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Sociale economie

Kwalitatieve analyse van jobcreatie in 
sociale economieprojecten
Een inspiratiebron voor extra sturing?

Albertijn, M. & Desseyn, J. 2011. Controle en evaluatie van de creatie van 200 extra 
jobs in de sociale economie. Antwerpen: Tempera.

Drie uiteenlopende 
projecten

Het eerste project heet ‘Routedok-
ters’. Het is opgehangen aan het 
onderhoud van lokale en boven-
lokale toeristische fiets-, wandel- 
en ruiterpaden in de provincie 
Antwerpen. De onderhoudswerk-
zaamheden gebeuren in opdracht 
van het provinciebestuur en de 
deelnemende gemeentelijke be-
sturen. De uitvoering wordt ver-
zekerd door initiatieven uit de Lo-
kale Diensteneconomie.
Het project past volledig in het 
basisidee achter Lokale Diensten-
economie. Het koppelt namelijk 
de invulling van lokale noden 
aan lokale werkgelegenheid voor 
mensen die moeilijk hun weg 
vinden naar de arbeidsmarkt. De 
lokale nood bestaat uit het beter 
onderhouden van de toeristische 
weg- en randinfrastructuur in de 
verschillende gemeenten van de 
provincie Antwerpen. Het syste-
matisch en gecoördineerd onder-
houd van de infrastructuur biedt 
daar een antwoord aan.
Routedokters werd opgestart in 
april 2010 op initiatief van het 

Tegen eind 2012 wil de Provincie Antwerpen 200 extra jobs gecre-

eerd hebben in de sociale economie. Eind 2011 rondde Tempera een 

tussentijdse audit af die de resultaten van het eerste half jaar van 

de doelstellingsperiode evalueerde. Er werd nagegaan hoeveel jobs 

intussen gecreëerd werden en hoe. Drie door de provincie gesubsidi-

eerde projecten kregen daarbij speciale aandacht: ‘Routedokters’, 

‘Rookmelders’ en het LDE-project ‘Brecht – Werminval’. De analyse 

van deze projecten baseerde zich op een gestandaardiseerde vragen-

lijst, de studie van projectgerelateerde documenten en interviews, 

zowel face-to-face als telefonisch, met projectverantwoordelijken. 

Dit leverde enerzijds een kwantitatieve evaluatie op, maar elke ge-

valstudie voorzag op die manier ook in een stevig kwalitatief luik. 

Deze luiken illustreren hoe subsidies via verschillende hefbomen tot 

jobs in de sociale economie kunnen leiden. De evaluatie van de ach-

tergrondkenmerken van de jobs verraden pijnpunten en brengen in-

spirerende praktijken op de voorgrond. De analyse van de gehanteer-

de HR-praktijken stellen dilemma’s en spanningsvelden op scherp, 

maar suggereren ook oplossingen. Op die manier leveren de cases 

bakens die ook andere sociale economie- en jobcreatieprojecten van 

nut kunnen zijn. Impliciet vormen ze zelfs de aanzet voor criteria 

die toelaten om jobcreatieprojecten extra te sturen. Dit artikel be-

sluit alvast met een reeks kritische vragen die zeer relevant blijken 

bij de beoordeling van project(plann)en die jobcreatie beogen.
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Provinciebestuur, Sociale Economie en door Re-
soc-Kempen. Sinds januari 2011 – de operationele 
start van het project – ligt het projectleiderschap 
bij vzw Toerisme Provincie Antwerpen (TPA vzw). 
TPA vervult een dispatchingfunctie. Signalementen 
en onderhoudsopdrachten worden bij hen gecen-
traliseerd en zij sturen vervolgens de verschillende 
Lokale Diensteneconomie-initiatieven aan voor de 
concrete uitvoering.
De onderhoudsopdrachten worden over heel de 
provincie Antwerpen uitgevoerd door vijf initiatie-
ven LDE die als partner betrokken zijn bij het pro-
ject (Fluxgo1, Natuurwerk, Bospad, De Schorre en 
De Voorsprong).
Tussen de start van het project begin 2011 en half 
2011 werden netto dertien jobs gecreëerd voor 
doelgroepwerknemers. De omzet van het initiatief 
bedroeg in 2011 ongeveer 667 000 euro.

