van meting van de impact   

• De complementariteit met andere initiatieven  

• De continuïteit van het project  

o de beoordeling van de mate waarin het voorgestelde project duurzaam zal zijn 

o de autonomie van de gecreëerde instrumenten of tools na de projectfinanciering 

o de mate waarin deze instrumenten/tools door andere actoren buiten het projectteam of 

consortium kunnen worden gebruikt 

o wat er zal worden gedaan om de ontwikkelde instrumenten/tools ruimer beschikbaar te 

stellen 
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De hierboven beschreven elementen worden telkens inhoudelijk geëvalueerd. Het comité van selectie en 

evaluatie zal voor elk van de categorieën een label toedienen van “voldoende” – “onvoldoende”. In 

tweede instantie zal het comité een score van 5 punten toedelen aan elk van de elementen die voldoende 

scoren. Een derde stap bestaat uit het toedienen extra punten (een aantal tussen 5 en 10) voor elk van de 

elementen die hier omschreven worden als zijnde een troef/meerwaarde. Het betreft volgende 

elementen:  

 

→ Een projectvoorstel voor de globale groep van zelfstandigen vormt een meerwaarde. 

→ Een projectvoorstel dat meerdere onderdelen van de elementen van een holistische 

aanpak combineert heeft een grote meerwaarde. 

→ Het indienen van een samenwerkingsproject kent een grote meerwaarde.  

 

8.2.3. Algemene voorwaarden 
 

Auteursrechten:  

- Indien een tool wordt ontwikkeld door middel van de financiering tijdens de projecten is dit nog 

steeds het intellectuele eigendom van de indieners, maar de Federale Overheid heeft wel het recht 

om dit te gebruiken en te verspreiden. 

Niet exclusieve, en in tijd oneindige gebruiksrechten:  

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

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

- Bij de ontwikkeling van tools binnen de initiatieven geeft de projectkandidaat aan wat het 

onderhoud hiervan inhoudt, wie dat zou kunnen leveren en wat de kosten  hiervan zouden zijn. 

Conform werken met GDPR-regelgeving:  

- Het sociaal verzekeringsfonds is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die 

ze verwerken in het kader van de toegekende opdracht. Men dient de GDPR-wetgeving te volgen 

bij dataverzameling en- verwerking en een verwerkingsovereenkomst te voorzien. Zoals reeds 

vermeld bevelen wij aan om te overwegen een Data Protection Officer aan te duiden indien het 

voorgestelde project sterk inzet op dataverzameling en- verwerking. 
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9. Opvolging en evaluatie van de geselecteerde 
projecten 

 

De geselecteerde projecten zullen worden opgevolgd door het comité van selectie en evaluatie op basis van 

twee verschillende elementen: 

- Beoordeling van de realisatie van de verschillende projectactiviteiten met een kwalitatieve 

evaluatie van de voortgang en de (tussentijdse) resultaten 

- Evaluatie van de verantwoording van de aanwending van het toegewezen budget 

 

9.1. Evaluatie van projectactiviteiten 
 

Als projectaanvrager moet u kunnen aantonen op welke manier uw project een meerwaarde biedt voor de 

preventie van werk-gerelateerde psychosociale aandoeningen bij zelfstandigen en dat u hiervoor eventueel 

een holistische aanpak voorstelt in uw project.  

Om dit te kunnen evalueren, dient u duidelijke en relevante indicatoren en een onderbouwde 

evaluatiemethode voor te stellen voor de opgezette acties die verband houden met de 

projectdoelstellingen. In het projectaanvraag-document omschrijven we enkele voorbeelden van evaluatie 

methoden waarop u zich kan baseren. Integreer voor elk van de opleveringen/acties in het project hun 

evaluatie-indicatoren in uw projectplan.  

Met het oog op de duurzame implementatie van de initiatieven wenst de FOD Sociale Zekerheid in de 

projectopzet een impactmeting terug te zien die het terugverdieneffect kan staven. Hiervoor voorziet u in 

uw evaluatieopzet waar mogelijk best een nulmeting en een impactmeting van de acties. 

Voor de evaluatie van de projectactiviteiten zal het comité van evaluatie zich voornamelijk richten op de 

door uw voorgestelde indicatoren en evaluatiemethoden. Deze dienen dan ook duidelijk omschreven te 

worden.  

 

9.2. Evaluatie van het toegewezen budget  
 

Zoals eerder aangegeven maakt u als onderdeel van uw kandidaatsdossier een objectieve en gedetailleerde 

inschatting van uw projectkosten in de template “projectplan”. Bij de verschillende evaluatiemomenten 

dient u dit document opnieuw in, bijgewerkt met de kosten die u tot op dat moment reeds maakte. U dient 

steeds bewijs van al deze uitgaven in. Hierbij houdt u rekening met onderstaande elementen: 
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- De bewijsstukken mogen niet gebruikt zijn ter rechtvaardiging van andere subsidies; elke 

projectdrager die al financiële steun ontving voor de implementatie van hetzelfde project, zal dit 

uitdrukkelijk moeten vermelden in het document “projectaanvraag”.  

- Er dienen bewijsstukken te worden ingediend voor alle uitgaven (100%) waarvoor een subsidie 

werd aangevraagd.  

- De bewijsstukken moeten gedateerd zijn (factuurdatum) binnen de subsidieperiode. 

- De bewijsstukken moeten op naam van de begunstigde opgemaakt zijn. 

- Voor de personeelskosten dient u een timesheet te voorzien per persoon die meegewerkt heeft 

aan het project en waarvoor de kosten werden doorgerekend. 

 

Het comité van selectie en evaluatie zal deze documentatie evalueren samen met het evaluatie document 

en kan, indien nodig, aanvullende informatie rond de verantwoording van de uitgaven bevragen.  

 

9.3. Evaluatie momenten  
 

Zoals reeds aangegeven zal de opvolging op verschillende momenten en onder verschillende voorwaarden 

plaatsvinden. Uitgaande van een project met een doorlooptijd van 1 jaar voorzien wij volgende momenten: 

- Een tussentijdse evaluatie in maand 6 van het project door middel van:  

o Een schriftelijke rapportering (via de templates aangeleverd door de FOD Sociale 

Zekerheid) en  

o Een meeting tussen de projectverantwoordelijke en het comité van selectie en evaluatie 

- Een finale evaluatie op het einde van het project door middel van: 

o Een schriftelijke rapportering (via de templates aangeleverd door de FOD Sociale 

Zekerheid) 

o Een meeting tussen de projectverantwoordelijke en het comité van selectie en evaluatie 

o Een presentatie van de projectverantwoordelijke over het gerealiseerde project 

- Een schriftelijke opvolging na maand 3 en na maand 9 van het project door middel van:  

o Een schriftelijke rapportering (via de templates aangeleverd door de FOD Sociale 

Zekerheid) 

 

Verdere details over de schriftelijke rapportering en over de evaluatiemomenten lichten we toe na selectie 

van de projecten (richtdatum: voorjaar 2022).  

 


