
 
VIVO_Gezinszorg 

Datum aanmaak: 03/12/20101 
 

Omschrijving 
  De Vlaamse Regering ondersteunt de opleidingsinspanningen in de social profit. Zij stelt hiervoor via VIVO vzw 
middelen ter beschikking. De Raad van Bestuur kent aan elke organisatie een budget toe in functie van het 
aantal voltijdse equivalenten. 
 

Aard van steun 

Het vormingsbudget kan je gebruiken voor de terugbetaling van door de organisatie betaalde opleidingen. 
Hierbij kan het gaan om studiedagen, externe opleidingen of opleidingen op maat gegeven door een externe 
lesgever. 
 

Voorwaarden 
Op de website van VIVO vind je een intekenformulier terug. Stuur het ingevulde formulier op voor de uiterste 
datum, voor 2011 is deze al voorbij. Door de brief op te sturen geef je aan dat je gebruik wilt maken van het 
beschikbare opleidingsbudget. 
Bedrijven kunnen wel het hele jaar door hun gegevens doorgeven, en dan bekijkt VIVO wat er nog mogelijk is 
voor het huidige jaar of het volgende jaar. Indien bedrijven te laat zijn, kunnen ze een e-mail sturen met naam, 
adres, RSZ-nummer, aantal voltijdse tewerkgestelde equivalenten en jaar van oprichting naar VIVO.  
Wanneer je aanvraag goedgekeurd is, kun je beginnen met opleidingskosten in te brengen. Hiervoor volg je 
deze stappen: 

- Je vult een voorblad in 
- Per gevolgde opleiding vul je een fiche in met gegevens, zoals de kosten, deelnemersprofiel… 
- Per opleiding zorg je ervoor dat je alle facturen toevoegt 
- De ingevulde documenten verzend je per post. De postdatum geldt als indieningdatum 

Je vindt alle standaarddocumenten terug op de website van VIVO vzw. 
Loon- en verplaatsingskosten van werknemers en maaltijdkosten worden niet terugbetaald!  
Deze subsidie mag gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille. 
 

Meer informatie 
www.vivosocialprofit.org 
 
 

 

                                                           
1 SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Voor de meest recente info en de 
aanvraag voor betoelaging, gelieve u te wenden tot het betreffende sectorfonds. 

http://www.vivosocialprofit.org/


 
VIVO_ Opvoeding- en huisvestingsinrichtingen en diensten 

Datum aanmaak: 08/03/20111 
 

Omschrijving 
  De Vlaamse Regering ondersteunt de opleidingsinspanningen in de social profit. Zij stelt hiervoor via VIVO vzw 
middelen ter beschikking. De Raad van Bestuur kent aan elke organisatie een budget toe in functie van het 
aantal voltijdse equivalenten. 
 

Aard van steun 

Het vormingsbudget kan je gebruiken voor de terugbetaling van door de organisatie betaalde opleidingen. 
Hierbij krijgt elke organisatie een maximum toegekend bedrag.  
 
In functie van de opleidingsnoden van je organisatie kan je gebruik maken van: 

(1) Een opleiding georganiseerd door de organisatie voor zijn werknemer(s), gegeven door een externe 
opleidingsverstrekker; 

(2) Deelname van eigen werknemer(s) aan een externe opleiding of studiedag 
 

Voorwaarden 
Op de website van VIVO vind je een intekenformulier terug. Stuur het ingevulde formulier op voor de uiterste 
datum. Tegen 15 september 2011 ten laatste worden de onkosten verwacht van opleidingen beëindigd voor 1 
juli 2011. Tegen 15 maart 2012 ten laatste moeten alle aanvragen met betrekking tot 2011 bij VIVO zijn 
toegekomen. 
Door de brief op te sturen geef je aan dat je gebruik wilt maken van het beschikbare opleidingsbudget. 
Bedrijven kunnen wel het hele jaar door hun gegevens doorgeven, en dan bekijkt VIVO wat er nog mogelijk is 
voor het huidige jaar of het volgende jaar. Indien bedrijven te laat zijn, kunnen ze een e-mail sturen met naam, 
adres, RSZ-nummer, aantal voltijdse tewerkgestelde equivalenten en jaar van oprichting naar VIVO.  
Wanneer je aanvraag goedgekeurd is, kun je beginnen met opleidingskosten in te brengen. Hiervoor volg je 
deze stappen: 

- Je vult een voorblad in 
- Per gevolgde opleiding vul je een fiche in met gegevens, zoals de kosten, deelnemersprofiel… 
- Per opleiding zorg je ervoor dat je alle facturen toevoegt 
- De ingevulde documenten verzend je per post. De postdatum geldt als indieningdatum 

Je vindt alle standaarddocumenten terug op de website van VIVO vzw.  
Loon- en verplaatsingskosten van werknemers en maaltijdkosten worden niet terugbetaald!  
Het budget wordt toegekend aan de inrichtende macht of hoofdzetel. Alle communicatie en terugbetalingen 
verlopen via deze weg. 
Deze subsidie mag gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille. 
 
