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Advies op eigen initiatief. 
Goedgekeurd door Dagelijks Bestuur van de commissie Diversiteit op 18/05/2011 

 

De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging 

van kansengroepen in het sociaaleconomische leven. De SERV-partners formuleren er 

samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum be-

leidsadviezen op het vlak van evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke be-

handeling. 
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Dhr. Philippe MUYTERS 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Werk, Ruimtelijke Ordening & Sport 
Koning Albert II-laan   19 
1210      Brussel 
 
contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Katrijn Vanderweyden  18 mei 2011 
kvanderweyden@serv.be 

 
Actielijst arbeidshandicap 
 
Mijnheer de minister, 
 
Hierbij bezorg ik u een voorstel van actielijst arbeidshandicap, naar aanleiding van uw suggestie in de 
Vesoc-krachtlijnennota EAD 2010 om een categoriale ‘to do’ lijst op te stellen van acties die in het kader 
van het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname prioritaire aandacht verdienen. Het voorstel van ‘actie-
lijst allochtonen’ werd u reeds op 2 februari 2011 bezorgd.   
 
Voor de commissie Diversiteit van de SERV is het erg belangrijk dat er via gepaste acties wordt ingezet op 
het verhogen van de werkzaamheidsgraad van de doelgroep met een arbeidshandicap, conform het pact 
2020, en op het realiseren van gelijke kansen en gelijke behandeling voor deze groep. In de actielijst ar-
beidshandicap worden voorstellen geformuleerd m.b.t. dertien actieterreinen waarvan er zeven als prioritair 
naar voor worden geschoven. Voor de thema’s ‘ondernemerschap en kansengroepen’, ‘diversiteit bij het 
personeel van de Vlaamse overheid’ en ‘arbeidszorg’, verwijs ik graag naar de betreffende adviezen van de 
commissie Diversiteit uit 2010 en 2011.  
 
De commissie Diversiteit hoopt dat de actielijsten allochtonen en arbeidshandicap snel kunnen worden ge-
realiseerd. Graag vernemen wij van u hoe u de voorstellen verder vorm kan geven, op welke acties u wenst 
in te zetten en hoe wij u bij de operationalisering kunnen ondersteunen.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Caroline Copers 
Voorzitter commissie Diversiteit 
 
Kopie: 
Minister van Sociale Economie Freya Van den Bossche, minister van Welzijn Jo Vandeurzen, minister van 
Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet. 
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Samenvatting 
 

Voor de commissie Diversiteit is het erg belangrijk dat er via gepaste acties wordt inge-

zet op het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandi-

cap en op het realiseren van gelijke kansen en gelijke behandeling voor deze groep.  

De cijfers over de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap geven 

duidelijk aan dat de positie van de groep op de Vlaamse arbeidsmarkt allesbehalve 

rooskleurig is. In 2010 bedroeg de werkzaamheid 33,5%, een daling met 9,2 procent-

punt ten opzichte van 2007. Om de doelstelling uit het pact 2020 inzake stijging van de 

werkzaamheidsgraad te halen (een jaarlijkse stijging van de werkzaamheidsgraad van 

personen met een arbeidshandicap met één procentpunt), moeten er jaarlijks minstens 

5000 werkenden met een arbeidshandicap bijkomen. Zonder extra inspanningen kan 

dit streefdoel niet worden gehaald.  

De commissie Diversiteit formuleert een aantal voorstellen met betrekking tot de even-

redige arbeidsdeelname van personen van met een arbeidshandicap, opgedeeld in 

dertien actieterreinen waarvan er zeven als ‘prioritair’ naar voor worden geschoven. 

Deze actieterreinen zijn zowel gericht op een hogere instroom van personen met een 

arbeidshandicap op de arbeidsmarkt als op een duurzaam tewerkstellingsbeleid waar-

bij tijdens de ganse loopbaan, waar nodig, adequate ondersteuning voorhanden is. 

Hieronder geven we de belangrijkste actiepunten uit de zeven terreinen weer. 

 

Toeleiding van werkzoekenden 

 Versterking van de dienstverlening van de VDAB en zijn gespecialiseerde partners 

GTB, GOB en GA ten aanzien van werkzoekenden met een arbeidshandicap. Er is 

nood aan voldoende gespecialiseerde, kwaliteitsvolle trajecten. Onder meer de ac-

tivering van de vijftigplussers brengt een grotere vraag naar (gespecialiseerde) tra-

jecten voor werkzoekenden met een arbeidshandicap met zich mee. 

 Sterker inzetten op het zoeken naar een match tussen de vacatures (inclusief die 

voor knelpuntberoepen) en werkzoekenden met een arbeidshandicap. 

 Optimalisering van de BUSO-opleidingsprofielen en uitbouw van de alternerende 

beroepsopleidingen voor BUSO-jongeren. 

 Versterkt inzetten op de GIBO. 

 Een duidelijk kader creëren voor de niet- of moeilijk toeleidbaren onder de werk-

zoekenden. 

 Zorgen voor complementariteit van tewerkstellingsmogelijkheden en ondersteu-

ningssystemen voor personen met een arbeidshandicap in het beschermde en re-

guliere circuit.  

 Uitbouw van een kennisnetwerk arbeidshandicap bij de VDAB, waarbij kennis rond 

arbeidshandicap wordt samengebracht, know how wordt versterkt en verspreid en 

nieuwe (beleids)inzichten worden ontwikkeld. 
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Bijzondere ondersteunende maatregelen (BTOM’s) 

 Volledige uitvoering van het communicatieplan van de VDAB inzake de BTOM’s. 

 Stimulering van het gebruik van integratieprotocollen bij de VOP’s. 

 Aanpassing van de VOP voor zelfstandigen. 

 Uitbreiding van de VOP bij de lokale en provinciale besturen naar de groep van 

personeelsleden die een handicap verwerven of met een langdurig gezondheids-

probleem geconfronteerd worden. 

 Overleg over het evaluatie-instrument dat voor de VOP wordt uitgewerkt. 

Ondersteuning en begeleiding op de werkvloer 

 Structureel voorzien van de mogelijkheid tot langdurige ondersteuning en begelei-

ding op de werkvloer voor personen met een arbeidshandicap in het reguliere cir-

cuit. 

Ondersteuning op de opleidingsvloer 

 Op structurele wijze ondersteuning en begeleiding van volwassenen met een ar-

beidshandicap voorzien bij beroepsopleiding en bijscholing in de competentiecentra 

van de VDAB, de Syntra’s en de centra voor volwassenenonderwijs. 

