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HANDLEIDING
UITGEBREID ZOEKEN
Meer dan 30 subsidieprogramma’s met elk hun eigen oproepen, partnersearch, events… Een complex kluwen. Met de uitgebreide zoekfunctie kan u misschien toch het onverhoopte bericht terugvinden?
We leggen uit hoe het werkt.

DE PAGINA ‘UITGEBREID ZOEKEN’ BEREIKEN
Surf naar http://www.kcse.eu
Log in met uw gebruikersnaam en paswoord (via menu ‘inloggen’
rechts bovenaan op elke pagina)
Ga naar de tab ‘Oproepen vinden’
uitgebreid zoeken.
Of klik op http://www.kcse.eu/complex-zoeken

RESULTAAT
Het resultaat van de zoekopdracht zijn pagina’s (zowel vaste pagina’s
als Mail service berichten) die aan de opgegeven criteria beantwoorden. U doet dit aan de hand van 7 groepen van trefwoorden:
1. EU-programma: duid één, meerdere of alle programma’s aan
waarbinnen u berichten wil zoeken.
2. Type: duid het type mailservice aan waarbinnen u wil zoeken:
subsidieoproep, partnersearch of event
3. Sectoren: Binnen het type sectoren duidt u aan binnen welke
sectoren (‘doelgroepen’) u projecten wilt ontwikkelen.
4. Organisatiekenmerken: Binnen het type organisatiekenmerken
duidt u aan op welk een niveau van de organisatie en voor welk organisatieonderdeel u projecten wilt ontwikkelen. U kunt projecten ontwikkelen op het beleidsniveau van uw organisatie (initiatieven rond
strategie, medewerkers, middelen en netwerking) of gericht naar de
kernopdrachten en dienstverlening naar de doelgroep waarvoor de
organisatie werkt.
5. Projecttype: Binnen het type projecttype kiest u welk een soort
project u wilt ontwikkelen, vb uitwisseling van goede praktijken, ontwikkelen van producten, conferenties organiseren, …
6. Niveau van indiening / regio: Europese projecten worden op
verschillende bestuurlijke niveaus beheerd en/of uitgevoerd: provinciaal, regionaal, nationaal, Europees en zelfs mondiaal. Hier kunt u
kiezen op welk een niveau u aan projecten wilt deelnemen.
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7. Postdatum: duid aan vanaf welke datum gezocht moet worden.
U dient in elk van de groepen minstens 1 zoekterm te selecteren. Bovendien kan u
gebruik maken van de verschillende operatoren (AND/OR/…)
U kan meerdere trefwoorden per groep selecteren door de functietoets “Ctrl” te gebruiken

TIPS
U kan een zoekopdracht bewaren door de link de bewaren.
Binnen elke groep van trefwoorden raden we u aan de keuze te beperken en zo weinig mogelijk trefwoorden aan te duiden.
U kunt ons steeds om hulp advies bij het aanduiden van uw trefwoorden (per mail, telefonisch of in een gesprek).
De trefwoorden zijn bedacht vanuit het perspectief van sociale ondernemingen in de socialprofitsector. Als u bv een opleidingsinstelling bent die hulpverleners opleidt, dan duidt u de
trefwoorden aan vanuit het perspectief van uw opleiding en dus niet vanuit de eigen organisatie.

BESCHRIJVING VAN DE TREFWOORDEN
EU-PROGRAMMA’S
Kies uit de EU-programma’s waarbinnen u wil zoeken.
TYPE
Zoek gericht in de 3 types van Mailservice:
Call (subsidie oproep) (meer uitleg: http://www.kcse.eu/subsidie-oproepen)
Partnersearch (meer uitleg: http://www.kcse.eu/partner-search)
Event (meer uitleg: http://www.kcse.eu/events-en-info-sessies)
PROJECTTYPE
Trefwoorden

Beschrijving

Projecten ontwikkelen

De organisatie wil zelf projecten ontwikkelen als promotor of
eraan deelnemen als partner

Mobiliteit en uitwisseling

Dit projecttype verwijst naar acties zoals uitwisseling van goede
praktijken, kennis en ervaringen, … een stage / jobshadowing
volgen bij een Europese patnerorganisatie, enz.

Onderzoek, ontwikkeling
en producten

Deze term kan zowel verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek als naar product-, organisatie-, als methodiekontwikkeling.

Conferenties en workshops

Dit projecttype gaat over zelf een conferentie organiseren,
deelnemen aan een conferentie, betrokken worden in de
organisatie door bijvoorbeeld een workshop te organiseren.

SECTOREN
Trefwoorden

Beschrijving

Alle sectoren

Alle sectoren en doelgroepen

Drugs & Alcohol

Kies voor welke sectoren u ‘mailservice’-berichten wenst te
ontvangen.
‘Gekruiste berichten’ (bv een projectoproep rond ‘tewerkstelling’ voor ‘personen met een handicap’ zullen van ons de bei-

Gezondheidszorg
Jeugdhulp
Inburgering en minderhe-
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de trefwoorden toegekend krijgen).

