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AANPASSING LDE-BESLUIT  

Het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de lokale diensteneconomie (LDE-besluit)  gaat uit van 

een minimale schaalgrootte van 5 VTE doelgroepwerknemers per LDE-onderneming tegen 1 januari 

2021.   De regelgeving beoogt hiermee een continue en duurzame tewerkstelling van de 

doelgroepwerknemers met verhoogde kansen op doorstroom naar reguliere tewerkstelling. 

 

Daarnaast gaat het LDE-besluit ook uit van een automatische vermindering van niet-benut contingent 

voor iedere LDE-onderneming waarbij de invulling op kalenderjaarbasis minder dan 90% van het 

toegekende contingent bedraagt. Zo wil men onderbenutting tegengaan en het erkende beschikbare 

contingent aanpassen aan de evoluties op de arbeidsmarkt. 

 

Omwille van de huidige maatschappelijke context waar de coronacrisis een grote socio-economische 

impact heeft, was een wijziging aan het LDE-besluit aangewezen.  Daarom  keurde de Vlaamse regering 

op 18 december een wijziging goed.  De data van inwerkingtreding van beide bepalingen worden 

uitgesteld tot de inwerkingtreding van het decreet individueel maatwerk (verwacht op 1 januari 2023 – 

maar nog onder voorbehoud).  

Dat betekent niet dat er door LDE-ondernemingen geen stappen moeten gezet worden. Elke 

LDE-onderneming met een toegekend contingent van 5 VTE of meer dat niet voldoet aan de 

vooropgestelde minimale invulling van 90% op jaarbasis, zal door WSE  gecontacteerd worden met de 

vraag om een actieplan op te maken met als doel de onbenutte LDE-plaatsen zo maximaal mogelijk in 

te vullen.  
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Een LDE-onderneming die niet langer actief wenst te blijven binnen de lokale diensteneconomie en 

afstand wenst te doen van het label en/of van het destijds toegekende contingent, dient WSE daarvan 

op de hoogte te brengen via een formulier op de website. Met vragen of opmerkingen kan contact 

opgenomen worden met lokalediensteneconomie@vlaanderen.be. 

 

OPSCHORTING DOORSTROOM LDE 

Werknemers lokale diensteneconomie (LDE) moeten normaliter na 5 jaar doorstromen.  Maar gelet op 

de huidige moeilijke socio-economische situatie door COVID-19  lukt dat voor velen niet en hebben de 

doorstroomtrajecten geen slaagkansen.  Werknemers komen daardoor in de problemen want zij worden 

intussen in opzeg geplaatst, of staan al in opzeg en vinden geen geschikte job.  Bovendien zijn er ook 

tal van strenge beschermings- en veiligheidsmaatregelen die de contacten tussen werkgevers, 

werknemers, evaluatoren en doorstroompartners bemoeilijken of aanzienlijk vertragen.  Daarom werden 

de doorstroomevaluaties en doorstroomtrajecten in Lokale Diensteneconomie vanaf 17/11/2020 tijdelijk 

opgeschort tot midden 2021.  

 

Concreet betekent dit dat VDAB geen doorstroomevaluaties meer doet in LDE tot 1/7/2021. De 

inschakelingstrajecten die vandaag nog lopende zijn en een einddatum hebben vóór 1/7/2021, worden 

verlengd in afwachting van de veilige opstart van een doorstroomtraject na de doorstroomevaluatie.  

Vanaf juli 2021 zal VDAB opnieuw doorstroomevaluaties inplannen met het oog op de opstart van een 

doorstroomtraject.   

 

Aan de LDE-werkgevers wordt gevraagd om de opzegtermijn van hun doelgroepwerknemers te 

annuleren of te verlengen, zodat de doelgroepwerknemers in dienst kunnen blijven voor de duur van 

het verlengde inschakelingstraject. 

 

Waar eerder doorstroom mogelijk is mag dit natuurlijk wel. Tussen 17/11/2020 en 1/7/2021 kunnen 

vrijwillige doorstroomevaluaties aangevraagd worden door de werkgever of de werknemer met het oog 

op concrete tewerkstellingskansen in het normaal economisch circuit. 

 

KINDERFIETSUITLEENDIENST ZOERSEL- MALLE – SCHILDE EN 

ZANDHOVEN 
 

In 2019 startten 3 lokale besturen, namelijk Schilde, Malle en Zoersel, de kinderfietsuitleendienst 

velotheek Zoersel-Schilde-Malle op.  Zij deden dat in samenwerking met IGEAN, KINA, Selab, PC 

Bethanië en de Cirkel.  Het proefproject werd mee ondersteund door de provincie Antwerpen.    