Redelijke aanpassingen bij stages in bedrijven 

 Verspreiden van informatie over rechten, plichten en mogelijkheden in verband met 

redelijke aanpassingen bij stages, in overleg met de beroepssectoren. Een gepast 

kader ter zake uitwerken. 

Disablity Management 

 Binnen een nieuw of vernieuwd loopbaanbeleid in Vlaanderen Disability Manage-

ment een duidelijke plaats geven. Op basis van het project DM@Work handleidin-

gen en een aanpak op maat in de verschillende beroepssectoren ontwikkelen, een 

centraal aanspreekpunt voor DM in Vlaanderen creëren en voldoende mensen de 

mogelijkheid geven de opleiding tot disability case manager te volgen. 

Bestrijding inactiviteitsvallen 

 Breed inzetten van de tool over de gevolgen van het opnemen van een baan. 

 Bij de federale overheid de knelpunten inzake inactiviteitsvallen aankaarten. 

 Versterking van de samenwerking tussen de VDAB en RIZIV voor de ruime groep 

van arbeidsongeschikte werkzoekenden. 
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Advies actielijst arbeidshandicap 

1. Inleiding 

De Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters vroeg op 30 juni 2010 advies aan de 

commissie Diversiteit over zijn Vesoc-krachtlijnennota evenredige arbeidsdeelname 

2010. In de nota suggereerde de minister aan de commissie Diversiteit om werk te ma-

ken van categoriale ‘to do lijsten’ van acties die in het kader van het EAD-

(impuls)beleid een prioritaire aanpak verdienen. Voor de doelgroep personen van al-

lochtone afkomst bezorgde de commissie Diversiteit op 2 februari 2011 een voorstel 

van ‘actielijst allochtonen’ aan minister Muyters met kopie aan de ministers van Sociale 

Economie, Onderwijs, Welzijn en Inburgering en Integratie.  

Voor de doelgroep personen met een arbeidshandicap werd in 2009 een aanzet tot 

actieplan opgemaakt, verder bouwend op de platformtekst ‘Evenredige arbeidsdeel-

name en diversiteit 2010’ van 2 december 2003. Over deze ‘Insteek geactualiseerd 

Actieplan Arbeidsgehandicapten 2008-2010’ bracht de commissie Diversiteit op 18 

maart 2009 advies uit. Dit actieplan kreeg echter nooit een officiële status.  

Voor de commissie Diversiteit is er zeker nood aan een nieuwe actielijst arbeidshandi-

cap, met zowel aandacht voor mensen met een handicap als met een chronische ziek-

te. Heel wat elementen uit de Platformtekst van 2 december 2003 werden intussen 

gerealiseerd of op de sporen gezet. Toch is het hoog tijd voor het onder de aandacht 

brengen van een aantal blijvende én nieuwe knelpunten en voor uitwerken van een 

concrete aanpak hierrond op het terrein.  

De cijfers over de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap geven 

duidelijk aan dat de positie van deze groep op de Vlaamse arbeidsmarkt allesbehalve 

rooskleurig is. In 2010 bedroeg de werkzaamheid 33,5%, een daling met 9,2 procent-

punt ten opzichte van 2007. Hoewel technische aspecten een deel van de verschillen 

kunnen verklaren, is de situatie zeker niet verbeterd. Het aandeel werklozen met een 

arbeidshandicap steeg met de crisis minder snel dan gemiddeld maar we kunnen ver-

moeden dat werkenden met een arbeidshandicap sneller naar inactiviteit uitstroomden 

en inactieven zich minder gemakkelijk op de arbeidsmarkt aanboden. Het aandeel niet-

werkende werkzoekenden met een arbeidshandicap bedraagt op dit moment 15% van 

het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden. Het betreft ongeveer 30.000 perso-

nen. Om de doelstelling uit het pact 2020 inzake stijging van de werkzaamheidsgraad 

te halen (een jaarlijkse stijging van de werkzaamheidsgraad van personen met een 

arbeidshandicap met één procentpunt), moeten er jaarlijks minstens 5000 werkenden 

met een arbeidshandicap bijkomen. Zonder extra inspanningen kan dit streefdoel niet 

worden gehaald.  

In wat volgt formuleert de commissie Diversiteit een aantal voorstellen met betrekking 

tot de evenredige arbeidsdeelname van personen van met een arbeidshandicap opge-

deeld in dertien actieterreinen waarvan er zeven als ‘prioritair’ naar voor worden ge-

schoven omdat ze voor de groep van personen met een arbeidshandicap vandaag 

bijzondere aandacht verdienen. Deze actieterreinen zijn zowel gericht op een hogere 
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instroom van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt als op een duur-

zaam tewerkstellingsbeleid waarbij tijdens de ganse loopbaan, waar nodig, adequate 

ondersteuning voorhanden is. 

Een deel van de aanbevelingen in de actieterreinen hebben betrekking op het specifie-

ke instrumentarium dat voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap 

werd uitgebouwd. Dit instrumentarium is erg belangrijk omdat het, rekening houden-

de met de grote heterogeniteit in de groep van personen met een arbeidshandi-

cap, heel wat maatwerk, gespecialiseerde ondersteuning en redelijke aanpassingen 

mogelijk maakt. Andere aanbevelingen hebben betrekking op het algeme-

ne werkgelegenheids- en competentie-beleid en/of de afstemming tussen het specifie-

ke en het algemene instrumentarium. Voor de commissie Diversiteit is het immers es-

sentieel dat ook bij het algemene beleid de groep van personen met een 

arbeidshandicap in het vizier wordt genomen. Inclusie in de reguliere circuits moet im-

mers het eerste streefdoel zijn.  

Voor de thema’s ‘ondernemerschap en kansengroepen’, ‘diversiteit bij het personeel 

van de Vlaamse overheid’ en ‘arbeidszorg’, verwijst de commissie naar haar adviezen 

van 4 juni 2010, 10 december 2010 en 14 maart 20111.  