‘Rookmelders’ is het tweede geëvalueerde project. 
Het project bestaat erin dat er over de volledige 
provincie Antwerpen in woningen van personen 
uit de kansengroepen rookmelders geplaatst wor-
den. Dit gebeurt door Energiesnoeiers bij wie het 
plaatsen van rookmelders in hun opdracht geïnte-
greerd wordt.
Het project ‘Rookmelders’ past binnen een rook-
melderscampagne van de provincie Antwerpen 
(Provinciaal Veiligheidinstituut), met de bedoeling 
ongevallen bij brand te vermijden. Tegelijk wil het 
project bijdragen tot de tewerkstelling van kansen-
groepen.
Komosie vzw, de koepel van milieuondernemers 
in de sociale economie, is promotor van het pro-
ject. Via de Energiesnoeibedrijven in de provincie 
Antwerpen, die deel uitmaken van de koepel, zorgt 
Komosie ervoor dat de rookmelders effectief ge-
plaatst worden in de woningen van mensen uit de 
kansengroepen. De Energiesnoeibedrijven voeren 
energiebesparende werken uit bij gezinnen met een 
laag inkomen. Ze zijn daardoor goed geplaatst om 
ook de rookmelders bij de doelgroep te installeren.
Tussen eind 2010 en half 2011 werden reeds 465 
rookmelders geplaatst. In totaal zijn 58 doelgroep-
werknemers bij het project betrokken, de netto-job-
creatie gelinkt aan het project moet echter bijgesteld 
worden tot ongeveer twee voltijdse equivalenten.

Het derde project staat bekend onder de naam 
‘LDE-project Werminval – Brecht’. Het neemt aan-
vullend onderhoudswerk op voor de gemeente 

Brecht of andere specifieke onderhoudswerken 
waarin marktspelers geen of nauwelijks interesse 
tonen. Werminval neemt het projectleiderschap van 
het project op zich. Binnen de schoot van haar wer-
king startte ze een LDE-initiatief dat instaat voor de 
dienstverlening. Werminval is een beschutte werk-
plaats uit Merksem, met een breed dienstenaanbod 
gaande van verpakking, assemblage, metaal- en 
houtbewerking over groenonderhoud tot textiel 
en enclavewerk. In totaal telt Werminval ongeveer 
270 werknemers. In het eerste half jaar werking 
(tussen begin 2011 en half 2011) werden zeven 
doelgroepwerknemers op het LDE-project ingezet. 
De jaaromzet van het project bedraagt ongeveer 
163 000 euro.

Principes achter de jobcreatie en 
hefboomeffecten

De voorgestelde projecten presenteren vier ver-
schillende manieren om als overheid – in dit geval 
de provincie Antwerpen – jobcreatie in de sociale 
economie te faciliteren en te realiseren. De vol-
gende achterliggende principes en mechanismen 
komen naar voren:

Als eerste is er de gedeeltelijke tussenkomst in de 
loon- en/of werkingskosten van een initiatief. Dit is 
het geval voor het project Routedokters en voor het 
LDE-project Werminval-Brecht. Bij de Routedokters 
ontvangt elk betrokken LDE-initiatief2 vanwege de 
provincie een bijdrage per tewerkgestelde doel-
groepwerknemer, goed voor ongeveer een derde 
van de gemiddelde loonkost van zo’n medewerker. 
Het aantal doelgroepwerknemers wordt in principe 
bepaald door het aantal kilometers te onderhou-
den infrastructuur. Bij het LDE-project Werminval-
Brecht dekt de provincie eveneens een deel van de 
loonkost van de doelgroepwerknemers, maar komt 
ze via haar bijdrage ook tegemoet aan een deel van 
de werkings- en ondersteuningskosten. Door deze 
bijdrages kan de prijs voor klanten laag gehouden 
worden en vergroot de aantrekkingskracht en dus 
het marktpotentieel van het initiatief. Zo doet deze 
vorm van subsidiëring vooral de haalbaarheid van 
de initiatieven toenemen, door één van verschil-
lende noodzakelijke bijdrages te leveren.

