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Medefinanciering door

Doelen
¡ Overzicht mogelijkheden om terug aan het werk te gaan:
¡ Stage
¡ Leren op de werkvloer
¡ Gedeeltelijke werkhervatting
¡ Beroepsherscholing/opleiding

Mogelijkheden om terug
aan het werk te gaan

¡ Vrijwilligerswerk

¡ Welke tussenstap is voor jou aangewezen?
¡ Aanvraag verschilt naargelang statuut
¡ Aan de slag gaan met deze info

Streefdoel (lange termijn qua
job) IDEAAL
Haalbaar jobdoelwit:
EERSTE STAP

Mogelijkheden afhankelijk
van statuut
¡ Ziekte- of invaliditeitsuitkering
¡ Werkzoekend

Huidig niveau
van
functioneren
Informeer je bij je ziekenfonds of RVA m.b.t. je
mogelijkheden.

Statuut = ziekte- of
invaliditeitsuitkering
¡ Mogelijkheden?
¡ Bij eigen werkgever een deel van de vroegere activiteiten
hernemen
¡ Bij nieuwe werkgever activiteiten opnemen
¡ Vrijwilligerswerk voor een organisatie
¡ Cursus volgen
¡ …

¡ Voor elke activiteit voorafgaand aanvraag (uiterlijk laatste dag voor
start activiteit) – in afwachting van goedkeuring starten met activiteit
(anders voor zelfstandige)
¡ Afhankelijk van ziekenfonds: standaarddocumenten beschikbaar
¡ Twee mogelijkheden:
¡ Activiteit verenigbaar met gezondheidstoestand: schriftelijke beslissing
adviserend geneesheer
¡ Activiteit niet verenigbaar met gezondheidstoestand: stoppen met de
activiteit

¡ Indien advies niet wordt gevraagd:

¡ Sleutelrol voor adviserend geneesheer!

¡ Risico op verlies ziekte-uitkering
¡ Risico op terugbetaling van reeds ontvangen ziekte-uitkering
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Statuut werkzoekend (RVA)
¡ De werkloosheidsreglementering onderscheidt drie
soorten deeltijdse werknemers:
¡ deeltijdse werknemers gelijkgesteld aan voltijdse werknemers
¡ deeltijdse werknemers met behoud van rechten
¡ vrijwillig deeltijdse werknemers

¡ Dit onderscheid is belangrijk omdat het bepalend is voor
het recht op een werkloosheidsuitkering.

“Deeltijdse werknemer gelijkgesteld met
voltijdse werknemer"
¡ VOORWAARDEN
¡ op het ogenblik dat u een uitkering aanvraagt voldoet
aan de vereisten om een uitkering te krijgen als voltijdse
werknemer;
¡ u zich daadwerkelijk inschrijft als voltijdse werkzoekende;
¡ u voor uw deeltijdse job een maandloon ontvangt van
minstens 1210 euro bruto.

Bron: www.rva.be

“Deeltijdse werknemers met behoud van
rechten“

“Vrijwillig deeltijdse werknemer”

¡ VOORWAARDEN:

¡ VOORWAARDEN

¡ werkloos bent en in aanmerking komt voor volledige
uitkeringen;

¡ niet voldoet aan de voorwaarden om
gelijkgesteld te worden met een voltijdse
werknemer;

¡ een job aanvaardt van minimaal 1/3 van de voltijdse
arbeidsregeling (dat wil zeggen: van ongeveer 13 uur per
week);
¡ het statuut van "deeltijds werknemer met behoud van
rechten" aanvraagt.

¡ het statuut "deeltijds werknemer met behoud van
rechten" niet aanvraagt of niet voldoet aan de
voorwaarden voor dit statuut.

¡ U moet uw aanvraag hernieuwen telkens wanneer u een
andere deeltijdse baan aanvaardt.
Bron: www.rva.be
Bron: www.rva.be

voorwaarden INKOMENSGARANTIE UITKERING

¡ Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder
bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,
een uitkering van de RVA.
¡ Deze uitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van
rechten is een inkomensgarantie-uitkering (IGU).
¡ Belangrijk om behoud van rechten aan te vragen bij
gedeeltelijke tewerkstelling