  

 

2. Zeven prioritaire actieterreinen 

2.1. Toeleiding van werkzoekenden 

Maandcijfers over de uitstroom naar werk tonen aan dat werkzoekende arbeidsgehan-

dicapten in verhouding veel minder transities maken naar werk dan het geheel van de 

werkzoekenden en dus langer werkzoekend blijven. Voor een deel heeft dit te maken 

met hun leeftijd en scholingsgraad (er zijn relatief veel ouderen en laaggeschoolden 

onder de werkzoekenden met een arbeidshandicap) maar er is ook een autonoom ef-

fect van de arbeidshandicap zelf (zie ‘Handicap en Arbeid Deel II dec. 2009: 32). 

Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een indicatie van arbeidshandicap bij de 

VDAB kunnen een beroep doen op de algemene VDAB-trajectwerking (intensievere 

bemiddeling of begeleiding voor werkzoekenden) of op de gespecialiseerde werking 

voor de doelgroep (de Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst GTB, 

de Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst GOB en de Ge-

specialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst GA). In de trajectwerking van de VDAB zijn 

personen met een arbeidshandicap oververtegenwoordigd. Zo werd in 2010 70% van 

de (cumulatieve) groep arbeidsgehandicapten bereikt in de trajectwerking tegenover 

                                                 

1  Advies Ondernemerschap bij personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap’ 
van 4 juni 2010 van de commissie Diversiteit , ‘Advies Gelijke kansen en diversiteit – plan 2011 Vlaam-
se overheid’ van de SERV en de commissie Diversiteit van 10 december 2010, advies ‘arbeidszorg’ 
van 14 maart 2011 van de commissie Diversiteit, te vinden op www.serv.be. 
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51% van de totale groep NWWZ. In 2010 hadden zes op de tien arbeidsgehandicapte 

werkzoekenden (62%) zes maand na het beëindigen van een traject binnen de VDAB 

wel nog geen werk gevonden.  

Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat de trajectwerking voor werkzoeken-

den met een arbeidshandicap verder wordt verbeterd. Dit zowel voor diegenen die naar 

het reguliere (of beschermde) circuit kunnen worden toegeleid als voor de niet- of 

moeilijk toeleidbaren waar betaalde tewerkstelling niet (meteen) mogelijk is. Werkzoe-

kenden met een arbeidshandicap moeten adequaat kunnen worden verdergeholpen. 

 

De commissie Diversiteit stelt volgende actiepunten voor: 

 

 Optimalisering van de dienstverlening van de VDAB en zijn partners 

o De VDAB moet sterker inzetten op zijn regierol, waarbij de verschillende 

partners vanuit hun eigenheid en expertise in samenwerking met de 

VDAB een sluitend aanbod kunnen waarmaken. De werkwinkel kan ge-

zien worden als de centrale toegangspoort, de ‘backoffice’ mag gediffe-

rentieerd zijn. 

o De VDAB moet er nog meer voor zorgen dat werkzoekenden met een 

arbeidshandicap ook in de algemene trajectwerking efficiënt kunnen 

worden verder geholpen. Niet alle personen met een arbeidshandicap 

hoeven naar het gespecialiseerde circuit te worden doorverwezen. Om 

er voor te zorgen dat werkzoekenden gepast worden doorverwezen, zou 

de VDAB richtlijnen moeten opstellen over wat de VDAB-consulenten 

zelf kunnen opnemen en wanneer ze naar een gespecialiseerde partner 

dienen door te verwijzen. Deze richtlijnen en de toepassing ervan, moe-

ten voldoende transparant zijn.  

o Zowel bij de VDAB als bij GTB dient aan de toegankelijkheid van de ge-

bouwen en van de informatie te worden gewerkt. Vandaag zijn er nog 

ernstige tekortkomingen op dit vlak. De commissie Diversiteit vraagt 

daarom dat er een (externe) screening komt van de toegankelijkheid in 

brede zin, voorwaarden worden opgesteld waaraan de infrastructuur en 

de werkwinkels moeten voldoen en dat de nodige aanpassingen worden 

doorgevoerd.    

o Er moet een meer duidelijke taakverdeling worden afgesproken tussen 

VDAB en GA als het gaat over screening en onderzoek. Hierbij dienen 

de sterktes van beide organisaties te worden gevaloriseerd. 

o Voor alle regio’s dient te worden verzekerd dat er voldoende trajecten bij 

GTB (en GOB) mogelijk zijn om aan de (toenemende) vraag te beant-

woorden. Zo zorgt  de activering van de vijftigplussers voor een grotere 

vraag naar (gespecialiseerde) trajecten voor werkzoekenden met een 

arbeidshandicap omdat heel wat werkzoekende vijftigplussers een ar-

beidshandicap hebben (m.n. 20% t.o.v. 15%  algemeen). 

o  Naast een voldoende aanbod aan trajecten (kwantiteit) dient ook kwali-

teit voorop te staan. Ook op dit vlak is er nog werk aan de winkel.  In de 
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trajectwerking dient sterker te worden ingezet op goede communicatie 

met de klant, het adequaat detecteren van noden en wensen en ver-

sterking van de zelfredzaamheid van de klant. 

o De begeleidings- bemiddelings- en opleidingsinstanties mogen (o.m. 

door financieringsmechanismen) niet onder druk worden gezet om al-

leen of vooral die klanten met een arbeidshandicap verder te helpen die 

het gemakkelijkst toeleidbaar zijn.  

o Er moet werk worden gemaakt van een adequate en transparante rap-

portering van de resultaten van de gespecialiseerde diensten, onder 

meer inzake de arbeidsmarktpositie van de werkzoekenden na het door-

lopen van de trajecten.  

 

 Verbetering van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

o Er dient sterker te worden ingezet op het zoeken naar een match tussen 

de vacatures enerzijds en de werkzoekenden met een arbeidshandicap 

anderzijds, dit via afstemming tussen toeleiders en intermediairen. Het 

regionaal profielenoverleg tussen Jobkanaal en GTB  kan hier als voor-

beeld dienen. In de verschillende regio’s overleggen de Jobkanaalcon-

sulenten op regelmatige basis met de GTB-consulenten om te zoeken 

naar mogelijke matches tussen concrete profielen van werkzoekenden 

met een arbeidshandicap en concrete vacatures in bedrijven. 

o Bij knelpuntvacatures kan worden nagegaan of aanpassingen aan de 

job, zoals taaksplitsing, extra mogelijkheden kunnen creëren om perso-

nen met een arbeidshandicap naar reguliere banen toe te leiden. 