Het herpositioneren van behoeftes en opbrengsten, 
zodat ook andere stakeholders bijdragen, is een 
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tweede manier. Dit gebeurt in het project Route-
dokters. Door het onderhoud van de toeristische 
infrastructuur op te nemen in een ruimer project 
waarin zowel provinciale als lokale, gemeentelijke, 
behoeftes worden gedekt, kon een deel van de 
kosten die anders enkel door de provincie, res-
pectievelijk de gemeenten gedragen zou moeten 
worden, nu herverdeeld worden zodat ook andere 
stakeholders – met name de Vlaamse overheid – 
mee bijdragen tot het budget. Dit gebeurt enerzijds 
door het onderhoud onder te brengen in LDE-ini-
tiatieven – waaraan de Vlaamse overheid via een 
loonsubsidie bijdraagt – en anderzijds door voor 
het project als geheel ook ondersteuning te kun-
nen losweken bij Toerisme Vlaanderen, door haar 
belang als stakeholder in deze zichtbaar te stellen.

Een derde manier omvat het dekken van de sup-
plementaire kosten die een uitbreiding van een be-
staande dienstverlening met zich meebrengt. Dit 
principe is van toepassing bij het project Rookmel-
ders. Het plaatsen van de rookmelders wordt er 
immers gerealiseerd door de dienst te integreren 
in de bestaande dienstverlening van de Energie-
snoeibedrijven. Enkel de bijkomende kosten die 
het plaatsen van de rookmelders met zich mee-
brengen, met name de rookmelders zelf en de ex-
tra werkuren voor het plaatsen, worden vanuit de 
provincie gefinancierd. Eventuele opstartkosten en 
de vaste overheadkosten van het initiatief worden 
zo uitgespaard.

Ten slotte is er de eenmalige tussenkomst voor op-
startkosten. In het geval van de Routedokters on-
dersteunt de provincie de werking ook via een 
startsubsidie.3 Daarmee beproeft ze een vierde, 
meer traditioneel mechanisme om het jobcreatie te 
realiseren. De startsubsidie wordt ingezet om een 
aantal eenmalige kosten te dekken bij aanvang van 
een initiatief. Vervolgens kan het initiatief zijn wer-
king uitbouwen en jobs creëren, die allen tot op ze-
kere hoogte schatplichtig zijn aan de startsubsidie.

In elk van de gepresenteerde mechanismes reali-
seert de provincie Antwerpen een hefboomeffect 
met de geïnvesteerde middelen. De subsidie is tel-
kens zo ingezet dat ze meer banen oplevert dan 
wat rechtstreeks met de subsidie bekostigd kan 
worden.
De impact en de sturende kracht die uitgaat van de 
mechanismes op de jobcreatie verschilt natuurlijk. 

Zo is de link tussen een startsubsidie en de later ge-
creëerde jobs minder direct dan het verband tussen 
de subsidiëring van een werking waarbij systema-
tisch tussengekomen wordt in de loonkost. Verder 
is het mechanisme waarbij binnen een bestaande 
werking supplementaire kosten vergoed worden 
slechts mogelijk voor zover de extra dienstverle-
ning de oorspronkelijke werking niet fundamenteel 
aantast. De sturende impuls die van deze vorm van 
ondersteuning uitgaat, bijvoorbeeld op de profielen 
van de doelgroepwerknemers, de jobinhoud en de 
leermogelijkheden, is daardoor al bij al beperkt. De 
randomstandigheden waarbinnen de mechanismes 
ingezet worden, zijn evenwel ook cruciaal voor het 
rendement van de ondersteuning. Daarbij denken 
we onder meer aan de manier waarop kosten be-
rekend en vergoed worden, de achtergrondken-
merken van de gecreëerde jobs, de begeleidende 
HR-praktijken en andere kritische factoren zoals de 
ervaring van de promotor.

