Een ESF-dossier in corona tijden
Met de huidige Corona-crisis moeten we in de eerste plaats de gezondheid van eenieder
– begeleider, klant, werknemers, … - vooropstellen. Daarom bevelen we aan om alle
fysieke contacten te vermijden, waar mogelijk over te schakelen op thuiswerk en gebruik
te maken van alternatieve communicatiemiddelen.
Wanneer alternatieve communicatiemiddelen en werkwijzen niet mogelijk zijn, kan een
opschorting van de projectactiviteiten, voor de tijdsduur van de maatregelen voor de
Corona-crisis, zich aandienen.
We begrijpen dat het opschorten van (bepaalde) projectactiviteiten financiële
consequenties met zich kan meebrengen.
Wij willen alle promotoren waar relevant of aangewezen zeker ook verwijzen naar de
maatregelen in het kader van de tijdelijke werkloosheid.
Volgende richtlijnen geven wij u alvast graag mee:
- Fysieke collectieve en fysieke face-to-facebegeleidingen of -opleidingen zijn niet
meer toegestaan.
- Promotoren die hun project willen verlengen, kunnen een verlenging krijgen voor
dezelfde periode als de bijzondere maatregelen voor de Corona-crisis gelden.
- Het projectbudget blijft in het geval van een verlenging ongewijzigd. Dat
betekent dat de projecten hun projectduur kunnen verlengen voor de periode
van de maatregelen voor de Corona-crisis, maar dat het initieel toegekende
budget behouden blijft.
- De aanvragen voor een verlenging kunnen na opheffing van de
Coronamaatregelen worden ingediend bij uw ESF-projectbeheerder. Op dat
moment is best in te schatten hoeveel verlenging aan de orde is voor uw project.
- Waar in projecten toch verder kan gewerkt worden via thuiswerk en alternatieve
communicatiemiddelen, blijven we de gewone middelen van bewijsvoering
hanteren.
- Promotoren die een (eind)event of procesevaluatie hadden voorzien, krijgen
uitstel om dit op een later moment in te plannen. Indien hiervoor de looptijd van
uw project moet worden verlengd, neemt u na opheffing van de
Coronamaatregelen contact op met uw ESF-projectbeheerder. Op dat moment is
best in te schatten hoeveel verlenging aan de orde is voor uw project.
- Waar u gebruik maakt van toewijzing voor de tijdsinzet van het personeel
bevelen we aan tijdelijk over te schakelen op tijdregistratie. Waar u toewijzingen
verder hanteert, neemt u de verantwoordelijkheid dit verder te kunnen duiden bij
controles.

Indien u verdere vragen heeft bij deze richtlijnen mag u deze kenbaar maken bij uw ESFprojectbeheerder.
We zullen onze communicatie daaraan verder verduidelijken.
Omwille van technische problemen kan het zijn dat het algemeen informatie
telefoonnummer van onze afdeling niet goed werkt, daarom wanneer u contact
opneemt met uw projectbeheerder doe dat dan rechtstreeks via het gsm nr dat in
zijn/haar handtekening is vermeld.
Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten.