 

 Verbetering van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt voor BUSO-jongeren 

o In de geplande hervorming van het secundair onderwijs moet ook het 

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) volwaardig aan bod ko-

men.  

o In het BUSO-onderwijs moeten de opleidingsprofielen verder worden 

geactualiseerd zodat de competenties die jongeren in het onderwijs 

verwerven en de competenties die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt, 

beter op mekaar worden afgestemd. BUSO-leerlingen moeten beter on-

dersteund worden bij hun keuze van studierichting.  

o Er moet verder worden ingezet op de uitbouw van de alternerende be-

roepsopleiding (ABO) voor jongeren die opleidingsvorm 3 (OV3) van het 

BUSO volgen.  Voor de opleidingsvorm 2 (OV2) in het BUSO bestaat 

het VOLA-project waarbij schoolverlaters via alternerend leren en wer-

ken werkervaring in het beschermde of reguliere arbeidscircuit opdoen. 

Het is belangrijk dat de resultaten van dit project van nabij worden be-

keken. Ook andere projecten rond werkervaring en loopbaanondersteu-

ning zoals DODI en J@W’s moeten worden geëvalueerd en goede prak-

tijken dienen te worden verdergezet en uitgebreid.  
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o Inzetten op stages voor BUSO-leerlingen in de beschutte werkplaatsen 

is zeker nuttig maar deze stages mogen geen bedreiging vormen voor 

de betaalde banen in de werkplaatsen.   

 

 Inzetten op een groter bereik van werkzoekenden met een arbeidshandicap in 

een aantal algemene en categoriale tewerkstellingsmaatregelen 

o Uitwerken van gepaste maatregelen om het bereik van personen met 

een arbeidshandicap bij Wep+ en invoegbedrijven te verhogen. Van-

daag is de doelgroep met resp. 11% en 13% in deze maatregelen on-

dervertegenwoordigd. 

o Versterkt inzetten op de GIBO aangezien dit een doeltreffende, laag-

drempelige en succesvolle tewerkstellingsmaatregel is. Er moet vol-

doende begeleidingscapaciteit worden voorzien.  

 

 Uitwerken van een kader voor de groep met een grotere afstand tot de ar-

beidsmarkt 

o Er dient een duidelijk kader te komen voor de niet- of moeilijk toeleidba-

ren die nood hebben aan een welzijnsgerichte benadering. De tender 

zorgbegeleiding vangt vandaag al een deel van de nood op aan active-

ring via zorg op maat. Er moet verder werk worden gemaakt van een 

duidelijk kader inzake de inkomens- en uitkeringssituatie van de niet- of 

moeilijk toeleidbaren, de samenwerking tussen de werk- en wel-

zijnspartners en een trajectbegeleidingsmodel dat voldoende bruggen 

tussen werk en welzijn voorziet en vanuit het perspectief van de klant 

vertrekt.    

 

 Uitbouw van arbeidszorg 

o De uitbouw van arbeidszorg is nodig voor diegenen die niet, nog niet of 

niet meer in een betaalde (beschermde of reguliere) job terechtkunnen. 

Voor de aanbevelingen inzake arbeidszorg verwijst de commissie Diver-

siteit naar haar advies ‘arbeidszorg’ van 14 maart 2011 (zie 

www.serv.be). 

 

 Complementariteit van tewerkstellingsmogelijkheden in het beschermde en 

reguliere circuit  

o  Het maatwerkdecreet voor de sociale economie dat in voorbereiding is, 

moet samen met de geplande hervorming van de opleidings- en onder-

steuningsmaatregelen in het reguliere circuit (de ‘matrix’, zie 2.3) , voor 

een duidelijk en sluitend kader voor de tewerkstelling van personen met 

een arbeidshandicap zorgen. Het voorzien van ondersteuning en bege-

leiding op de (reguliere) werkvloer is hierbij een essentieel onderdeel, 

zie hiervoor ook 2.3.  
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o Toeleiding naar het reguliere circuit is te verkiezen, maar de doelgroep 

van personen met een arbeidshandicap moeten in de toekomst zeker 

ook in voldoende mate in de maatwerkbedrijven terechtkunnen. Er moe-

ten voldoende mogelijkheden zijn om vanuit de sociale economie door 

te stromen naar het reguliere circuit. Ook moet er sterker worden inge-

zet op tussentrajecten, zijnde de mogelijkheid om tijdelijke werkervaring 

op te doen in een sociale of beschutte werkplaats.  

 

 Uitbouw van een kennisnetwerk arbeidshandicap bij de VDAB 

o Bij de VDAB moeten structureel middelen worden voorzien om de ken-

nis rond arbeidshandicap samen te brengen, informatie te delen en 

nieuwe inzichten te ontwikkelen. Vandaag is er een aanzet in de uit-

bouw van zo’n kennisnetwerk (‘Open kennisnetwerk werk en kwetsbare 

groepen’) maar de middelen zijn vooralsnog beperkt. Het ‘Platform 

Zorgbegeleiding’, gericht op de MMPP-groep en een deelwerking van 

het kennisnetwerk ‘Werk en kwetsbare groepen’ is zeker een goed 

voorbeeld van hoe kennis en expertise op een efficiënte wijze kan wor-

den samengebracht. Een goed uitgebouwd kennisnetwerk arbeidshan-

dicap kan ook werk maken van sensibilisering rond het thema en kan 

bijdragen tot versterking van de knowhow bij de verschillende dienstver-

leners, bv. door het organiseren van studiemomenten. Vanuit het ken-

nisnetwerk moet ook ‘vooruitgedacht’ worden en naar (mogelijke) toe-

komstige evoluties in de doelgroep en op de arbeidsmarkt gekeken (zie 

ook 3.1).  

 

 Disseminatie van waardevolle projecten 

o Er is nood aan de disseminatie van waardevolle projecten (ESF en an-

dere) m.b.t de begeleiding, bemiddeling en opleiding van werkzoeken-

den met een arbeidshandicap, de verbetering van de afstemming tussen 

vraag en aanbod en de aanpak van moeilijk of niet-toeleidbaren. Goede 

methodieken moeten worden uitgewisseld en verspreid. De toeganke-

lijkheid en beschikbaarheid van bruikbaar materiaal moet worden ver-

hoogd. 