Soort opleidingen 
Alle korte of langdurige opleidingen, zoals taal- of computeropleidingen, communicatietrainingen, maar 
bijvoorbeeld ook het inschrijvingsgeld van studiedagen… 
Organisaties uit PC 319 kunnen bij VIVO geen dossiers indienen rond agressiebeheersing en omgaan met 
agressief gedrag. Deze dossiers kunnen ingediend worden bij ICOBA. Meer info bij www.icoba.be. 
 

Meer informatie 
www.vivosocialprofit.org 

                                                           
1 SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Voor de meest recente info en de 
aanvraag voor betoelaging, gelieve u te wenden tot het betreffende sectorfonds. 

http://www.vivosocialprofit.org/


 
 

 



 
VIVO_ Sociaal-culturele sector 

Datum aanmaak: 08/03/20111 
 

Omschrijving 
  De Vlaamse Regering ondersteunt de opleidingsinspanningen in de social profit. Zij stelt hiervoor via VIVO vzw 
middelen ter beschikking. De Raad van Bestuur kent aan elke organisatie een budget toe in functie van het 
aantal voltijdse equivalenten. 
 

Aard van steun 

Het vormingsbudget kan je gebruiken voor de terugbetaling van door de organisatie betaalde opleidingen. 
Hierbij kan het gaan om studiedagen, externe opleidingen of opleidingen op maat gegeven door een externe 
lesgever. Elke organisatie krijgt hiervoor een maximum toegekend bedrag. 
 

Voorwaarden 
Op de website van VIVO vind je een intekenformulier terug. Stuur het ingevulde formulier op voor de uiterste 
datum. Tegen 15 september 2011 ten laatste verwacht VIVO de onkosten voor de opleidingen beëindigd voor 1 
juli 2011. Tegen 15 maart 2012 ten laatste moeten alle aanvragen voor 2011 bij VIVO zijn toegekomen.  
Door de brief op te sturen geef je aan dat je gebruik wilt maken van het beschikbare opleidingsbudget. 
Bedrijven kunnen wel het hele jaar door hun gegevens doorgeven, en dan bekijkt VIVO wat er nog mogelijk is 
voor het huidige jaar of het volgende jaar. Indien bedrijven te laat zijn, kunnen ze een e-mail sturen met naam, 
adres, RSZ-nummer, aantal voltijdse tewerkgestelde equivalenten en jaar van oprichting naar VIVO.  
Wanneer je aanvraag goedgekeurd is, kun je beginnen met opleidingskosten in te brengen. Hiervoor volg je 
deze stappen: 

- Je vult een voorblad in 
- Per gevolgde opleiding vul je een fiche in met gegevens, zoals de kosten, deelnemersprofiel… 
- Per opleiding zorg je ervoor dat je alle facturen toevoegt 
- De ingevulde documenten verzend je per post. De postdatum geldt als indieningdatum 

Je vindt alle standaarddocumenten terug op de website van VIVO vzw. 
Loon- en verplaatsingskosten van werknemers en maaltijdkosten worden niet terugbetaald!  
Het budget wordt toegekend aan de inrichtende macht of hoofdzetel. Alle communicatie en terugbetalingen 
verlopen via deze weg. 
Deze subsidie mag gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille. 
 
Soort opleidingen 
Alle korte of langlopende opleidingen, zoals taal- of computeropleidingen, communicatietrainingen, sectorale 
opleidingsinitiatieven maar bijvoorbeeld ook het inschrijvingsgeld van studiedagen… 
 

Meer informatie 
www.vivosocialprofit.org 
 
 

 

                                                           
1 SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Voor de meest recente info en de 
aanvraag voor betoelaging, gelieve u te wenden tot het betreffende sectorfonds. 

http://www.vivosocialprofit.org/
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