• u bent een deeltijds werknemer met behoud
van rechten;
• uw brutomaandloon ligt lager dan 1 501,82 EUR;
• uw gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is niet
hoger dan 4/5
van een voltijdse betrekking;
• u hebt bij uw werkgever een aanvraag
ingediend voor een
voltijdse betrekking;
• u bent ingeschreven als werkzoekende en u
bent beschikbaar
op de arbeidsmarkt voor een voltijdse betrekking;
• u hebt geen recht meer op loon van uw vorige
werkgever
(opzeggings- of verbrekingsvergoeding).
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Wanneer zinvol?
¡ Oriënterend: als je nog niet weet welke kant je uit
wil, geeft kans om van job te “proeven”, job te
leren kennen, na te gaan of job haalbaar is qua
belasting

Stages

¡ Werkervaring: als je wel weet wat je wil maar nog
niet over nodige vaardigheden beschikt
¡ Vacaturegericht: je weet wat je wil, hebt nodige
vaardigheden, maar zo kans voor werkgever om
je te leren kennen

Hoe?

Beroepsverkennende stage

¡ Worden georganiseerd door VDAB, GTB of GOB’s (in OostVlaanderen Compaan en UCBO)

¡ Stage in kader van beroepsoriëntering

¡ Bemiddelaar ondersteunt aanvraag stage bij adviserend
geneesheer ziekenfonds

¡ VDAB betaalt de verplaatsingsonkosten

¡ Onbezoldigd voor de cursist

¡ In functie van oriëntatie
¡ Maximaal 5 werkdagen (of 10 halve dagen)
¡ Verplichtingen voor de werkgever: Opleidingsplan (welke
taken worden uitgevoerd in de stageperiode?)
¡ Kosteloos voor de werkgever
¡ Verzekering via VDAB

Instapstage
Doelgroep: Jonger dan 25 jaar
Betaalde stage van drie maanden in bedrijf, VZW of
overheidsdienst
Eerste werkervaring + ontwikkelen competenties

¡ Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet
voldoen om in aanmerking te komen voor een
instapstage.
¡ Je bent jonger dan 25 jaar.
¡ Je hebt geen diploma middelbaar onderwijs.
¡ Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
¡ Je zit nog in je beroepsinschakelingstijd (wachttijd)
en hebt al zes maanden achter de rug.
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Opleidingsstage
¡ Stage na opleiding bij VDAB of partner

Leren op de werkvloer

¡ Onbezoldigd
¡ VDAB betaalt de verplaatsingsonkosten
¡ In functie van opleiding
¡ http://vdab.tv/film/155

IBO?
¡ Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming
¡ Opleidingsmaatregel waarbij de kandidaat opgeleid wordt in
de onderneming, werkvloer, of op de werf
¡ De duurtijd varieert, afhankelijk van de kloof tussen de
competenties van de kandidaat en de vereiste
competenties voor de job.
¡ http://vdab.tv/film/177

Soorten IBO
¡ IBO: Individuele beroepsopleiding in de onderneming
¡ GIBO: Gespecialiseerde IBO voor werkzoekenden in
begeleiding bij een GOB (gespecialiseerde opleidings-,
begeleidings- en bemiddelingsdienst)
¡ IBOT: IBO met taalondersteuning voor anderstaligen die
taalondersteuning nodig hebben
¡ C-IBO: Curatieve IBO voor langdurig werkzoekenden,
werkzoekenden met een grote ondersteuningsnood

“Een IBO werkt”

Vergoeding tijdens IBO

¡ een opleiding op maat aan met een duurtijd van 1 tot 6
maanden

¡ Tijdens je IBO loopt je werkloosheidsuitkering of leefloon gewoon door.

¡ aangepast opleidingsplan opgesteld door werkgever
¡ cursist vertrouwd met de bedrijfscultuur en de vereiste
arbeidsattitudes en vaardigheden
¡ Kost voor werkgever: productiviteitspremie (geen loon, geen
rsz)
¡ Kan ook gedeeltelijk (minimum halftijds)

¡ Heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering of leefloon?
Dan krijg je tijdens je opleiding een opleidingsuitkering of
compensatievergoeding. Opgelet: je krijgt geen
compensatievergoeding op de dagen dat je ziek bent, een
arbeidsongeval hebt of ongewettigd afwezig bent.
¡ Je hebt wel géén recht op vakantiegeld, een
eindejaarspremie of gewaarborgd loon bij ziekte.

¡ begeleiding door de IBO consulent
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Productiviteitspremie

Na de IBO

¡ Bovenop je uitkering, krijg je ook een productiviteitspremie +
tegemoetkoming voor verplaatsingsonkosten.

