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Nota
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Brussel, 18 oktober 2013

NIEUWE TOOLS OP DE KCSE-WEBSITE
De website www.kcse.eu is sinds begin dit jaar operationeel en we
kunnen met genoegen vaststellen onze gebruikers de site en de bijhorende dienstverlening waarderen. In de voorbije maanden hebben we
nog een aantal functionaliteiten aan de site toegevoegd en we kunnen
nu stellen dat site – wat het inhoudelijke gedeelte betreft – gefinaliseerd is. Goed om de website en de beschikbare tools even te overlopen en om onze toekomstplannen met de site verder toe te lichten.
De tools die hieronder in vet en onderlijnd weergegeven worden
zijn nieuw sinds september.

1

HOE WERKT DE WEBSITE

De website bevat ‘statische’ pagina’s (de inhoud wijzigt in principe
niet) en ‘actualiteitsinformatie’.
Telkens een actualiteitsbericht toegevoegd wordt, ontvangen de gebruikers een Mailservice-bericht. Er zijn 3 ‘soorten’ mailservices:
Mailservice subsidieoproep
Mailservice partnersearch
Mailservice events
Leden kunnen zelf content toevoegen:
Meld ons uw projectidee of –oproep
(http://www.kcse.eu/buitenlandse-partner-zoeken)
Toon uw Europese project op de website als ‘goede praktijk’
http://www.kcse.eu/uw-europees-project-de-kijker
De site bevat tenslotte zoekfuncties voor eenvoudige en complexe
zoekopdrachten (http://www.kcse.eu/eu-funding)
Hierna meer uitleg over hoe het werkt.
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MAILSERVICE ONTVANGEN: REGISTRATIE IS NOODZAKELIJK

Alleen geregistreerde gebruikers ontvangen Mailservice en hebben volledige toegang tot de
website1. Ook de leden moeten zich registreren om Mailservice te ontvangen. De werkwijze
is eenvoudig:
www.kcse.eu
Registreren (rechts bovenaan de header)
vul de gevraagde gegevens in
en klik op “nieuwe account aanmaken” .
Onmiddellijk daarna krijgt u in uw mailbox een ontvangstmelding met een éénmalige login.
U dient hierop binnen de 24u te reageren, waarbij u tevens uw paswoord moet bevestigen.
Het systeem verifieert hiermee of u de eigenaar bent van het opgegeven mailadres, waarna
wij u definitief toegang geven tot mailservice. Daarna bent u geregistreerd en ontvangt u
verder Mailservice.
Als u problemen ondervindt met deze procedure, dan kan u steeds contact opnemen met
ons.
(Nieuw vanaf oktober 2013) Gebruikers kunnen het aantal berichten dat ze ontvangen
reduceren door te kiezen voor sectoren:
Gezondheidszorg
Jeugdhulp
Inburgering en minderheden
Ouderen en vergrijzing
Personen met een handicap
Sociale inclusie
Sociaal-cultureel werk
Sociale Economie en Tewerkstelling
U maakt uw keuze in uw profiel:
http://www.kcse.eu
inloggen
meldingen meldingen per label
(niet vergeten om uw wijzigingen te bewaren).
U ontvangt minder maar ‘juistere’ berichten.

3

WELKE INHOUD VINDT U OP DE WEBSITE

De ‘kerninhoud’ van de website vindt u op de pagina’s ‘Subsidieprogramma’s’ en ‘oproepen
vinden’.
De tools die hieronder in vet en onderlijnd weergegeven worden zijn nieuw sinds september.
3.1

PAGINA’S ‘SUBSIDIEPROGRAMMA’S’ (HTTP://WWW.KCSE.EU/NODE/3)

De oplijsting van 30 subsidieprogramma’s met als inhoud:
Korte beschrijving van het programma
Openstaande subsidieoproepen
Partnerseach-oproepen
Nuttige events
Het jaarprogramma
Goede praktijken: in deze nieuwe rubriek kunnen leden hun lopende en afgewerkte
projecten toevoegen, bv in het kader van uw disseminatie-strategie. Meer info over doel
en werkwijze: http://www.kcse.eu/informeren-over-uw-project-en-de-projectresultaten.
Vanaf 2014 wijzigen de meeste EU-programma’s van naam en inhoud. U mag dus in het
voorjaar 2014 een stevige update van deze pagina’s verwachten.
De pagina’s zijn ook zichtbaar als u niet ingelogd bent, maar slechts met een beperkte inhoud.
1

Dit is een nieuwe procedure sinds oktober 2013. Voorheen kregen alle leden automatisch alle berichten toege-

stuurd, maar er was geen mogelijkheid om het aantal mailservice berichten t beprken.
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3.2

PAGINA’S ‘OPROEPEN VINDEN’ (HTTP://WWW.KCSE.EU/EU-FUNDING):