 

2.2. De bijzondere ondersteunende 

maatregelen (BTOM’s) 

Het arbeidsmarktbeleid voor mensen met een handicap werd vanaf 2006 van het be-

leidsdomein Welzijn naar het beleidsdomein Werk overgeheveld. Vanaf 1 oktober 2008 

biedt de VDAB een aangepast pakket bijzondere terwerkstellingsondersteunende 

maatregelen (BTOM’s) aan voor personen met een arbeidshandicap, chronisch zieken 

inbegrepen. De bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen omvatten de 

tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en –kleding, de tegemoetko-
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ming in de verplaatsingskosten van en naar het werk of opleiding, de bijstand van tol-

ken voor doven of slechthorenden, de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) en de 

toegang tot werken in een beschutte werkplaats. 

De overheveling en hertekening van de arbeidsmarktgerichte maatregelen ten aanzien 

van personen met een arbeidshandicap wordt door de commissie Diversiteit in het al-

gemeen zeker als positief ervaren. Ook de inspanningen van de VDAB t.a.v. de doel-

groep worden gewaardeerd. Wel wil de commissie Diversiteit benadrukken dat het 

geen goede zaak is maatregelen bij te sturen zonder voorafgaande evaluatie en over-

leg. De aanpassingen aan de VOP, doorgevoerd in 2010, zijn op dit punt geen goed 

voorbeeld. Verder is extra waakzaamheid geboden inzake (mogelijke verschuivingen 

in) het bereik van de doelgroep. Zo moet goed opgevolgd worden dat voor mensen met 

de grootste ondersteuningsnood adequate ondersteuning voorhanden is en blijft. De 

commissie Diversiteit formuleert in wat volgt een aantal prioritaire actiepunten met be-

trekking tot de communicatie en informatie over de BTOM’s (1.1) en tot de VOP (1.2). 

 

2.2.1. Communicatie en informatie over de BTOM’s 

Voor de commissie Diversiteit is het erg belangrijk dat zowel (potentiële) werknemers 

met een arbeidshandicap als (potentiële) werkgevers goed geïnformeerd worden over 

de mogelijkheden die er vandaag zijn inzake de ondersteunende maatregelen. Infor-

matie moet in verschillende vormen en via verschillende kanalen worden aangeboden, 

aangepast aan de doelgroepen en de verscheidenheid daarbinnen. Voor mensen die 

een bijzondere ondersteunende maatregel of BTOM aanvragen moeten de verschillen-

de stappen in de procedures voldoende duidelijk en transparant zijn. Bij indienstname 

of tewerkstelling van een persoon met een arbeidshandicap moet zowel de persoon 

met een arbeidshandicap als de werkgever weten bij wie hij of zij terecht kan voor in-

formatie en advies op maat. De commissie Diversiteit stelt vast dat de communicatie 

vandaag (nog) niet optimaal verloopt. 

 

De commissie Diversiteit stelt het volgende actiepunt voor: 

 
 Volledige uitvoering van het communicatieplan van de VDAB inzake de BTOM’s 

dat in 2008 werd opgesteld.   
 

2.2.2. De VOP 

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een tegemoetkoming aan een werkgever 

die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, of aan een 

zelfstandige met een arbeidshandicap, dit ter compensatie van de kosten van de in-

schakeling in het beroepsleven, de kosten van ondersteuning en van verminderde pro-

ductiviteit. Voor de commissie Diversiteit is de VOP een belangrijk instrument om de 

tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap te bevorderen en te behouden. 

De commissie wil benadrukken dat de VOP als ondersteuningssysteem naast het fi-

nanciële ook een belangrijke inhoudelijke component heeft (aanpak van de arbeidssi-
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tuatie), en beide aspecten de kansen op een kwalitatieve en duurzame tewerkstelling 

voor personen met een arbeidshandicap moeten maximaliseren.  

Uit het VIONA-onderzoek ‘Werken met een VOP’ van september 2010 (CESO-

KULeuven en Flanders Synergy) blijkt dat werknemers niet steeds weten dat de werk-

gever een VOP voor hen krijgt. Ook weten werknemers die hier wel van op de hoogte 

zijn, niet steeds hoe de VOP ter ondersteuning van hun tewerkstelling wordt aange-

wend. Verder blijkt uit het VIONA-onderzoek dat bij de VOP-werknemers zich meer 

dan gemiddeld problemen voordoen op het vlak van taakvariatie en autonomie. Op het 

vlak van werkdruk, emotionele belasting en ondersteuning door de directe leiding, sco-

ren VOP-werknemers beter dan gemiddeld. 

Bij de VOP voor zelfstandigen en bij de VOP bij lokale en provinciale besturen blijken 

er vanuit de praktijk een aantal knelpunten te zijn, onder meer op vlak van toegang tot 

de premie. 

 

De commissie Diversiteit stelt volgende actiepunten voor: 

 De VDAB zou betere en meer toegankelijke informatie over de VOP aan de werk-

nemers met een VOP moeten verstrekken. De brieven die vandaag aan de VOP-

werknemers worden gestuurd, zijn niet duidelijk. Ook moet er informatie over de 

beroepsprocedures worden gegeven.  

 In de bedrijven kan het gebruik van ‘integratieprotocollen’ worden aangemoedigd. 

Integratieprotocollen zijn afspraken tussen de leidinggevende en de werknemer 

met een arbeidshandicap. Een HR-medewerker, specialist inzake arbeidshandicap 

en/of adviserend geneesheer kan hierbij eventueel ondersteuning bieden. Het inte-

gratieprotocol bevat naast de nodige administratieve gegevens, een beschrijving 

van de effecten van de handicap op de functie-uitvoering en de te nemen onder-

steunende maatregelen. Een integratieprotocol is geen doel op zich, maar wel een 

instrument dat de dialoog bevordert over de werksituatie van een personeelslid met 

een arbeidshandicap. Ook in de plannings- functionerings- en evaluatiecyclus hoort 

de werksituatie (en eventueel het protocol) aan bod te komen. De Vlaamse over-

heid werkte reeds een structurele aanpak uit rond integratieprotocollen bij personen 

die beroep doen op een ondersteuningspremie (zie de fiches inzake rendements-

ondersteuning op www.emancipatiezaken.be). Om werkgevers en werknemers op 

de Vlaamse arbeidsmarkt te ondersteunen bij het werken met integratieprotocollen, 

kan een instrument (bv. een brochure met praktische informatie) worden ontwikkeld 

dat aan elke werkgever wordt meegegeven.  Deze actie kan in het  communicatie-

plan van de VDAB worden opgenomen. Ook moet er bekeken worden hoe profes-

sionele ondersteuning bij de opmaak van een protocol kan worden voorzien. Hier-

voor dient afstemming te worden gezocht met de uitbouw van een structurele 

aanpak inzake ‘disability management ’ en ‘jobcoaching’ (zie 2.6 en 2.3).   