¡ Krijgt de cursist een contract van onbepaalde
duur en sinds 1/10/2013 ook voor bepaalde duur

¡ VDAB betaalt rond de tiende van de maand je
productiviteitspremie uit voor je prestaties van de voorbije maand.

¡ Is de cursist beschermd voor minimaal de duur
van de IBO

¡ De hoogte van de premie is afhankelijk van je uitkering en het loon
dat je zal verdienen als je werkgever je in dienst neemt na je IBO.
Het komt erop neer dat je uitkering en premie samen ongeveer
gelijk moeten zijn aan dat loon.

¡ Komen de betrokken partijen in aanmerking voor
een aantal tewerkstellingsmaatregelen

¡ Je ontvangt niet onmiddellijk 100% van de premie. Het percentage
stijgt doorheen de opleiding met 5% en het is pas de laatste
maand dat je de volle 100% ontvangt.

Wie?

Hoe?

¡ je kan een IBO volgen als je aan deze drie voorwaarden
voldoet:

¡ Wil je graag met een IBO aan de slag? Geef dit duidelijk aan in
je cv. Voeg bijvoorbeeld deze rubriek toe:

¡ Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB (kan ook voor
mensen met ziekte- of invaliditeitstatuut die stappen richting werk
willen zetten, code 32)
¡ Je hebt je vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
¡ Je hebt nog niet eerder voor het bedrijf gewerkt waar je een IBO
gaat doen. Let wel: je mag vóór de start van de IBO wel een
korte periode in het bedrijf gewerkt hebben als uitzendkracht.
Namelijk: 10 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 12 werkdagen in
een 6-dagenstelsel.

¡ Bijkomende info
Ik kom in aanmerking voor een individuele beroepsopleiding (IBO).
Dit is een voordelige formule: u leert mij de kneepjes van het vak en
betaalt tijdens mijn opleiding geen loon of RSZ. Meer info vindt u op
http://www.vdab.be/ibo/.

¡ Sommige werkgevers vermelden in hun vacature expliciet dat
ze op zoek zijn naar kandidaten die in aanmerking komen voor
IBO.
¡ Wil je een overzicht van deze vacatures? Je vindt ze
in onze jobdatabank als je bij trefwoord 'IBO' ingeeft.

GIBO?

IBO-T?

¡ variant op de klassieke individuele beroepsopleiding en is
bedoeld voor personen met een arbeidsbeperking

¡ variant op de klassieke individuele beroepsopleiding en is
bedoeld voor anderstaligen die taalondersteuning nodig
hebben.

¡ Onbezoldigde opleiding binnen bedrijf
¡ Kan tot 52 weken
¡ Arbeidsduur min 13 uur per week
¡ WG betaalt geen productiviteitspremie aan VDAB
¡ Uitkering en premie gelijkwaardig aan loon bij tewerkstelling

¡ Specifieke kenmerken
¡ Taalondersteuning door een NT2 instructeur
¡ Opleidingsplan: technische en taalcomponent
¡ 20 tot 60 uur taalopleiding volgens opleidingsplan

¡ Verplichting tot indienstname voor minimumduur van GIBO
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Hoe?

Nederlands op de werkvloer

¡ Ga naar www.vdab.be

¡ Voor anderstalige werknemers met problemen op
de werkvloer omdat ze onvoldoende Nederlands
kennen

¡ Klik op ‘vind een job’
¡ Geef IBO als trefwoord in

¡ Altijd op maat van het bedrijf met haalbare
doelstellingen

¡ Op 21/05/2015 in straal van 60 km rond Gent ->
245 vacatures waar IBO kan

¡ Men hanteert een taakgerichte aanpak
¡ Kost in principe 75 euro per lesuur ongeacht het
aantal cursisten (voorbereiding, materiaal en
vervoer inbegrepen)
¡ Kan gaan van individuele coaching tot groepen
van 8-10 werknemers

Wat?
¡ Aangepaste activiteit
¡ Deeltijdse activiteit
¡ Activiteit met verminderd rendement

¡ Kan zowel bij nieuwe als oude werkgever

Toegelaten arbeid
Gedeeltelijke tewerkstelling, progressieve
werkhervatting

¡ goedkeuring via het document ‘Kennisgeving van
toestemming om een activiteit uit te oefenen tijdens een
arbeidsongeschiktheid’.
¡ Kopie voor de werkgever

¡ Document ‘Verklaring van inkomen uit een aan de
gezondheidstoestand aangepaste activiteit’.
¡ Elke maand verklaring door werkgever: loon, vakantie
¡ Ook indien geen activiteit, vermelding geen loon