Berekening en vergoeding van kosten

Gemeenschappelijk voor alle door de provincie in-
gezette middelen is het principe dat binnen één pro-
ject subsidies die gebruikt worden om equivalente 
kosten te dekken steeds even hoog zijn. De hoogte 
van het subsidiebedrag is gebaseerd op een rea-
listische raming vooraf, die overeenstemt met een 
gemiddelde kostprijs voor een organisatie. Deze ra-
ming maakt dus abstractie van verschillen in reële 
kosten tussen organisaties, zoals die ontstaan door 
schaal, intensiteit van de omkadering, arbeidsvoor-
waarden, leeftijd en anciënniteit van doelgroepme-
dewerkers, enzovoort. Dit betekent dat in sommige 
gevallen de subsidies meer dan enkel de bedoelde 
kosten compenseren, terwijl in sommige gevallen 
de subsidie niet volstaat. Dit kan zowel in negatieve 
zin als in positieve zin beoordeeld worden. Voor 
zover subsidies de reële kosten overtreffen, is er 
ongetwijfeld sprake van een inefficiënte inzet van 
middelen, in zoverre de subsidie echter niet steeds 
volstaat, gaat er echter een sturende kracht van uit. 
De reële kosten variëren immers niet willekeurig. 
Via de voorziene vergoeding kan de subsidiërende 
overheid dus, in het verlengde van haar prioritei-
ten, invloed uitoefenen op de manier waarop de 
gecreëerde jobs ingevuld worden.
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Achtergrondkenmerken van de 
gecreëerde jobs

Vooral de evaluatie van het project Routedokters 
vestigt de aandacht op het belang van het soort 
jobs dat gecreëerd wordt binnen een initiatief, of 
anders op de soort dienstverlening waarop een 
jobcreatieproject inzet. Het aantal signalementen 
omtrent te herstellen gebreken in de toeristische 
infrastructuur is immers erg seizoensgebonden. In 
het voorjaar en de zomer zijn dat er veel, in het 
najaar en de winter vallen ze quasi volledig weg. 
Dankzij een doordachte jaarplanning en een afwis-
selende inzet op structureel onderhoud en ad hoc 
opvolging van signalementen, kan het project niet-
temin een evenwichtige werkbelasting garanderen 
op maat van een continue tewerkstelling van de 
doelgroepwerknemers. Dit voorbeeld wijst erop 
dat initiatieven met activiteiten waarvan het volume 
doorheen het jaar sterk varieert, en die deze varia-
ties niet kunnen counteren in functie van een sta-
biel tewerkstellingsniveau, wellicht minder geschikt 
zijn als jobcreatieproject.
De evaluatie van de achtergrondkenmerken van 
de gecreëerde jobs stelt bovendien de keuze van 
de doelgroep waarop het project mikt op de voor-
grond. Deze keuze dient bewust overwogen te 
worden. Ten eerste door de promotor zelf. In func-
tie van een goed lopend project moet deze zorgen 
voor voldoende afstemming tussen de beoogde 
doelgroepwerknemers, de aangeboden jobinhoud, 
de werkomgeving en de begeleiding. Verder moet 
de promotor zich ook opmaken voor de succes-
volle rekrutering, selectie en doorstroom van de 
beoogde doelgroep. Ten tweede dient de keuze 
echter overwogen te worden door het beleid dat 
het project al dan niet financieel ondersteunt. Daar 
moet bepaald worden of de beoogde doelgroep 
van het project voldoende aansluit bij de groep 
mensen waarop het beleid prioritair wil inzetten.

HR-praktijken

De evaluatie van de rekruterings- en selectieprak-
tijken leert dat de criteria die aangevoerd worden 
vanuit de subsidiereglementering (voornamelijk 
LDE) zeer dominant zijn bij de selectie van nieuwe 
doelgroepwerknemers. Bij twee van de drie pro-
jecten spelen andere selectiecriteria zelfs nauwe-
lijks een rol. Het derde project maakt hierop echter 

een belangrijke uitzondering. Dit streeft bij de se-
lectie van de doelgroepwerknemers bijvoorbeeld 
bewust naar een bepaalde teamsamenstelling. De 
beoogde teamsamenstelling houdt met name een 
evenwichtige verdeling in tussen personen met een 
probleem op vlak van arbeidsethiek en personen 
met een handicap. Door deze verschillende profie-
len doelgroepwerknemers samen één team te laten 
vormen, probeert het project te voorkomen dat ne-
gatieve werkattitudes (vanwege diegenen met een 
probleem op vlak van arbeidsethiek) gemakkelijk 
infiltreren in het volledige team, en omgekeerd dat 
er een extra drive ontstaat om negatieve attitudes 
af te zweren.