 De regelgeving inzake de VOP voor zelfstandigen dient te worden aangepast: 

o Ook voor zelfstandigen zou de mogelijkheid tot het aanvragen van een 

verhoogde VOP moeten worden ingevoerd. 

o Er is nood aan meer transparantie inzake de procedure voor het aanto-

nen van een voldoende hoog bedrijfsinkomen. Ook in het geval van een 

http://www.emancipatiezaken.be/
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negatieve beslissing is een duidelijke motivatie voor de betrokkenen erg 

belangrijk.  

o Net omwille van hun arbeidshandicap kunnen sommige personen niet 

voltijds werken en dan ook geen voltijds maandinkomen als zelfstandige 

generen. Voor deze groep dient te worden bekeken of de huidige pro-

cedure inzake aantonen van een voldoende hoog bedrijfsinkomen geen 

onnodige drempels bevat. De VOP voor zelfstandigen zou ook bij een 

deeltijdse activiteit mogelijk moeten worden gemaakt. 

o Voor zelfstandigen met een arbeidshandicap van wie de arbeidshandi-

cap verergert, moet de toegang tot de VOP worden verruimd. Zelfstan-

digen met een arbeidshandicap, actief van voor 1 oktober 2008, die tot 

op heden geen loonkostsubsidie aanvroegen, hebben geen toegang tot 

de VOP. Dit vormt een probleem voor zelfstandigen die, omwille van 

een evolutie in hun arbeidshandicap, met bijkomend rendementsverlies 

worden geconfronteerd. 

 De commissie Diversiteit vraagt om ook voor de lokale en provinciale besturen een 

VOP te voorzien voor de reïntegratie van personeelsleden die een handicap ver-

werven of met een langdurig gezondheidsprobleem worden geconfronteerd. Voor 

de werknemers in de privésector is dit vandaag al wel voorzien.  

 Wat het evaluatie-instrument betreft dat momenteel wordt ontwikkeld, vraagt de 

commissie Diversiteit dat hierover tijdig overleg met de stakeholders plaatsvindt. 

Ook dient het instrument uitvoerig te worden getest en aangepast waar nodig. Bij 

de evaluatie van de situatie op de werkvloer mag het niet zo zijn dat inspanningen 

die tot een aangepaste werksituatie leiden, worden afgestraft door een verlaging 

van de premies.  Die premie is immers ten dele voorzien om de nodige ondersteu-

ning te bekostigen. Het kan met andere woorden niet dat een werkgever die voor 

een aangepaste werksituatie zorgt, voor zijn inspanningen wordt afgestraft (door 

een beslissing tot stopzetting van de VOP) en dat een werkgever die géén inspan-

ningen doet, waardoor de werksituatie (na vijf jaar) niet optimaal is, wordt beloond 

(door een verderzetting van de VOP).   

 

2.3. Ondersteuning en begeleiding op de 

werkvloer  

Om doorstroom vanuit de sociale economie naar het reguliere circuit te bevorderen en 

om werkzoekenden met nood aan ondersteuning gemakkelijker naar het reguliere cir-

cuit te kunnen toeleiden, is een goed uitgebouwd systeem van ondersteuning en bege-

leiding op de (reguliere) werkvloer essentieel. Ook bij langdurige tewerkstelling kan 

werkvloerbegeleiding wenselijk zijn, bv. periodiek bij personen met een psychische 

handicap of op momenten dat er in de (werk)omgeving veranderingen plaatsvinden. 

Zelfs een klein beetje (gespecialiseerde) ondersteuning kan soms een wereld van ver-

schil maken.  
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De matrix voor de hervorming van de opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen, zoals 

opgenomen in de beleidsnota’s Werk en Sociale economie 2009-2014, biedt een kader 

voor de discussie over ondersteuning of begeleiding op de werkvloer. In de matrix 

wordt het onderscheid gemaakt tussen 1) opleiding op de werkvloer, 2) begeleiding op 

de werkvloer, 3) loonpremies voor doelgroepwerknemers en 4) arbeidspostaanpassin-

gen. Voor elke kansengroep wil men, afgestemd op de Europese regels inzake staats-

steun, bekijken wie in welke mate en in welk circuit waar nood aan heeft. Hierbij gaat 

men er van uit dat werkzoekenden of werknemers, naargelang hun afstand tot de ar-

beidsmarkt, in een ‘rugzak’ rechten op één of meerdere van de vier genoemde vormen 

van steun naar hun werkplek kunnen meenemen.   

Vandaag kan de VOP (zie 2.2.2) worden ingezet voor de compensatie van rende-

mentsverlies alsook voor de kosten van de inschakeling in het beroepsleven en de kos-

ten van de ondersteuning. Verder is begeleiding op de werkvloer in het reguliere circuit 

voor personen met een arbeidshandicap voorzien via het systeem van jobcoaching. 

Deze coaching is evenwel beperkt tot zes maanden ondersteuning gedurende de eer-

ste twaalf maanden na de aanwerving. Er liep wel tot eind 2010 een ESF-project Re-

compete dat naging of langere jobcoaching een meerwaarde betekent voor de betrok-

ken persoon met een arbeidshandicap. Bij (verworven) handicaps en chronische 

ziektes blijkt immers dat er niet steeds een stabiel zicht is op de functiebeperking en 

langdurige ondersteuning het mogelijk maakt adequaat in te spelen op evoluties in de 

beperking en in de omgeving. Verder is voorzien dat ook de GOB’s 10% van hun mid-

delen kunnen inzetten voor ondersteuning op de werkvloer van werkenden met een 

arbeidshandicap, ook na de eerste zes maanden na de aanwerving. Het is onduidelijk 

op welke wijze deze mogelijkheid vandaag wordt benut. 

Om de overgang vanuit de sociale economie naar het normaal economisch circuit te 

bevorderen, werden al enkele initiatieven inzake werkvloerbegeleiding genomen. Tot 

juni 2008 liep het ESF-project rond Supported Employment, gericht op de doorstroom 

van mensen in beschutte werkplaatsen naar de open arbeidsmarkt. In 1 juni 2008 start-

te een nieuw project Supported Employment maar dan onder de vorm van een breed 

partnerschap van experten uit het veld. Uit de projecten Supported Employment bleek 

dat het erg moeilijk is mensen met een arbeidshandicap van het beschermde naar het 

reguliere circuit te laten doorstromen. Voor de commissie Diversiteit moet dan ook ver-

der op het in- en doorstroombeleid, inclusief terugkeeropties, worden ingezet. Moge-

lijkheden tot langdurige begeleiding in het regulier circuit, ook bij de tewerkstelling van 

slechts één of enkele personen met een arbeidshandicap op een werkvloer, mogen 

hierbij zeker niet ontbreken. 