¡ O.b.v. dit document berekening ziekte-uitkering (1* per
maand)
¡ Berekening o.b.v. Schijvensysteem van je ziekte-uitkering naast
je loon uit toegelaten activiteiten
Bron: Brochure CM: Arbeidsongeschikt en toch
actief
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Dit wil zeggen…
¡ Som van beroepsinkomen (loon uit toegelaten activiteit) en
(verminderde) ziekte-uitkering > ziekte-uitkering alleen
¡ Navragen bij sociale dienst ziekenfonds:
¡ Berekening van ziekte-uitkering bij toegelaten arbeid
¡ Invloed op vakantiedagen, belasting,…

Je kan deze brochure terugvinden via:
www.vlaamspatientenplatform.be.

Statuut: ziekte- of
invaliditeitsuitkering
¡ Voorstel adviserend geneesheer om herscholing te volgen
naar beroep aangepast aan gezondheidstoestemming
¡ Goedkeuring RIZIV nodig
¡ Tijdens herscholing: erkend als arbeidsongeschikt met
behoud van uitkering

Beroepsherscholing

¡ Bij erkenning herscholing door RIZIV: ook inschrijvingskosten,
materiaal, reiskosten, …
¡ Na herscholing: bekijken van arbeidsmogelijkheden
rekening houdend met gevolgde opleiding

Statuut RVA

Soorten her- of bijscholing

¡ Wanneer je als voltijds werkloze een opleiding wil volgen met
behoud van werkloosheidsuitkering vraag je best een
vrijstelling aan bij de RVA.

¡ Beroepsopleiding

¡ Gedurende de periode van de opleiding moet je niet
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

¡ Studies met volledig leerplan

¡ Tijdens de periode van de vrijstelling wordt er van jou dus niet
verwacht dat je actief op zoek gaat naar een job. Je hoeft
niet in te gaan op vacatures aangeboden door VDAB.

¡ Opleiding zelfstandige

¡ Andere opleidingen

¡ Meer info: www.rva.be

¡ Afhankelijk van de opleiding die je volgt vraag je ander type
vrijstelling aan.
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Definitie?
¡ elke activiteit
- die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht,
- ten behoeve van
• één of meer personen, andere dan degene die de activiteit
verricht
• van een groep of organisatie
• van de samenleving als geheel;

Vrijwilligerswerk

¡ - die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of
privé-verband van degene die de activiteit verricht;
¡

- die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt
verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een
dienstencontract of een statutaire aanstelling.

Meldingsplicht RVA bij
vrijwilligerswerk
¡ vooraf aangeven bij de RVA
¡ Voor wie? uitkeringsgerechtigde werklozen: volledig,
tijdelijk, deeltijds met inkomensgarantie en in het "stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (het vroegere
brugpensioen).
¡ Aanvraag mbv formulier (< aard project: regiooverschrijdend of lokaal)

¡ Weigering – 12 dagen tijd:
¡ het is geen vrijwilligerswerk zoals de wet het omschrijft
¡ het is een activiteit die normaal niet door een vrijwilliger wordt
verricht
¡ de beschikbaarheid van de werkloze voor de arbeidsmarkt
vermindert (reden die niet kan ingeroepen worden bij
bruggepensioneerden).

¡ Meer uitleg: www.vrijwilligerswetgeving.be

Ziekte- of
invaliditeitsuitkering

Hoe vind ik vrijwilligerswerk
terug?

¡ Goedkeuring adviserend geneesheer

¡ www.vrijwilligerswerk.be

¡ vrijwilligerswerk moet "verenigbaar” zijn met de
gezondheidssituatie

¡ Website bedrijven, ziekenfondsen, ziekenhuizen,…

¡ Aanvraagprocedure < ziekenfonds
¡ Schriftelijke bevestiging
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Meer info?
¡ www.vrijwilligerswetgeving.be
¡ www.vrijwilligerswerk.be
¡ Sociale dienst ziekenfondsen

Meer lezen?
Voorbeelden

Informeer naar deze
brochures bij je ziekenfonds
of raadpleeg de website van
je ziekenfonds.

Gratis te downloaden via
deze link
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=43305

Bronnen
¡ www.vrijwilligerswetgeving.be
¡ Brochure CM: arbeidsongeschikt en toch actief
¡ Brochure RVA: Focus op de inkomensgarantie-uitkering
¡ VDAB website: www.vdab.be
¡ RVA website: www.rva.be
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