De evaluatie van de opleidings- en begeleidings-
praktijken bij de drie projecten stuit onvermijde-
lijk op het spanningsveld in de sociale economie 
tussen het garanderen van de dienstverlening en 
de realisatie van de doorstroom van doelgroep-
werknemers naar het Normaal Economisch Circuit 
(NEC). Toch hoeft dit spanningsveld niet verlam-
mend te werken. De projecten kunnen elk concre-
te manieren aanhalen om beide doelstellingen te 
verzoenen. Een eerste methode is het ontwikkelen 
van een zekere schaal: het verliezen van een op de 
drie werknemers door doorstroom, is ingrijpender 
dan het verliezen van een op de zes werknemers. 
Een tweede manier wapent de werking tegen de 
negatieve gevolgen van een werknemer die door-
stroomt, door een brede pool aan werknemers te 
ontwikkelen die vertrouwd is met alle aspecten van 
de werking. De continuïteit van het project wordt 
daardoor minder afhankelijk van individuen met 
specifieke vaardigheden en kennis. Hoe ruimer in-
zetbaar elke individuele medewerker is, hoe min-
der kwetsbaar het project. Tegelijk bevordert de 
polyvalentie van de medewerkers hun kansen op 
doorstroom naar het NEC. De derde praktijk die 
aanbeveling verdient, is de opbouw van een wer-
vingsreserve. Dankzij die wervingsreserve kan een 
werking op zeer korte termijn snel gepaste profie-
len selecteren om een vrijgekomen positie terug in 
te vullen.

Tegelijk stelde de evaluatie vast dat de werkin-
gen soms relatief weinig prikkels voorzien om 
doelgroepmedewerkers aan te moedigen tot 
doorstroom. Ze worstelen daarbij onder meer 
met de schijnbare paradox tussen het goed om-
kaderen van de doelgroepwerknemer en hen 
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tegelijk uitdagen om door te stromen. Toch le-
verden de projecten een concreet toetsingskader 
dat de schijnbare tegenstelling tussen beide be-
zorgdheden uitklaart. Het herleidt het doel van 
de gecreëerde tewerkstelling tot drie concrete 
punten: het maximaliseren van de leerkansen, 
het aanmoedigen van empowerment en het uit-
dagen tot doorstroom. Alle randvoorwaarden en 
begeleidingsinitiatieven die hier niet rechtstreeks 
toe bijdragen zouden volgens dit principe gerust 
achterwege gelaten kunnen worden, alle omstan-
digheden en acties die dat wel doen, worden een 
must. Hoewel deze vuistregel bepaalde discus-
sies ongetwijfeld helpt beslechten, blijven andere 
niettemin onbeslist. Voor sommige promotoren 
impliceert dit immers dat bijvoorbeeld maaltijd-
cheques uitgesloten zijn. Maaltijdcheques zorgen 
er immers voor dat de loonkloof met het NEC klei-
ner wordt, waardoor elke prikkel tot doorstroom 
die juist hiervan uit zou kunnen gaan, verdwijnt. 
Anderen zullen de appreciatie waarvan het ge-
tuigt dan weer wezenlijk noemen in functie van 
empowerment. Een andere discussie die moeilijk 
blijft en waarvan de uiteenlopende aanpak die 
de geanalyseerde projecten erop na houden ge-
tuigt, is de vraag hoeveel verantwoordelijkheid 
en autonomie de doorstroomkansen van de doel-
groepwerknemers ten goede komt. Tot op zekere 
hoogte draagt verantwoordelijkheid en autonomie 
bij aan empowerment, en finaal dus ook aan de 
doorstroomkansen. Op een zeker punt wordt de 
verworven verantwoordelijkheid echter juist een 
rem op doorstroming van doelgroepwerknemers, 
omdat het perspectief op een gelijkwaardige job 
in het NEC, met evenveel verantwoordelijkheid en 
autonomie, vrijwel uitgesloten is.

Meer fundamenteel stellen de betrokken organi-
saties doorstroom als essentiële doelstelling van 
het project soms in vraag. Zonder deze ambitie 
beperken de projecten echter snel hun potenti-
eel wat betreft jobcreatie. Het aantal dankzij het 
project gecreëerde jobs kan daarentegen sterk uit-
gebreid worden door doelgroepwerknemers uit-
eindelijk te laten doorstromen naar het reguliere 
circuit. Behalve de jobs van de doorgestroomde 
doelgroepmedewerkers die dan met reden op het 
conto van het project geschreven kunnen wor-
den, komen er dan immers binnen het project 
plaatsen vrij voor nieuwe doelgroepwerknemers 
en extra jobcreatie.

