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Regionale doorbraken: open oproep 2022 

1. Open oproep 2022 

 

Labo Regiovorming gaat opnieuw op zoek naar inspirerende regionale doorbraken. Via 

deze open oproep kunnen regio’s en subregio’s zich kandidaat stellen. 

 

1.1. Wat is een regionale doorbraak? 

Een doorbraak is een initiatief dat binnen de grenzen van een referentieregio een 

maatschappelijke uitdaging wil aanpakken en daarbij doorbraken realiseert, enerzijds 

inhoudelijk en anderzijds in de samenwerking binnen de regio. 

 

Een doorbraaktraject wordt ingediend door één initiatiefnemer, maar is gedragen door 

een netwerk. Dat netwerk bestaat minstens uit lokale besturen, maar ook uit de partners 

die nodig zijn om het resultaat inhoudelijk of organisatorisch te bereiken maken deel uit 

van dat netwerk. 

 

1.2. Ondersteuning 

De ondersteuning van het Labo Regiovorming focust zich primair op het (inter)bestuurlijk 

proces en de voorwaarden tot succes op dat vlak, bijvoorbeeld instrumenten, 

interbestuurlijke dialoog en afsprakenkaders. De financiële ondersteuning bedraagt 

€ 25.000. Deze middelen worden aangewend voor consultancy en expertenvergoeding. 

Het zoeken naar flankerende ondersteuning via andere, bijvoorbeeld sectorale, middelen 

wordt aangemoedigd. 

 

1.3. Inspiratie 

Deze zeven projectvoorstellen werden in 2021 geselecteerd:  

• Regio Westhoek: activering 

• Regio Zuid-West-Vlaanderen: energiegemeenschappen 

• Regio Midwest: visie regionale sportinfrastructuur 

• Regio Gent: erfgoed en cultuur 

• Regio Rivierenland: geestelijke gezondheidszorg 

• Regio Kempen: buurtgerichte mobiliteitsoplossingen 

• Subregio Neteland: collectief RPR 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/regio-westhoek-start-proeftuin-voor-de-activering-van-kansengroepen
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/doorbraaktraject-energiegemeenschappen-in-zuid-west-vlaanderen
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/doorbraaktraject-van-regio-midwest-masterplan-bovenlokale-sportinfrastructuur
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/referentieregio-gent-op-zoek-naar-de-juiste-schaalgrootte-en-afstemming-voor-erfgoed-en-cultuur
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/doorbraaktraject-van-regio-rivierenland-zorgt-voor-ontmoeting-tussen-lokale-besturen-en-de-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/doorbraaktraject-kempen-afstemming-tussen-het-buurtgerichte-vervoersaanbod-en-het-regionaal-mobiliteitsnetwerk
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/rechtspositieregeling-als-strategisch-instrument-voor-de-groei-van-neteland
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2. Hoe verloopt de selectieprocedure? 

 

Je dient je projectvoorstel voor 13 juni 2022 via regiovorming@vvsg.be . 

  

Je zal een uitnodiging krijgen om je project op 15 of 16 juni 2022 te komen voorstellen in 

Brussel.  

Hou deze data dus reeds vrij. Je zal uitgebreid bevraagd worden over je projectvoorstel. 

De jury zal nadien een beslissing nemen. 

 

De beslissing van de jury wordt op 1 juli 2022 gedeeld met de projectindieners. 

3. Wat dien je in? 

 

Ten laatste op 12 juni 2022 dien je een uitgeschreven projectvoorstel en een 

intentieverklaring in, door een mail te sturen naar regiovorming@vvsg.be . 

3.1. Aandachtspunten 

 

• De projecten uit de tweede oproep moeten nieuwe doorbraken omvatten. Zij mogen 

niet samenvallen met de thema’s van de 7 geselecteerde doorbraakprojecten uit de 

eerste oproep. 

