Fasering

24 januari 2019 van 10u tot 13u in
Brussel
30 januari 2019 van 10u tot 13u in
Gent
31 januari 2019 van 10u tot 13u in
Antwerpen

Deadlines
Begeleidingstraject
FASE 1: OPROEP CERA IMPULSPROGRAMMA
lancering oproep Cera
Impulsprogramma
infosessies
Pre-traject:
3 regionale infosessies: Informatie en toelichting
over Cera Impulsprogramma, ontmoetingsmoment
organisaties + individuele coaching
ondersteuning bij opmaak dossier op vraag van
indieners

1 maart 2019

deadline indiening dossiers

17 december 2018

1 maart tem 31 maart 2019

9 mei 2019 in Brussel

FASE 2: SELECTIE & GOEDKEURING
Preselectie door externe
Ondersteuning bij pitch op vraag van indieners.
commissie: 12
Organisaties ontvangen aanbevelingen van de
trajectvoorstellen worden
selectiecommissie en Cera/Demos op 31 maart.
weerhouden en uitgenodigd
voor een pitch
pitch 12 trajectvoorstellen
presentatie traject aan een
externe selectiecommissie,
waarin Cera en Dēmos als
waarnemer zetelen samen
met partners van beide
organisaties. Er kunnen 6
projecten weerhouden
worden.

20 mei 2019

Berichtgeving toekenning
financiële ondersteuning van 6
trajecten

20 juni 2019 in Leuven

Kick-off
verplichte startbijeenkomst voor de 6 goedgekeurde
trajecten.
Kwesties:
- Hoe mijn traject voorbereiden en opstarten?
- Kennismaking met de andere partnerorganisaties
- Opzet en afbakening inhoud lerend netwerk
FASE 3: UITROL IMPULSTRAJECTEN
looptijd 6 goedgekeurde Cera
Lerend netwerk:
Impulstrajecten
3 verplichte coachingmomenten per trajectjaar, begeleid door
expertisepartners + jaarlijks werkbezoek door Cera en Dēmos
in het kader van documentatie
Kwesties:
- Begeleiding op maat van de organisaties in de uitrol van hun
traject
- Uitwisseling met andere organisaties in vergelijkbare context
- Inventarisatie en blauwdruk van mogelijke
samenwerkingsmodellen en nieuwe methodieken
FASE 4: EVALUATIE & AFTER LIFE
Slotconferentie Cera Impulsprogramma
Kwesties:
- Presentatie 6 afgelopen trajecten
- Koppeling trajecten aan gelijkaardige cases in het werkveld
- Kennisdeling naar het kunstenveld en de brede zorg- en
welzijnssector: hoe de geïnventariseerde
samenwerkingsmodellen evalueren en verduurzamen?
Deadline indiening financieel
Begeleiding bij jaarlijks tussentijds verslag
verslag en eindrapportage

1 september 2019 tem 30 augustus
2022

tussen 1 september 2022 en 1
december 2022

1 september 2022 > 15 oktober 2022

