
 WERKBAAR WERK IS EEN WIN-
WIN VOOR ZOWEL
WERKGEVERS ALS

WERKNEMERS

Meer info: www.vlaanderen.be
Deze tekst is louter informatief. Voor een uitgebreide toelichting

en bij vragen kan je terecht bij het Departement Werk en Sociale

Economie.

TIJDELIJKE VERHOGING
KMO-P

F i n a n c i ë l e  o n d e r s t e u n i n g  v o o r  m e e r
w e r k b a a r  w e r k

€ 5.000 VOOR

Acties inzake werkbaar werk wanneer het
plafond KMO-P is bereikt

Andere acties buiten werkbaar werk wanneer er
reeds acties werkbaar werk onder de noemer HR
werden genomen binnen de KMO-Portefeuille

 
EN/OF
 

 
 

ACTIES WERKBAAR WERK
De verhoging kmo-portefeuille is een maatregel
met financiële steun om als ondernemer een
versnelling hoger te schakelen op het vlak van
werkbaar werk.
 
Inspirerende voorbeelden en tools om aan de slag
te gaan vind je op www.werkbaarwerk.be. 
 
 

HOE AANVRAGEN

Via www.vlaanderen.be
 

Aanvragen tot 31.12.2020
 

HOE RAPPORTEREN
Eén rapportage per aanvraag
Indienen facturen + verklaring op eer via een
sjabloon
Inhoudelijke documenten en verslagen ter
controle bewaren (niet indienen)

30% TOT 40%  KOSTEN
WORDT GESUBSDIEERD

60% OF 70% IS VOOR EIGEN
REKENING

VOOR ALLE KMO'S 

Enkel facturen van erkende dienstverleners met

offerte in 2020

Kleine KMO's krijgen 40% gesubsidieerd

Middelgrote KMO's krijgen 30% gesubsidieerd

Geen dubbelfinanciering (bv. via andere

maatregelen)

Einde project is ten laatste op 31/12/2020

ongeacht datum aanvraag

Voor KMO's volgens de Europese definitie

Die in aanmerking komen voor steun KMO-P

Die in hetzelfde jaar het plafond bereikt hebben

van:

10.000 € voor kleine KMO's

15.000 € voor grote KMO's

Je kan de cheqie niet inzetten om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen inzake welzijn 

Een initiatief van het Departement Werk en Sociale economie 

met ondersteuning van ESF en SERV

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille
https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille/verhoging-kmo-portefeuille-wat-en-voor-wie
https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk
https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille/werkbaarheidscheques-en-verhoging-kmo-portefeuille-aanvragen-en-ontvangen

