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MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT 

 
 

MEDEDELING AAN 
DE VLAAMSE REGERING 

 

 

Betreft: Monitoring relanceplan Vlaamse Veerkracht: tweede meting 
september 2021  

 
 
Samenvatting: Deze mededeling aan de Vlaamse Regering geeft een overzicht van de voortgang 
van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht  

1 INLEIDING 

Deze mededeling bevat een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de 180 projecten van 
het relanceplan Vlaamse Veerkracht op meetmoment september 2021. Het Vlaams Relanceplan wordt 
drie keer per jaar gemonitord (maart/april, augustus/september en november/december), zoals 
gestipuleerd in de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 5 februari 2021. 

2 RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT 

Het relanceplan telt 158 eenmalige relanceprojecten (elk project kreeg een code van VV001 t.e.m. VV158) 
en investeert de komende jaren 4,3 miljard euro in onze economie en maatschappij, met 7 
speerpunten: 
 
1. Economie en samenleving verduurzamen  
2. Investeren in infrastructuur  
3. Vlaanderen digitaal transformeren  
4. Investeren in mensen en talenten  
5. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken  
6. De coronacrisis beheren en Brexit  
7. De overheid efficiënter maken 
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https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/601D203C6B34EF0008000081
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Naast de 158 projecten, die gefinancierd worden door de 4.3 miljard euro aan eenmalige 
relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstelmiddelen via bestaande en extra 
reguliere financiering (projecten VV159 t.e.m. 180). Zo worden heel wat PMV-instrumenten (4,215 
miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen: 

• Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor 
ondernemingen): 3 miljard euro 

• Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO’s): 500 
miljoen euro 

• Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro 
• Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro 

• Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro 
 
Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer:  

• Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, cumulatief budget tot het 
einde van deze regeerperiode 

• Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025: 

o Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro  

o Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro  
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3 VOORTGANG UITVOERING RELANCEPROJECTEN SEPTEMBER 

2021 

Hieronder kan men de projectstatus van deze 180 relanceprojecten van september 2021 vinden. De 
projectstatus geeft weer of projecten werden opgestart en een formele agendering kenden op de 
Vlaamse Regering. 
 

• 175 van de 180 relanceprojecten (97,22%) zijn opgestart:  

o 26 projecten of 14,44% hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele 

agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen. 

o 149 projecten of 82,78% hebben de status ‘opgestart na agendering VR’, en kenden al 

een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.  

• Voor 1 van de 180 relanceprojecten (0,56%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit betreft 

het project VV168 ‘Versnelde uitrol digitale meters’. Dit project wordt in deel 7 toegelicht. 

• Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie 

noodzakelijk is.  

• 4 relanceprojecten (2,22%) zijn nog niet gestart (grijs). Het gaat over: 

o VV129 Cultuur - betere informatiedoorstroming en koppeling databanken  

o VV137 Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te 

ondersteunen 

o VV140 Samenwerkingsverbanden “Eén gezin, één plan” 

o VV142 Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes 

In vergelijking met de meting in april kan een duidelijke vooruitgang worden vastgesteld. Er werden 
sinds april 2021 7 projecten bijkomend opgestart en 72 projecten bijkomend geagendeerd op de 
Vlaamse Regering. 

                 
750 miljoen euro of 17,42% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was vastgelegd op 
meetmoment september 2021. Dat is 8 keer meer of 658 miljoen euro meer dan in april. 
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76,6 miljoen euro of 1,78% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was medio september 
vereffend. Dat is 4,5 keer meer of 59,71 miljoen euro meer dan in april.  

4. BIJLAGES BIJ DE MEDEDELING 

4.1. COVERNOTA 

In bijlage 1 kan men de covernota bij het globaal rapport vinden. Daarin kunnen de kerncijfers en de 
projectstatussen van de 180 projecten worden teruggevonden. De covernota geeft m.a.w. een 
samenvatting weer van het globaal rapport in bijlage 2.  

4.2. GLOBAAL RAPPORT 

In bijlage 2 kan men het globaal rapport terugvinden met alle details over de 180 projecten.  
 
In het rapport kan men de betrokkenen bij het project terugvinden, onder meer: 

• Bevoegde minister 

• Trekkende entiteit Vlaamse overheid 

• Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project 

• Betrokken entiteiten Vlaamse overheid 

• Andere belanghebbenden 

De projectsituering geeft weer tot welk speerpunt en welke cluster het project behoort: 

• Speerpunten relanceplan: 1 van de 7 speerpunten van het relanceplan zoals aangekondigd in 
de septemberverklaring. 

• Cluster relanceplan: 1 van de 35 clusters van het relanceplan zoals meegedeeld op de VR op 
5 februari 2021 

De projectomschrijving: 

• Beschrijft de inhoud van het project. Voor grote projecten met verschillende subprojecten 
kan dit uitgebreider zijn. Hierin worden de doelstellingen van het project weergegeven. 

Input, output, outcome en impact: 

• Beschrijft de input, de output de outcome en de impact gelinkt aan het project. 