Deze pagina bevat opnieuw de openstaande calls, partner search, events, maar dit maal
gegroepeerd per ‘soort’ (met aanduiding van einddata).
De pagina bevat daarnaast volgende tools:
een eenvoudige zoekfunctie (http://www.kcse.eu/eu-funding)
complex zoeken (http://www.kcse.eu/complex-zoeken): dit is gebaseerd op trefwoorden
die door KCSE bij elk bericht aangebracht worden. Een verklarende nota is op de pagina beschikbaar.
De zoekfilter die u aanmaakt kan door u bewaard worden en later opnieuw uitgevoerd
(nadat u uw zoekcriteria aanbracht, selecteert u eenvoudig weg de link in de menubalk.
Door die link later terug in de menubalk te plakken, wordt de zoekopdracht herhaald.)
Op deze wijze kan u een aantal zoekfilters aanmaken, als u op zoek zou zijn naar een
zeer specifieke projectmogelijkheid. Wij kunnen u helpen met het aanmaken van uw filter!.
Buitenlandse partner zoeken: (http://www.kcse.eu/buitenlandse-partner-zoeken): op
deze pagina kan u een template invullen waarin u aangeeft welke project u wenst te realiseren en welke partners u daarvoor zoekt. Wij gaan hiermee op zoek naar uw mogelijke partner(s). Uw info wordt niet gepubliceerd op de website, maar wij bezorgen ze wel
aan geïnteresseerde buitenlandse organisaties.
Uw project in de kijker: (http://www.kcse.eu/uw-europees-project-de-kijker): Hier kan u
een template invullen waarin u uw lopende of afgewerkte project kort beschrijft. Wij zorgen daarna dat uw project als praktijkvoorbeeld getoond wordt op de pagina van het
programma dat subsidieerde.
U vindt er tevens info over het Flanders’ Care label (http://www.kcse.eu/flanders-carelabel).
Deze pagina is alleen zichtbaar als u ingelogd bent.

PAGINA’S ‘EUROPESE SUBSIDIES UITGELEGD’ (HTTP://WWW.KCSE.EU/SUBSIDIESUITGELEGD)
3.3

Deze pagina’s beschrijven wat Europese subsidies zijn en hoe ze werken. Vooral nuttig als
‘naslag’ en om veel gebruikte termen te begrijpen.
U vindt op deze pagina’s ook meer info over de hervormde Europese subsidies vanaf 2014
(http://www.kcse.eu/wat-na-2013).
3.4
PAGINA’S ‘OVER ONS’ (HTTP://WWW.KCSE.EU/NODE/2)
Op deze pagina’s vindt u alles over onze werking:
http://www.kcse.eu/werking-europees-beleid: de werking van Kenniscentrum Sociaal
Europa rond Europese beleid (grosso modo voorbehouden voor koepels en overheden.
Dit deel van de werking komt niet aan bod op deze website.
Onze werking rond Europese subsidies in detail beschreven (zie ook de toelichting in
punt 1.)http://www.kcse.eu/dienstverlening-europese-subsidies:
Alles over het lidmaatschap: http://www.kcse.eu/lidworden
Informatie over het bestuur, de medewerkers en de leden-federaties van Kenniscentrum
Sociaal Europa: http://www.kcse.eu/beheer
3.5

CONTACT (HTTP://WWW.KCSE.EU/CONTACT)

Een overzicht van alle mogelijkheden om met ons contact op te nemen.
U kan makkelijk een afspraak maken met ons (http://www.kcse.eu/service-paginas).
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4

ZELF UW DATA BEHEREN: VERDERE UITBREIDING VAN DEZE FUNCTIONALITEIT IN
VOORBEREIDING

Zoals al gesteld kan u zelf bepalen hoeveel berichten u wenst te ontvangen via uw profiel:
http://www.kcse.eu/user
inloggen
meldingen
meldingen per label.
(Niet vergeten om uw wijzigingen te bewaren).
Daarnaast kan u nu reeds zelf uw verzendingsgegevens en paswoord beheren:
http://www.kcse.eu/user
inloggen
weergeven
account
(Het veld ‘paswoord’ staat niet ingevuld; als u hier een nieuw paswoord invult, dan wijzigt dit
uw vorige paswoord).
(Niet vergeten om uw wijzigingen te bewaren).
In de loop van volgend jaar streven we ernaar om u toegang te geven tot nog meer contactgegevens over uzelf en uw organisatie. We willen hiermee maximale transparantie en efficientie in onze werking bereiken. U houden u zeker verder op de hoogte.

MEER INFO EN CONTACT

Kenniscentrum Sociaal Europa vzw
Kolonel Bourgstraat 122/4 te 1140 Brussel
info@kcse.eu – 02/ 205 00 45
www.kcse.eu
Meer info over de werking en dienstverlening van het Kenniscentrum Sociaal Europa
Hebt u vragen over het Europese (sociale) beleid:
Jos Sterckx, directeur
jos.sterckx@kcse.eu – T 02/ 205 00 47 – Gsm 0477/ 44 974 14
Meer weten over Europese subsidies voor uw organisatie?
Wenst u kennis te maken met onze dienstverlening rond Europese subsidies?
An Rommel, adviseur Europese projecten
an.rommel@kcse.eu - T 02/ 205 00 46 – Gsm 0477/ 98 54 64
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