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Medefinanciering door

Doelen
¡ Vertrouwd raken met verschillende spelers die je kunnen
ondersteunen bij je zoektocht naar werk
¡ Weten bij welke speler je terecht kan met welke vragen
en voor welke ondersteuning
¡ Meer leren over bijzondere tewerkstellingsondersteunende
maatregelen voor personen met een arbeidshandicap

VDAB & Gespecialiseerd netwerk

Agenda
¡ Overzicht verschillende spelers
¡ VDAB
¡ GTB
¡ GOB Oost-Vlaanderen: Compaan en UCBO

¡ Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen
(BTOM)
¡ Vragen

Organisatie
VDAB?

¡ Werkwinkels
¡ Opleidingscentra
Focus op aanbod naar werkzoekenden en werkenden

¡ Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding
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Ik wil werk
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Aanbod voor werkzoekers

ALLES OVER JE LOOPBAAN OP VDAB.BE

-

Klantenonthaal
• Geven van info
• Inschrijven van de werkzoekende
• Het dossierbeheer
• Ondersteuning opmaak CV
• Hulp bij afhandeling administratieve formaliteiten
• Het ter beschikking stellen van tools voor het verspreiden van cv’s
• Zoeken naar vacatures en opleidingen

-

Mogelijkheid tot gesprek met consulent en gebruik van pc en website

-

Ontvangen van passende vacatures via sms, e-mail, of post.

9

Jobbegeleiding voor
werkzoekenden
- Extra aandacht voor bepaalde doelgroepen (o.a. Personen
met arbeidshandicap) – doelgroepwerking

¡ Solliciteren: je leert de juiste vacatures opsporen, een goede brief en cv
opstellen, een overtuigend gesprek voeren en je sollicitaties opvolgen.

- Solliciatieondersteuning: E-coaching (coaching via web)

¡ Netwerken: je ontdekt hoe je de sociale media kan inzetten in je zoektocht
naar een job en leert een professioneel netwerk opbouwen en inschakelen.

- Trajectwerking

¡ Oriënteren: je krijgt inzicht in de richting die je uit wil. Je ontdekt je kwaliteiten
en wat je belangrijk vindt in een job.
¡ Competenties versterken: je schaaft je vaardigheden bij via een opleiding,
webcursus of flex-iTraining en krijgt de kans om werkervaring op te doen.
¡ Belemmeringen wegwerken: we helpen je met praktische zaken die je
belemmeren in je zoektocht naar werk. Bijvoorbeeld: het vinden van
kinderopvang.

Tip: website VDAB

Loopbaanbegeleiding voor
werkenden

Bron: www.vdab.be

2	
  

23/12/15	
  

13

14

Ik wil een opleiding
ALLES OVER OPLEIDING EN BIJSCHOLING OP VDAB.BE/OPLEIDINGEN

- De VDAB heeft eigen opleidingscentra en werkt ook
samen met sectoren, bedrijven, onderwijs en andere
opleidingsverstrekkers.
- Aanbod speelt in op arbeidsmarkttekorten.
- Verschillende vormen: Groepsleren - Afstandsleren - Webleren
…

Speciaal voor personen met
arbeidsbeperking?

Bron: www.vdab.be

Nieuw!
¡ De controle op de werklozen (met bijbehorende sancties) =
federale bevoegdheid die uitgeoefend wordt door de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
¡ maar zal ten gevolge van de zesde staatshervorming in de
toekomst een gewestbevoegdheid worden d.w.z. door VDAB
worden opgenomen

Bron: www.vdab.be
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VDAB OF PARTNER?
¡ Afhankelijk van jouw noden (‘Regulier waar mogelijk, gespecialiseerd waar
nodig’)

¡ In overleg met je bemiddelaar

GTB

Wat doet GTB?
¡ Profiel van arbeidsmogelijkheden/competenties

¡ Gespecialiseerde Trajectbepaling – en Begeleiding naar werk
voor personen met een arbeidshandicap

¡ Ondersteunen bij vinden van jobmogelijkheden op de
arbeidsmarkt (oriëntering): wat zijn jouw
tewerkstellingsmogelijkheden? Opleiding of bemiddeling
nodig?

¡ Vlaamse werking met provinciale afdeling

¡ Begeleiden/opvolgen van stappen naar werk
¡ Advies over tewerkstellingsondersteunende maatregelen

¡ Bediening in de werkwinkel

¡ loopbaanbegeleiding

Begeleiding naar werk?