 

De “Velotheek” werd geopend op 30 oktober 2019.  Met een jaarabonnement is ieder kind tussen 2 en 

12 jaar zeker van een kwalitatieve fiets op maat.  Als de fiets te klein wordt, kan die omgeruild worden 

voor een groter exemplaar.  De velotheek staat open voor iedereen, maar beoogt voornamelijk kinderen 

uit kansarme gezinnen. Het project wil competentieversterkend werken voor doelgroepmedewerkers; 

het biedt  tewerkstelling voor kansengroepen uit de regio (via PC Bethanië en De Cirkel).   

 

Het proefproject liep ten einde op 31 oktober 2020, maar de betrokken partijen wilden het bestaande 

project verderzetten na verloop van deze termijn en de gemeente Zandhoven gaf aan te willen 

aansluiten bij de Velotheek.   

https://www.socialeeconomie.be/lokale-diensteneconomie
mailto:lokalediensteneconomie@vlaanderen.be
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Daarom werd een nieuw project opgestart vanaf 1/11/2020, om het bestaande proefproject te 

continueren.  Welzijnsvereniging KINA neemt de coördinerende rol op.   

Meer informatie vind je op de website https://www.opwielekes.be/waar/zoersel-malle-schilde/ 

en op de facebookpagina https://www.facebook.com/Velotheek/ 

 

 

DIENSTENCHEQUES 
 

Sinds 2012 organiseert Welzijnsvereniging KINA een regionaal overleg tussen de verantwoordelijken 

van de poetsdiensten werkzaam onder het systeem van dienstencheques. 

 

Ook in 2021 werken we met een jaarprogramma bestaande uit 4 bijeenkomsten die plaatsvinden bij 

KINA, Antwerpsesteenweg 503 te Malle, op volgende data (telkens van 9-12u)  

 Vrijdag 5 maart 2021  

 Vrijdag 4 juni 2021  

 Vrijdag 24 september 2021  

 Vrijdag 10 december 2021 

 

We spelen optimaal in op de hangende noden en behoeften van de deelnemers en de ontwikkelingen 

op het werkveld.   De inschrijvingsprijs per deelnemer voor het jaarprogramma bedraagt €150. 

Inschrijven kan via mail aan liesbeth.vrints@kina.be 

 

 

NIEUWE APP VAN WSE 
 

Het Departement Werk en Sociale Economie bouwde een applicatie, Platos genaamd, voor de 

behandeling en opvolging van subsidieoproepen en overheidsopdrachten. Vanaf 1 januari 2021 worden 

geleidelijk aan de maatregelen en subsidieoproepen ter ondersteuning van sociale economie 

gedigitaliseerd in deze applicatie. Later zullen hierin ook de oproepen van ESF volgen.   

Hier vind je meer informatie en leer je hoe  je met Platos aan de slag kan gaan (handleiding en filmpje).        

Vragen kan je richten aan duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be 

 

OPROEP GROEIPAD MAATWERKBEDRIJVEN 

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits maakt 5 miljoen euro vrij voor de 156 

maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. De middelen dienen voor de opstart of uitbreiding van 

nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten.  Bij deze oproep wordt voor het eerst een 

inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie. Maatwerkondernemingen die in hun 

projectvoorstel aantonen dat ze hun kerntaak – namelijk het tewerkstellen van personen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt – verbinden aan duurzame en circulaire economie, kunnen steun 

ontvangen.  De handleiding vind je hier.  Meer informatie en voorwaarden vind je op 

https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen 

 

  

https://www.opwielekes.be/waar/zoersel-malle-schilde/
https://www.facebook.com/Velotheek/
mailto:liesbeth.vrints@kina.be
https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie
mailto:duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be
https://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/documents/Handleiding%20Groeipad%20CMW%202020%20-%202021.pdf
https://www.socialeeconomie.be/alle-oproepen
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MAATWERKBEDRIJVEN: INTEKENEN OP OVERHEIDSOPDRACHTEN  
 

Maatwerkbedrijven kunnen begin van dit jaar (2021), op kosten van de provincie Antwerpen, een uur 

virtueel advies krijgen over het intekenen op overheidsopdrachten van lokale besturen. Dit kan door 

een concreet bestek met offerte of een specifieke vraag te mailen.  Lokale besturen die dit aanbod 

kenbaar maken, kunnen de maatwerkbedrijven contact laten opnemen met socialeeconomie@kina.be 

 
 

 

WELZIJNSVERENIGING KINA WENST JOU EEN MOOI 2021! 

mailto:socialeeconomie@kina.be