De commissie Diversiteit stelt de volgende actiepunten voor: 

 De ministers van Werk en Sociale Economie moeten snel werk maken van een 

gezamenlijke aanpak inzake de matrix voor de hervorming van de opleidings- en 

tewerkstellingsmogelijkheden, in overleg met de stakeholders. Hierbij dienen de in-

strumenten om de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen en de rugzak met rechten 

en plichten voor werknemers en werkgevers te worden geconcretiseerd.  

 Structureel voorzien van de mogelijkheid tot langdurige ondersteuning op de werk-

vloer voor personen met een arbeidshandicap in het reguliere circuit. Dit kan door 

jobcoaching en andere vormen van dienstverlening op afroep mogelijk te maken, 

ook langer dan zes maanden of langer dan de eerste twaalf maanden tewerkstel-
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ling. De mogelijkheid tot jobcoaching of andere dienstverlening zou zowel moeten 

worden voorzien voor personen die vanuit de werkloosheid of inactiviteit in een re-

guliere baan instromen, voor personen die van het beschermde naar het reguliere 

circuit overstappen als voor werknemers die tijdens hun tewerkstelling met langdu-

rige gezondheidsproblemen geconfronteerd worden. 

 Zowel de werkgevers als de werknemers moeten op de ondersteuning beroep kun-

nen doen en deze kunnen aanvragen. Voor beide partijen moet de toegang tot de 

ondersteuning laagdrempelig zijn. 

 Niet alleen bij de overgang van het beschermd naar het normaal economisch circuit 

maar ook bij eventuele terugkeer naar het beschermd circuit moeten voldoende 

ondersteuningsmogelijkheden en continuïteit in de ondersteuning worden voorzien. 

 Het is belangrijk dat de jobcoaching afhankelijk van de nood verschillende vormen 

kan aannemen. Bij sommige werknemers is een meer intensieve en directe jobcoa-

ching aangewezen, bij andere werknemers kan een jobcoaching op afroep vol-

staan. Het verschil met loopbaanbegeleiding is dat bij jobcoaching interventie en 

gesprekken op de werkvloer mogelijk zijn, en zowel de werknemer als de werkge-

ver kunnen worden betrokken. 

 De jobcoaching kan gezien worden als een recht of krediet dat in de rugzak van 

een persoon met een arbeidshandicap wordt gestopt.  

 De relatie tussen het toekennen van het recht op een VOP en een recht op jobcoa-

ching zal moeten bekeken worden.  

 Werkgevers en personen met een arbeidshandicap moeten voldoende keuzevrij-

heid krijgen op het vlak van de vormen van jobcoaching die ze wensen in te roepen 

alsook op het vlak van de instanties waar ze voor jobcoaching en dienstverlening 

kunnen aankloppen. Wat de aanbieders betreft kunnen de GOB’s een belangrijke 

rol spelen maar zij hoeven niet de enig mogelijke aanbieder te zijn. Zo kan onder 

meer ook de expertise van de sociale en beschutte werkplaatsen worden ingezet 

en kunnen interne of externe preventiediensten expertise in de werkvloerbegelei-

ding van personen met een arbeidshandicap uitbouwen. Wel moet steeds over de 

kwaliteit van de dienstverlening worden gewaakt.  

 Er zou een duidelijke rapportering moeten komen over de mate waarin en de wijze 

waarop de GOB’s van de mogelijkheid gebruik maken om 10% van hun middelen in 

te zetten voor ondersteuning op de werkvloer van werkenden met een arbeidshan-

dicap.  

 
  

2.4. Ondersteuning op de opleidingsvloer 

 

Vandaag is er in Vlaanderen geen uitgebouwd systeem van ondersteuning en begelei-

ding van volwassenen met een arbeidshandicap die een beroepsgerichte opleiding 

volgen. De GOB’s bieden voor werkzoekenden wel gespecialiseerde beroepsspecifie-

ke opleidingen aan maar ook voor hen is het vaak aangewezen mensen naar het regu-
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liere circuit van beroepsopleidingen door te verwijzen. Om na te gaan hoe de nood aan 

ondersteuning en begeleiding op de opleidingsvloer kan worden ingevuld, loopt van-

daag het GOP-project (‘Geïntegreerde beroepsopleiding’) dat bestaat uit een samen-

werkingsverband tussen de VDAB en zijn competentiecentra, Syntra Vlaanderen en de 

GOB’s. In dit project wordt er voor gezorgd dat de competentiecentra en het Syntra-

netwerk zélf personen met een arbeidshandicap kunnen opleiden, met de nodige on-

dersteuning vanuit de GOB’s.  

 

De commissie Diversiteit stelt volgende actiepunten voor: 

 Rekening houdende met de ervaringen die worden opgedaan in het GOP-project, 

moet op structurele wijze ondersteuning en begeleiding van volwassenen met een 

arbeidshandicap worden voorzien bij opleiding en bijscholing, in de competentie-

centra van de VDAB, de Syntra’s en de centra voor volwassenenonderwijs 

(CVO’s). Hierbij kan expertise vanuit de GOB’s, de scholen buitengewoon onder-

wijs en de vormingsinstanties met specialisatie inzake personen met een handicap 

worden ingezet. 

 Er moeten een duidelijk kader (en middelen) komen voor de aanpassingen aan de 

‘opleidingsomgeving’ (arbeidspostaanpassingen en arbeidsgereedschap). Vandaag 

zijn er alleen informele afspraken tussen de opleidingsverstrekkers en de VDAB 

over het voorzien van aanpassingen en het gereedschap. De kosten voor verplaat-

sing, verblijf en tolkuren kunnen op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 2008 vandaag wel al door de VDAB worden vergoed maar deze mogelijkheid is 

nog onvoldoende bekend. Ook zijn er mensen die meer tolkuren nodig  hebben dan 

wat vandaag is voorzien. 

