
DemografieFonds
Ondersteunde overheidsmaatregelen rond werkbaar werk



Sectoraal niveau

Co-valent
• Gratis opleiding voor alle medewerkers van PC 207 en 116
• Subsidies voor opleidingen die georganiseerd werden in het bedrijf
• Subsidies voor kmo’s voor een HR-project in samenwerking met een 

externe consultant

www.co-valent.be



Federaal niveau
Arbeidsduurvermindering beneden 38-uren week en vierdagenweek 

• Forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen van sociale zekerheid 
Ø400€ per werknemer en per kwartaal.  
ØToekenningstermijn hangt af van de omvang van de arbeidstijdvermindering

ü 37 uren of minder : 8 kwartalen
ü 36 uren of minder : 12 kwartalen
ü 35 uren of minder : 16 kwartalen

www.werk.belgie.be/defaulttab.aspx?id=390



Regionaal niveau Vlaanderen
Doelgroepvermindering oudere werknemers
• Vermindering van RSZ-bijdrage voor werknemers van 55 jaar met een bepaald maximum 

loon

www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/ouderen/zittende-werknemers

Doelgroepvermindering voor mentoren
• Lastenverlaging voor werkgevers die een werknemer inzetten als begeleider/mentor bij 

opleiding op de werkvloer
www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors



Regionaal niveau Vlaanderen

KMO-portefeuille
Subsidiemaatregel voor kmo’s die investeren in training en opleiding of advies inwinnen 
om de werking van de onderneming te verbeteren

www.kmoportefeuille.be



Regionaal niveau Vlaanderen

VDAB
• Loopbaancheques

• Steun aan werknemers die loopbaanbegeleiding wensen
www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

• VOP
• De Vlaamse OndersteuningsPremie kan je bedrijf gedurende 5 jaar steun krijgen voor 

het tewerkstellen van een werknemer met een arbeidsbeperking
www.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtml



Regionaal Niveau Vlaanderen
Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds biedt steun aan bedrijven die een project lanceren in het kader 
van levenslang leren, duurzame loopbanen, diversiteit,…

www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/duurzaam-loopbaanbeleid
www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/anders-organiseren



Regionaal niveau Brussel - Tewerkstelling
Doelgroepvermindering oudere werknemers
Vermindering van RSZ-bijdrage voor werknemers van 55 jaar met een bepaald maximum 
loon

www.actiris.be/werkgever/financiele voordelen

Doelgroepvermindering voor mentoren
Lastenverlaging voor werkgevers die een werknemer inzetten als begeleider/mentor bij 
opleiding op de werkvloer.
Doelgroepen zijn bepaald.  Vermindering van 800€ per kwartaal op de sociale 
zekerheidsbijdrage gedurende maximum 4 kwartalen.
www.actiris.be/werkgever/financiele voordelen doelgroepsvermindering voor mentors.



Regionaal niveau Brussel - Diversiteit
Ervaringsfonds
Steunmaatregel voor bedrijven die acties ondernemen om de werkomstandigheden van 45+’ers te 
verbeteren
www.werk-emploi.brussel.be /steun en subsidies /subsidies voor ondernemers/ervaringsfonds

Diversiteitsplan
Uitvoeren van een diversiteitsplan :

ØGratis begeleiding. 
Ø50% van de totale kost maximaal 10,000€.

www.actiris.be /werkgever/diversiteit

Opleidingen
Steun voor op opleiding : - actiris cheques – opleiding op de werkvloer – specifieke opleidingen
www.actiris.be /werkgever/opleiding