Ouderen en vergrijzing
Personen met een handicap
Sociale Insluiting – Armoede
Sociaal-culturele sector
Sociale Economie en Tewerkstelling
ORGANISATIEKENMERKEN
Trefwoorden

Beschrijving

Beleid en beheer

Kies deze trefwoorden als u Europese projecten wil ontwikkelen rond het beleid en beheer van uw organisatie:
‘Beleid en Strategie’, ‘Medewerkers’, ‘Middelen’ en ‘Netwerking en Partnerschappen’

Beleid en Strategie

Deze term verwijst naar het strategische beleid van een organisatie en naar de interne beleidsprocessen.

Medewerkers

Deze term verwijst naar het menselijk kapitaal van een organisatie: personeelsbeleid en beheer, vorming, preventie van
ongevallen en ziekteverzuim. Het kan zowel om betaald personeel als vrijwilligers gaan, maar exclusief de doelgroepmedewerkers in de sociale economie

Middelen

De middelen van een organisatie verwijzen naar de infrastructuur, financiële middelen, ICT (ICT mbt managementsystemen
en digitale communicatie met overheden maar exclusief zorgtechnologie en elektronisch cliëntdossier), logistiek, boekhouding en administratie.

Netwerking
schappen

en

partner-

Deze term verwijst naar de externe relaties, het externe beleid
en de netwerken.

Kernopdrachten en Doelgroep

Kies deze trefwoorden als u Europese projecten wil ontwikkelen rond uw kernopdrachten en uw doelgroep: ‘Individuele zorg en begeleiding’, ‘Dagbesteding en werk’,
‘Vorming’, ‘Wonen en woonbegeleiding’, ‘Cultuur en vrije
tijd’, ‘Belangenbehartiging en preventie’, en ‘onderzoek
en ontwikkeling’.

Individuele zorg en begeleiding

Deze term duidt op elke individuele zorgactiviteit in het gezondheids- en welzijnsdomein: zoals: medische verstrekkingen (curatieve ambulante en residentiële zorg), geestelijke
gezondheidszorg, gezinszorg en -begeleiding, therapie, counseling, budgetbegeleiding, maatschappelijk werk, ...

Dagbesteding en werk

Deze term verwijst zowel naar loonvormende arbeid (doelgroepmedewerkers in het normaal economisch circuit en de
sociale economie) als niet-bezoldigde dagbesteding (dagcentrum, dagactiviteit, vrijwilligerswerk, ...).

Vorming

Deze term verwijst naar opleiding, training en onderwijs van
de doelgroep en doelgroepmedewerkers (maar NIET de vorming van professionele medewerkers)

Wonen en woonbegeleiding

Deze term verwijst naar leefgroepbegeleiding, woonbegeleiding (begeleid wonen, ambulante woorbegeleiding, …) en
nieuwe woonvormen, ...
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Deze term verwijst naar ontwikkeling van cultuur- en vrijetijdsbeleving voor de doelgroepen of naar de sociaal-culturele
sector in brede zin.

Cultuur en vrije tijd
Belangenbehartiging
doelgroep

en

Onderzoek en ontwikkeling

Deze term verwijst naar acties rond bijv. vermaatschappelijking van de zorg, empowering van gebruikers, beeldvorming,
sensibilisering, ten voordele van de doelgroep, enz.
Dit kenmerk is bedoeld voor koepels, overheden, onderzoeksinstellingen, zorgverstrekkers voor wie 'onderzoek & ontwikkeling' een kernopdracht is.

REGIO / NIVEAU VAN INDIENING
Meer
informatie
over
de
betekenis
van
‘niveau
http://www.kcse.eu/contactpunten-en-subsidieagentschappen.

van

indienen’:

Trefwoorden

Beschrijving

West-Vlaanderen

Projectoproepen uitsluitend voor provincie West-Vlaanderen (meestal
geen andere partners vereist)

Oost-Vlaanderen

Projectoproepen uitsluitend voor provincie Oost-Vlaanderen (meestal
geen andere partners vereist)

Antwerpen

Projectoproepen uitsluitend voor provincie Antwerpen (meestal geen
andere partners vereist)

Vlaams-Brabant

Projectoproepen uitsluitend voor provincie Vlaams-Brabant (meestal
geen andere partners vereist)

Limburg

Projectoproepen uitsluitend voor provincie Limburg (meestal geen
andere partners vereist)

Vlaanderen

Projectoproepen vanuit een Vlaams subsidieagentschap (al dan niet
andere Europese partners vereist)

Europa

Projectmiddelen op Europees niveau (steeds meerdere partners uit
meerdere lidstaten vereist)

Buiten Europa

Projectmiddelen op Europees niveau, maar bedoeld voor projecten
BUITEN de Europese Unie (samenwerking met derde landen). In de
praktijk volgt Kenniscentrum Sociaal Europa deze projectoproepen
niet systematisch op.

GEPOST OP SITE NA
U kan uw selectie beperken tot de meer recente berichten.

HULP NODIG?
U kan met al uw vragen over uw profiel, de zoekfunctie en uw projectideeën steeds terecht
bij An Rommel (an.rommel@kcse.eu -- 02/ 205 00 46).
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