Algemene beschrijving van de projectvoortgang:  

• Geeft weer wat de algemene status is van het globale project aan de hand van een 
beschrijving en een kleurencode: 

o Donkergroen: Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig 
geagendeerd op de Vlaamse Regering 

o Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse 
Regering  

o Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten  

o Rood: Voor dit project is bijkomende actie noodzakelijk  

o Grijs: nog niet gestart 
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Gedetailleerde projectvoortgang aan de hand van mijlpalen: 

• Beschrijft de voortgang van de verschillende beoogde mijlpalen aan de hand van een 
beschrijving en een status. De volgende statussen zijn mogelijk: 

o Nog niet gestart: de uitvoering is nog niet gestart, maar dit is conform het 
afgesproken tijdspad. Een mijlpaal blijft op ‘nog niet gestart’ staan, zolang er binnen 
het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer 
de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al 
dan niet ‘op schema’ is. 

o Vertraging of bij te sturen: uitvoering loopt, maar er is sprake van een vertraging. op 
het afgesproken tijdspad en/of hiervoor is actie noodzakelijk. 

o Op schema: uitvoering loopt, en volgt het afgesproken tijdspad. 

o Stopgezet: in de zin van definitief stopgezet en dus niet uitgesteld. 

o Gerealiseerd 

Projectfinanciering: 

• Geeft de beleidsruimte, de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten weer.  

• De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees, relancebudgetten of reguliere middelen) 
wordt per project weergegeven.  

• 55 van de 180 projecten van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ zijn opgenomen in de 
Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een Mededeling aan de Vlaamse 
Regering van 2 april 2021.  

Agendering Vlaamse Regering 

• Geeft weer of een project al geagendeerd is op de Vlaamse Regering t.e.m. 17 september 2021 
met een link naar deze documenten. 

Koppeling met andere projecten 

• Geeft het verband weer met andere projecten, buiten de eigen cluster. 

4.3. NOTA INDICATOREN 

In bijlage 3 kan men een nota vinden m.b.t. indicatoren, waarbij onder meer een selectie van de 
kwaliteitsvolle ingevoerde outputindicatoren, en een analyse op de impactindicatoren, worden 
gemaakt. Tussen meting 2 van september en meting 3 van december zal verder worden gewerkt op 
de kwaliteit van de indicatoren. 

4.4. DASHBOARD INDICATOREN 

In bijlage 4 steekt een overzicht van het dashboard van indicatoren zoals ontsloten op de website 
van Vlaamse Veerkracht. Dit dashboard geeft een actueel beeld van enkele maatschappelijke en 
economische kernindicatoren. 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6066D105364ED90008000651
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6066D105364ED90008000651
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5. FEEDBACK VANUIT HET MAATSCHAPPELIJK RELANCECOMITÉ, 

HET ECONOMISCH RELANCECOMITÉ, HET 

KLIMAATEXPERTENPANEL EN DE SOCIALE PARTNERS (SERV) 

De   feedback   van   het   maatschappelijk   relancecomité,   het   economisch   relancecomité,   het 
klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) op de tweede voortgangsrapportering werd op 
22 september 2021 besproken in de Taskforce. 

6. COMMUNICATIE 

6.1. OPEN EN TRANSPARANTE COMMUNICATIE OVER MONITORING 

De Vlaamse Regering wil actief inzetten op beleidscommunicatie over de doelstellingen en de uitrol 
van dit plan:   

• De Vlaamse Regering hanteert een apart label ‘Vlaamse Veerkracht’ voor beslissingen die hieraan 
gelinkt zijn. Zo is het voor elke belanghebbende heel eenvoudig om bepaalde beslissingen terug 
te vinden.   

• De Vlaamse Regering voorziet de nodige persmomenten m.b.t. de voortgang van de uitvoering 
van het plan.  

• De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een Mededeling aan de Vlaamse Regering, met 
het volledige rapport, dat publiek beschikbaar is op de website van de Vlaamse 
regeringsbeslissingen en de website Vlaamse Veerkracht.  

 

6.2.  PUBLIEKSCAMPAGNE AUGUSTUS – SEPTEMBER 2021 

De Vlaamse Regering werkte een communicatiecampagne uit ter begeleiding van de uitvoering van 
het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ die liep van 13 augustus tot 13 september 2021. De campagne 
hanteerde de slogan ‘Meer dan ooit’. Want meer dan ooit staan we in Vlaanderen voor een uitdaging. 
Deze campagne had als voornaamste doelstelling de Vlamingen vertrouwen te geven in het plan en 
in de toekomst.   

Om duidelijk te maken waarin de Vlaamse Regering juist zal investeren, werden deze investeringen 
in de kijker gezet met behulp van grafische elementen, namelijk gele accolades. Die visuele eyecatchers 
zoomden bijna letterlijk in op de elementen waar de Vlaamse overheid de komende jaren meer dan 
ooit de focus op zal leggen.  

De accolades kwamen terug op een hele reeks advertenties, social posts en banners. Ook in het 
straatbeeld kwam men de campagne tegen op affiches, muurstickers en zelfs in het echt. Zo kon men 
op de dijk van Oostende en in de luchthaven van Zaventem door enkele metershoge accolades 
wandelen.   

6.3.  RELANCEPROJECTEN IN DE KIJKER  

De communicatie naar het grote publiek m.b.t. het Vlaams Relanceplan stopt niet met de 
communicatiecampagne van augustus en september. De komende weken en maanden worden 
specifieke relanceprojecten in de kijker geplaatst via online video’s en webberichten. Op deze manier 
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wordt het voor de burger nog duidelijker wat het relanceplan concreet betekent voor elk individu en 
voor onze samenleving.     

Deze video’s en berichten zullen worden verspreid via verscheidene kanalen zoals de sociale media, 
de website van de Vlaamse overheid en via persberichten.   

 

 

BIJLAGE 1: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: covernota meetmoment september 2021 

BIJLAGE 2: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: voortgangsrapport meetmoment september 
2021  

BIJLAGE 3: Nota indicatoren 

BIJLAGE 4: Dashboard indicatoren 

 

 

 
 

Jan JAMBON 
 

Minister-president van de Vlaamse Regering en  
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management 