Stap 1:
Infomoment en
vraagverduidelijking

¡ verschillende stappen:
1. Instapfase
2. Bepalingsfase
3. Begeleidingsfase
4. Nazorg

Stap 4
Nazorg
Ondersteuning bij
indiensttreding

Trajectbegeleider
begeleidt en
ondersteunt

Stap 2:
Trajectbepaling via
gesprekken en
arbeidsonderzoek

Stap 3
Trajectuitvoering via
sollicitatiebegeleiding, opleiding en
stages
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Voor wie?
¡ Voor personen met indicatie van arbeidshandicap
¡ Werkzoekenden
¡ Werknemers (jobcoaching)
¡ werkgevers

Gespecialiseerde Opleiding-,
Begeleiding- en
Bemiddelingscentra (GOB)

Wanneer GOB?
¡ Geen rechtstreekse aanmelding mogelijk voor
werkzoekende
¡ Wel: doorverwijzing via bemiddelaar
¡ Afhankelijk van provincie andere organisaties!

Begeleiding

GOB?
Bemiddeling

Opleiding
Begeleiding

• Individuele begeleiding
• traject op maat
• Modulaire opbouw (opleiding-begeleiding-bemiddeling)
• Samenspraak tussen cliënt en GOB coach
DOEL: passend & duurzaam werk in normaal economisch
circuit
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COMPAAN biedt o.a.

Aanbod UCBO

¡ Beroepsopleidingen tot keukenhulp, bakkershulp,
schoonmaakhulp, metaalarbeider, transport C/CE

• mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH),

¡ Taalcoaching op de opleidingsvloer

• mensen met autismespectrumstoornis,

¡ Taalcoaching op de werkvloer tijdens eerste jaar van
tewerkstelling .

• doven en slechthorenden

¡ Jobcoaching op de werkvloer tijdens eerste jaar van
tewerkstelling

¡ methodiek van disability case management (reintegratie en jobbehoud) binnen onze GOB
werking

¡ …

Bijzondere
TewerkstellingsOndersteunende
Maatregelen

Bron: www.vdab.be

Vlaamse
OndersteuningsPremie (VOP)
¡ Tegemoetkoming in loonkost,
¡ Compensatie van
¡
¡
¡
¡
¡

Aanpassing uurrooster
Aanpassing takenpakket
Veelvuldige afwezigheid owv handicap
Rendementsverlies
Nood aan meer begeleiding en ondersteuning van
rechtstreeks verantwoordelijken

¡ Basiscyclus (5 jaar)
Bron: www.vdab.be
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¡ Mogelijkheid tot verhoging tot max. 60% (voorwaarden) na bezoek DAH op
werkplaats
¡ Niet: werknemers maatwerkbedrijven/-afdelingen, overheid
¡ Wel: privésector, het onderwijs, en voor werknemers die na 1/7/2008 niet in
dienst waren met een contract van onbepaalde duur in het lokaal bestuur dat
de VOP aanvraagt of die er niet benoemd waren.
¡ Verlenging na 5 jaar mogelijk; bij verandering werkgever: basiscyclus herstart

"
"

Referteloon* niet hoger dan 2*GGMMI (1.501,82 euro)
Uitbetaling o.b.v. RSZ- kwartaalaangifte

¡ ! Ook voor werknemers die reeds aan de slag waren in bedrijf
¡ ! In Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn

Referteloon = het brutoloon van je werknemer + de gewone werkgeversbijdragen RSZ – de verminderingen op de
werkgeversbijdragen RSZ

o.b.v. VDAB-folder: Mogelijke toepassingen VOP

Toepassingen VOP
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VOP overig
¡ Voor zelfstandigen
¡ Voor interimarbeid
¡ lokale en provinciale overheden (steden,
gemeentes, provincies,…) aanwervingen vanaf
1.10.2008
¡ onderwijs

Vlaamse overheid
¡ Rendementsondersteuning: voor personen die beschikken
over ticket voor VOP
¡ bedrag van ondersteuning < niveau van tewerkstelling (A, B,
C of D)
¡ er moet een integratieprotocol beschikbaar zijn
¡ http://www.bestuurszaken.be/rendementsondersteuning
¡ ! Informatiebrochure: Werken met een handicap bij de
Vlaamse Overheid.

¡ Vlaamse overheid: eigen regeling voor PmAH

VOP na GIBO
¡ GIBO = gespecialiseerde individuele

beroepsopleiding

¡ loopt via UCBO of Compaan
¡ Geen maandelijkse bijdrage werkgever
¡ Maximaal 12 maand
¡ Duurtijd GIBO wordt beschouwd als gewerkte periode met VOP

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/werken-met-een-handicap-bij-de-vlaamseoverheid-1
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Aanpassing arbeidskledij en gereedschap
¡ Vergoeding aan persoon met arbeidshandicap (enkel meerkost)

¡ Voorwaarden:
¡ Het gereedschap, de kledij is nog niet beschikbaar in het bedrijf, is niet courant in de
beroepstak en is
¡ noodzakelijk om het werk beter uit te voeren.
¡ geen enkele andere tegemoetkoming voor
¡ de noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid van de
aanpassing staan in verhouding met de kosten ervan.
¡ tegemoetkoming niet als bedrijfslast inbrengen bij de belastingaangifte.

