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1. Mogen maatwerkbedrijven uit de verschillende gewesten zich bundelen met buitenlandse
reguliere partners? Bijvoorbeeld een Brussels en Vlaams maatwerkbedrijf met een Nederlandse
reguliere partner?
Aangezien we met deze oproep binnen een gewestelijke bevoegdheid vallen, kunnen enkel de Vlaamse
vestigingen van ondernemingen deel uitmaken van het op te zetten verdienmodel.
Buitenlandse, Waalse of Brusselse ondernemingen kunnen niet deelnemen aan het uiteindelijke
verdienmodel. Ook indien deze ondernemingen geen kosten indienen in deze oproep, kunnen zij niet
participeren aan het uiteindelijke verdienmodel.
Enkel het Brusselse bedrijf TWI heeft een erkenning als maatwerkbedrijf en kan omwille van die reden
ook Brusselse ondernemingen van het verdienmodel laten deel uitmaken.
2. Is het mogelijk om te werken met een facilitator tijdens fase 1 (geen partner)? Dit bijvoorbeeld
om de samenwerking te begeleiden als neutrale partij, de meerwaarde/relatie voor de
doelgroep te definiëren (gebruikersonderzoek). In andere ESF-oproepen rond innovatie wordt
er gevraagd om met service design te werken om co-creatie te bevorderen tussen de partners
en hun doelgroep(en). De leefbaarheid van een business model is niet louter afhankelijk van de
financiële en juridische kenmerken.
Deze oproep werkt met volgende kostenstructuur: een standaarduurtarief voor de gepresteerde uren
van het interne personeel met daarbovenop een forfait van 40 % voor alle andere kosten.
Enkel ondernemingen die zullen deel uitmaken van het uiteindelijke verdienmodel kunnen uren
indienen voor hun interne personeelsleden. Alle andere kosten moeten betaald worden met het forfait,
deze kosten moeten niet aan ESF Vlaanderen bewezen worden.
Voorbeeld 1: Een facilitator tijdens fase 1 is een extern personeelslid, deze kosten vallen onder het
forfait.
Voorbeeld 2: Een hogeschool die de samenwerking opzet tussen partners maar niet zal delen in de winst
of het verlies van het uiteindelijke verdienmodel, is eveneens een extern personeelslid waarvan de
kosten vallen onder het forfait.
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Tijdens fase 2 kan elk project genieten van 25 mandagen ondersteuning van een ervaren consultant via
een overheidsopdracht uitgeschreven door ESF Vlaanderen. Deze ondersteuning kan gaan van
procesbegeleiding tot juridisch advies.
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