Ervaring van de promotor

De projecten illustreren tot slot het belang van erva-
ring en expertise met gelijkaardige projecten voor 
het welslagen van hun project, of minstens het heb-
ben van een rechtstreekse toegang tot ervaring en 
expertise. Elk van de projecten noemt bijvoorbeeld 
minstens één van de volgende manieren waarop de 
projectwerking een beroep doet op de vooraf reeds 
bestaande organisatiestructuur van de promotor of 
de aanwezigheid van een moederorganisatie: ze 
leveren administratieve en managementondersteu-
ning, ze creëren extra leermogelijkheden voor de 
doelgroepwerknemers, ze leveren een klankbord 
voor de omkadering, ze doen dienst als rekrute-
ringskanaal voor nieuw personeel, ze geven een 
netwerk door aan partners en bedrijven voor ver-
schillende doeleinden (niet in het minst in functie 
van doorstroom van doelgroepwerknemers), en tot 
slot bieden ze ook vaak de infrastructuur waarbin-
nen de werking gerealiseerd wordt.

Besluit: naar criteria voor de evaluatie 
van jobcreatie-projecten

De drie jobcreatieprojecten illustreren een vari-
atie aan mogelijkheden, valkuilen en oplossingen 
om met succes jobcreatieprojecten op te zetten 
in de sociale economie. De analyse schetst ver-
schillende hefbomen waarmee overheden de 
jobcreatie kunnen ondersteunen, benoemt span-
ningsvelden, stipt kritische succesfactoren aan en 
schuift enkele inspirerende praktijken naar voren. 
Daarmee vormt ze een aanzet voor criteria om 
project(plann)en die jobcreatie beogen te evalu-
eren. Het antwoord op de volgende vragen lijkt 
alvast betekenisvol om de slaagkansen van een 
project in te schatten:
 – Welk ondersteuningsmechanisme wordt gehan-
teerd en maakt dit mechanisme de gewenste 
koppeling met de beoogde jobcreatie?

 – Staan de dienstverlening en de daaruit voortko-
mende jobs garant voor een gepaste werkbelas-
ting over het ganse jaar?

 – Is de jobinhoud op maat van de beoogde doel-
groepwerknemers en vertaalt zich dat ook in 
aangepaste werkomstandigheden en begelei-
ding? Heeft het initiatief concrete perspectieven 
op instroom van de gewenste profielen? Welke 
rekruteringskanalen kan het daartoe aanboren?
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 – Stemt de prioritaire doelgroep van het initiatief 
overeen met de doelgroep waar het beleid in 
eerste instantie op wil inzetten?

 – Onderschrijft het project doorstroom van doel-
groepwerknemers als doelstelling en voorziet ze 
concrete acties om deze doelstelling te bereiken? 
In hoeverre weerspiegelen de HR-praktijken 
(loonbeleid, VTO-beleid, loopbaanbegeleiding, 
enzovoort) een weloverwogen evenwicht tussen 
het goed omkaderen van de doelgroep en hen 
uitdagen tot doorstroming richting NEC?

 – Zijn er in het verlengde van de jobs binnen het 
project doorstroommogelijkheden voor de doel-
groepwerknemers?

 – Voorziet het initiatief concrete waarborgen 
(schaal, jobrotatie, wervingsreserve, enzovoort) 
om de continuïteit van de dienstverlening te ver-
zoenen met haar doorstroomambitie?

 – In welke mate kan de promotor terugvallen op 
ervaring met gelijkaardige projecten, of heeft het 

initiatief op een andere manier toegang (bijvoor-
beeld via een moederorganisatie) tot de voorde-
len die een bestaande organisatiestructuur voor 
dit soort projecten inhoudt?

Michel Albertijn
Johan Desseyn
Tempera

Noten
1. De samenwerking met Fluxgo werd intussen stopgezet.
2. Met uitzondering van de Schorre, dat als provinciale in-

stelling onder een ander ondersteuningsregime valt.
3. Deze is specifi ek bedoeld voor de Schorre en werd aan-

gewend om de nodige infrastructuur te voorzien om de 
LDE-werking te kunnen ontplooien.


