


In Vlaanderen zijn er 167 erkende LDE-ondernemingen en daar werken 
meer dan 2000 mensen. Naar rechtsvorm, schaalgrootte en diensten van 
de LDE-ondernemingen is er een grote variatie.

Het Vormingsfonds voor lokale diensteneconomie

Het LDE-vormingsaanbod biedt diverse opleidingen voor zowel doelgroep-
medewerkers LDE als voor het omkaderend personeel van de LDE-onder-
neming. Deze opleidingen zijn allemaal gratis. Je kan hier o.a. opleidingen 
vinden rond begeleiding van medewerkers, veerkracht, doorstroom, digita-
le vaardigheden.

VORMINGSAANBOD

Past het niet maar vind je een vorming toch interessant? Overweeg dan 
of een in company-vorming een optie is. Wil je een vorming graag online 
aanvragen voor je organisatie? We vermelden steeds of dit mogelijk is. Wil 
je nog iets anders? Kijk eens of de vorming die je graag wil volgen past in 
het subsidieaanbod.

Wij streven ernaar om het vormingsaanbod steeds te verbeteren. We 
stellen jouw feedback op prijs. Die kan je meegeven via de evaluatieformu-
lieren, maar ook per mail of telefoon.

In company



Bij het Vormingsfonds LDE kun je een financiering aanvragen voor een heel 
aantal vormingen, zowel binnen als buiten het kalenderaanbod:

SUBSIDIES

Subsidie voor een vorming met een interne opleider
Wil je als LDE-onderneming graag een opleiding organiseren en heb je de 
perfecte lesgever zelf in dienst? Dan kan je via het vormingsfonds LDE een 
tussenkomst aanvragen van 12,5 euro per vormingsuur.

Subsidie voor vorming met een externe opleider
Wil je graag een vorming aanvragen voor een ander soort vorming? Als de 
vorming kadert in de algemene voorwaarden van het LDE-vormingsfonds kan 
dat. 

Subsidie voor taalondersteuning 
Heb je een werknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands in dienst? 
Wil je hem versterken in de uitoefening van de job? Dan biedt onze gratis 
taalondersteuning voor jouw werknemer een oplossing.



SPECIFIEKE PROJECTEN

Vragen of opmerkingen? We helpen je graag.

• Telefonisch: 02 250 37 88
• E-mail: vormingen@vivosocialprofit.org 

LDE-dag 
Op de LDE-dag krijg je de kans om samen met andere begeleiders van 
LDE-ondernemingen samen te leren. We organiseren elk jaar workshops en 
uitwisselingen om samen de uitdagingen waar de sector voor staat aan te 
gaan. 

Bekijk alle info over het Vormingsfonds voor lokale diensteneconomie door 
de volgende QR-code te scannen:. 


