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Gemeente Wingene kan rekenen op 500.000 euro Vlaamse subsidie voor het project ‘Family 

ProEf’. Een innovatief project dat werk maakt van het automatisch toekennen van o.a. 

geboortepremies.  

Het is niet logisch dat gezinnen vandaag premies moeten aanvragen voor zaken die de lokale overheid 

eigenlijk al weet. Als bijvoorbeeld een kindje geboren wordt, dan zijn wij op de hoogte door de 

geboorteaangifte. Het gevolg moet zijn dat een geboortepremie gestort wordt zonder tussenkomst 

van de jonge ouders. Het zorgt voor minder administratieve overlast en bovendien bereiken we zo alle 

gezinnen, ook diegene die misschien de premie vergeten aanvragen. 

 

Nieuwe stap in project ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ 

Wingene zet volop in op digitalisering. Dit nieuwe project komt dan ook niet uit de lucht gevallen. Het 

is een vervolg van een eerder traject waarvoor de gemeente begin dit jaar al 90.000 euro kreeg van 

het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis. Centraal stond het uitwerken van een 

innovatief concept rond het digitaliseren en optimaliseren van het premie- en subsidiebeleid. Het 

project ‘Family ProEf’ brengt dit concept nu in de praktijk en focust specifiek op voordelen voor 

gezinnen met kinderen. 

 

Family ProEf zorgt voor minder administratie 

Samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket maakt het project ‘Family ProEf’ werk van 

automatische toekenning van o.a. geboortepremies. Daardoor wordt de aanvraag door gezinnen 

overbodig. Concreet  krijgen lokale besturen toegang tot cruciale gegevens waarmee ze hun (premie- 

en toelage-)beleid veel efficiënter kunnen inrichten. 

Dankzij het partnerschap met het Vlaamse agentschap beperkt Family ProEf zich niet tot de 

gemeentegrenzen van Wingene, maar gaat het project veel ruimer. Zo worden samen met stad Leuven 

en gemeente Ledegem concrete toelages binnen het gezinsbeleid aangepakt, ook de buurgemeenten 

van Midwest werken mee, en Welzijnsregio Kempen stapt mee in. 

 

Als Wingene zijn we trots dat we vanuit Vlaanderen de subsidies kregen om pionier te zijn. We zijn dan 

ook heel ambitieus. Uiteindelijk moeten alle Vlaamse lokale besturen en bijgevolg alle Vlaamse 

gezinnen met kinderen hiervan kunnen profiteren. 

 

Digitaal inclusief 

We benadrukken graag het digitaal inclusieve karakter van dit project. Inwoners die niet of minder 

vertrouwd zijn met digitale oplossingen ondervinden geen nadelen ten opzichte van inwoners met 

digitale vaardigheden. Door de automatische toekenning wordt iedereen bereikt: een maximaal 

inclusieve aanpak. 

De oplossing zal ook digitaal inclusief zijn naar de Vlaamse lokale besturen toe. Er zijn verschillende 

gradaties in de dienstverlening vanuit het Agentschap Uitbetaling Groeipakket ingebouwd waarbij 

lokale besturen zelf kunnen beslissen van welk niveau van dienstverlening ze willen gebruik maken. 
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Lokale besturen die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de dienst Partners 

van het agentschap via partners@vutg.be. 

 

Digitalisering blijft topprioriteit 

Wingene is naast penhouder en trekker van het project 'Family ProEf' ook nog betrokken bij andere 

dossiers van het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis. Zo wordt samen met Izegem 

en Roeselare gewerkt aan een Slim Contactpunt, een traject naar nog snellere, doelgerichtere en 

kwalitatievere dienstverlening. Daarvoor werd een gezamenlijke subsidie van 1.9 mio euro toegekend. 

Met diezelfde partners, Izegem en Roeselare, zet een ander project ‘Digitale Dialoog’ in op digitale 

vaardigheden, fysieke aanwezigheid in de buurt en het wegwerken van drempels. Hier kunnen we 

rekenen op een subsidie van 310.000 euro. 

Daarnaast hebben we ook ons karretje vastgehaakt aan het project Digitale Balie van stad Gent, waar 

een loket letterlijk gedigitaliseerd wordt door in te zetten op persoonlijke dienstverlening via een 

videogesprek. Dit laatste project kan rekenen op een gezamenlijk subsidie van ruim 2 mio euro.  

 

Het project Family ProEf werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder 

Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat 

gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU. 

____________________________________________________ 

Meer info? 

Brecht Warnez - schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid, Communicatie en Participatiebeleid, 

Dienstverlening, IT en Administratieve Vereenvoudiging en Cultuur en Bibliotheek, 0479 67 85 41 – 

brecht.warnez@wingene.be 

Tim Denoulet– projectmanager organisatieontwikkeling, 0498 03 57 47 – tim.denoulet@wingene.be 
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