¡ Na bezoek van DABP ter plaatse
¡ Aanvraag en raming kosten samen indienen, ! Aankopen/
aanpassingen na datum aanvraag
¡ Kan ook voor zelfstandige (hoofdberoep)

Tegemoetkoming in de kosten van een
arbeidspostaanpassing

Belangrijk !

¡ tegemoetkoming aan werkgever
¡ Voor werknemer, cursist in GIBO
¡ Verbintenis minimaal 6 maanden in dienst
¡ Ook voor zelfstandige

¡ Effectieve aankoop/aanpassing binnen jaar na beslissing
¡ Factuur in te dienen binnen 6 maand na aankoop/aanpassing
¡ Andere tegemoetkomingen in mindering
¡ Kan bedrag lijst zijn of bedrag na vergelijkende marktstudie

¡ Voorwaarden: idem als bij aangepast arbeidsgereedschap

Tegemoetkoming verplaatsings- en
verblijfskosten

Nieuw:Maatwerk vanaf
1-04-2015

¡ Voor verplaatsing naar plaats van opleiding/stage/werk

¡ Beschutte werkplaats

¡ Voor verblijfskosten op plaats van stage of opleiding

¡ Sociale werkplaats

¡ Drie mogelijkheden
¡ Tegemoetkoming voor begeleider bij openbaar vervoer
¡ Tegemoetkoming voor persoonlijk gemotoriseerd vervoermiddel
(auto)
¡ Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer (speciale bus)

¡ Maatwerkbedrijven -maatwerkafdelingen

¡ Mobiliteitsproblematiek wordt aangetoond d.m.v. attest van
arts-specialist
¡ Voorwaarden < gevraagde tegemoetkoming
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Maatwerk

¡ Als je door je arbeidsbeperking tijdelijk of definitief niet in het
gewone arbeidscircuit kan werken, kan je de toelating krijgen
om in een erkend maatwerkbedrijf of in een erkende
maatwerkafdeling van een gewoon bedrijf te werken.

Maatwerkbedrijf?
Maatwerkafdeling?
¡ Maatwerkbedrijf: minstens 65% van het personeel
heeft een arbeidsbeperking
Het tewerkstellen van mensen met een
arbeidsbeperking is de kernopdracht van het
bedrijf.

¡ Je werkt dan in een aangepaste werkomgeving en wordt
deskundig begeleid.

Lokale diensteneconomie
¡ Maatwerkafdeling: afdeling van een bedrijf uit
het gewone arbeidscircuit dat ook aandacht wil
besteden aan het tewerkstellen van personen
met een arbeidsbeperking.
Er is sprake van een maatwerkafdeling als er op
de afdeling minstens 5 personen met een
arbeidsbeperking werken.

Bron: www.vdab.be

Uitgangspunten
¡ wordt pas gevraagd als er een concreet traject naar werk is

Hoe aanvragen?

¡ Binnen dat concreet traject wordt dit aangevraagd die op
dat moment aangewezen is om tewerkstelling mogelijk te
maken
¡ Geen enkele stap in het proces wordt gezet zonder
uitdrukkelijke instemming van de persoon zelf. klant vraagt
het recht aan.
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Begeleiding in de werkwinkel
Hoe kan ik deze aanvragen?
•

Werkzoekende -> werkwinkel

•

Werknemer -> rechtstreeks bij DABP

Aanvraag: Drie
mogelijkheden
¡ Wanneer men een problematiek/voorgeschiedenis heeft die
voorkomt in de vooraf vastgelegde lijst met criteria (=
automatisch recht)

•

Als blijkt dat bemiddeling naar het NEC niet kan
zonder ondersteuning,

•

Als blijkt dat het NEC niet haalbaar is,

•

…

•

Dan kan een aanvraag rechten op BTOM of
Maatwerk of LDE geregistreerd worden

Concreet
¡ Aanvraag recht op BTOM gebeurt in principe door de
werkzoekende of werknemer

¡ Of wanneer er een indicatie is met bijkomende argumenten

¡ Werkzoekenden worden ondersteund in hun aanvraag door
hun bemiddelaar

¡ Of na een gespecialiseerd arbeidsonderzoek bij het GA met
het advies tot dit recht

¡ Werknemers worden ondersteund door de dienst
Arbeidsbeperking van VDAB
¡ De aanvraag wordt doorgestuurd naar de DABP
¡ Klant en bemiddelaar worden schriftelijk op de hoogte
gebracht van resultaat aanvraag

Vragen?
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¡ Ga voor jouw persoonlijke situatie na welke begeleiding reeds
lopende is
¡ Aanvraag bijzondere tewerkstellingsondersteunende
maatregelen?

Trajectboekje

¡ Bespreek vragen hieromtrent zeker met je trajectbegeleider!

12	
  

23/12/15	
  

Bronnen
¡ www.vdab.be
¡ Presentatie VDAB: werken bij de Vlaamse overheid.
¡ www.compaan.be
¡ UCBO

Vragen? Bedenkingen?
Opmerkingen?
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