• Er is een engagement vanuit de (sub)regio om hiervoor capaciteit en/of middelen in te 

zetten. Als uitvoerende/beherende instantie kan één van de deelnemende lokale 

besturen of intergemeentelijke vereniging/ ocmw-vereniging worden aangeduid. 

• Het is méér dan een intergemeentelijk project 

• Voor de aanpak van het probleem is meer dan een intergemeentelijke samenwerking 

nodig, ook andere partners komen in beeld. Dit zullen vaak overheidspartners zijn, 

bijvoorbeeld Vlaamse agentschappen of departementen. Dit kunnen ook niet-

overheidspartners of semi-overheidspartners zijn zoals een zorginstelling, een 

burgercoöperatie… Het projectidee verwoordt helder waarom deze partner 

noodzakelijk is en wat er van wordt verwacht. 

• Een doorbraak is méér dan een goede praktijk : het project gebruikt een regionale 

problematiek/uitdaging als hefboom voor een duurzame aanpassing in bestuurlijke 

samenwerking en/of interbestuurlijke samenwerking. 

• Het project is voldoende ambitieus, maar ook realistisch, waarbij de risico’s en kansen 

goed in beeld worden gebracht. 

• Een doorbraak levert iets tastbaars op voor burgers, bedrijven of andere doelgroepen: 

het is méér dan een intern overheidsproject. De meerwaarde voor de burgers, 

bedrijven of andere doelgroepen wordt duidelijk benoemd. 

• Er is een duidelijke begroting van het project met overzicht van inbreng eigen 

middelen, inbreng andere subsidies en gevraagde middelen vanuit Labo 

Regiovorming. 

• Er is een duidelijk projectplan met stappen, governance en te behalen resultaten. 

mailto:regiovorming@vvsg.be
mailto:regiovorming@vvsg.be
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• De regionale doorbraak toont de meerwaarde en de potentie van regionale 

samenwerking aan. 

3.2. Inhoud van het projectvoorstel 

 

3.2.1. Inhoud  

 

• Beschrijf de maatschappelijke of bestuurlijke opgave die je wil aanpakken  

• Welke hefboom zie je? Wat kan het probleem in beweging zetten?  

• Wat is de doorbraak in deze?  

 

3.2.2. Inzet en verwachtingen  

 

• Hoe zal vanuit de regio ingezet worden om dit probleem aan te pakken?  

• Welke verwachtingen zijn er tegenover de andere partners binnen de regio?  

• Welke verwachtingen tegenover andere overheden?  

• Wie zal optreden als uitvoerende partner binnen de regio? (Dit kan een gemeente of 

een intergemeentelijke vereniging/ocmw-vereniging zijn)  

 

3.2.3. Partnerschap  

 

• Welke gemeenten nemen deel?  

• Welke andere partners binnen de regio nemen deel?  

• Van welke andere overheden is medewerking noodzakelijk?   

• Welke andere partners werken mee of zijn nodig om de doorbraak te realiseren? 

• Is deze medewerking reeds concreet?  

 

3.2.4. Middelen  

 

• Waarvoor wenst u de financiële vergoeding (max € 25.000) te gebruiken. Deze 

vergoeding kan ingezet worden voor consultancy en expertenvergoedingen  

• Zie je flankerende financiële ondersteuning mogelijk voor dit project? Zo ja, welke?  

• Waarvoor wenst u (proces)ondersteuning door het Labo Regiovorming ?  

 

3.2.5. Verspreiding van de resultaten  

 

• Hoe zullen de resultaten verspreid worden? 

 



4/4 

 

 

3.3. Intentieverklaring 

 

Belangrijk: voeg zeker ook een intentieverklaring van de betrokken lokale besturen toe! 

Deze intentieverklaring is hetzij een document ondertekend door de burgemeesters van 

de betrokken lokale besturen, hetzij een uittreksel uit het verslag van het 

burgemeestersoverleg waaruit het voornemen en het engagement van de lokale besturen 

blijkt. Indien je deze nog niet zou hebben, geef aan hoe en wanneer je deze 

intentieverklaring(en) wenst te krijgen. 