 

 

2.5. Redelijke aanpassingen bij stages in 

bedrijven 

Zowel in het secundair, hoger als post-initieel onderwijs worden bij heel wat opleidin-

gen voor de studenten of cursisten stages in een regulier bedrijf of organisaties voor-

zien als essentieel onderdeel van het opleidings- of vormingstraject. Er zijn heel wat 

personen met een arbeidshandicap die in het reguliere onderwijscircuit een opleiding 

volgen en daar op extra begeleiding of ondersteuning beroep doen. In de praktijk blij-

ken ze vaak op het moment van de stage op nieuwe problemen te botsen. Faciliteiten 

die bij de opleiding zelf worden toegestaan (bv. zittend lesgeven in plaats van staand 

bij een opleiding tot leerkracht, vermijden van verre verplaatsingen, toekennen van 

voldoende rusttijden, …), blijken bij de stage of op de stageplek soms niet meer tot de 

mogelijkheden te behoren. Nochtans zijn redelijke aanpassingen voor een persoon met 

een handicap ook in een opleidings- of stagecontext een recht. 
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De commissie Diversiteit stelt volgende actiepunten voor: 

 Het is belangrijk dat er correcte informatie over de rechten, plichten en mogelijkhe-

den in verband met redelijke aanpassingen bij stages wordt verspreid. Dit kan best 

in overleg met de beroepssectoren worden uitgewerkt (en eventueel een plaats 

krijgen in de sectorconvenanten). 

 De ministers van Werk en Onderwijs moeten samen bekijken hoe een sluitend ka-

der in verband met redelijke aanpassingen en ondersteunende maatregelen bij sta-

ges kan worden gecreëerd. Er zijn vandaag al wel een aantal mogelijkheden voor-

zien maar wellicht zijn niet alle noden gedekt (wat bv. met materiële aanpassingen 

die niet verplaatsbaar zijn) en de bestaande opties zijn onvoldoende gekend.  Bij 

tolkuren  zijn er mensen die nood hebben aan meer tolkuren dan wat vandaag is 

voorzien. Aangezien sommige aanpassingen aan de stageplek later ook in een 

werksituatie kunnen worden gebruikt, is afstemming met de VDAB nodig.   

 

2.6.  Disability management   

De commissie Diversiteit pleitte reeds meermaals voor de uitbouw van disability ma-

nagement (DM) in de bedrijven en organisaties in Vlaanderen. Op het vlak van aan het 

werk houden en re-integreren van personen met een (al dan niet verworven) handicap 

of chronische ziekte, inclusief verkeersslachtoffers, is nog heel wat winst te boeken. 

Volgens de commissie is de methodiek van DM vandaag in voldoende mate ontwikkeld 

om breed ingezet te kunnen worden en zo de instroom naar inactiviteit en uitkeringsaf-

hankelijkheid van heel wat mensen te beperken.  

Het project DM@Work (zie www.disabilitymanagement.be), onder coördinatie van Pre-

vent, leverde heel wat waardevol materiaal en waardevolle ervaring op. Dit ESF-project 

was gericht op de uitbouw van een beleid rond jobbehoud en re-integratie in bedrijven 

van werknemers die in hun loopbaan geconfronteerd worden met langdurige gezond-

heidsproblemen en/of functionele beperkingen. In dit beleid zijn er naast de werkgever 

en de werknemer heel wat mogelijke partners: de arbeidsgeneesheer, de ziekenfond-

sen, revalidatiecentra, huisartsen, HR-medewerkers, de vakbonden, ….  Er werd onder 

meer een handleiding rond DM ontwikkeld voor de sectoren bouw, gezondheid en wel-

zijn en chemie en petrochemie.  

 

De commissie Diversiteit stelt volgende actiepunten voor: 

 Het project DM@Work verdient navolging. Ook in de andere sectoren zou een 

handleiding op maat moeten kunnen worden ontwikkeld. De kennis die binnen het 

DM@Workproject werd verzameld en de tool die werd ontwikkeld, dienen breed te 

worden verspreid.   

 Bedrijven dienen ondersteund te worden bij het ontwikkelen van een eigen disabili-

ty management beleid en het professioneel begeleiden van individuele cases. Voor 

KMO’s moet een specifieke aanpak worden uitgewerkt (bv. schaalproblemen weg-

werken door het vormen van clusters). 
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 Binnen het ruime netwerk van diversiteitsmakelaars (de EAD-projectontwikke-laars, 

de consulenten van Jobkanaal, de diversiteits- en bijblijfconsulenten van de vak-

bonden en de sectorconsulenten) dient meer expertise inzake DM te worden ver-

worven zodat zij bedrijven en sectoren kunnen ondersteunen om een Disability 

management beleid uit te bouwen.  Dit kan onder meer door een verdieping in de 

wetgeving m.b.t. jobbehoud en re-integratie, en/of door het volgen van een oplei-

ding tot disability case manager. Ook vakbondsvertegenwoordigers en –

secretarissen kunnen extra gevormd worden om op vragen van werknemers met 

langdurige gezondheidsproblemen adequater in te kunnen gaan.  

 Binnen een nieuw of vernieuwd loopbaanbeleid in Vlaanderen zou Disability ma-

nagement een structurele plaats moeten krijgen.  

 In Vlaanderen zou best een centraal aanspreekpunt in verband met disability ma-

nagement worden gecreëerd, waar zowel werkgevers, werknemers als dienstverle-

ners terechtkunnen. Dit aanspreekpunt zou binnen de VDAB een plaats kunnen 

krijgen. De backoffice kan dan bestaan uit een netwerk van disablity management-

experten in Vlaanderen.  

 Er moet een gedragen aanpak worden uitgeketend inzake de rol die de Comité’s 

voor Preventie en Bescherming op het Werk en de (interne of externe) preventie-

dienst in het DM-beleid van bedrijven kunnen vervullen.  

 

2.7. Bestrijding inactiviteitsvallen  

 

Personen met een arbeidshandicap ervaren heel wat drempels voor arbeidsmarktparti-

cipatie. Zo houdt het mogelijke verlies van een tegemoetkoming of uitkering en de 

daarmee gepaard gaande afgeleide rechten, heel wat mensen met een handicap of 

chronische ziekte tegen om de stap naar een baan te zetten. De overgang naar een 

betaalde baan kan in bepaalde gevallen inkomensverlies betekenen. Ook een terug-

keermogelijkheid naar de uitkeringspositie, wanneer de opname van de baan niet suc-

cesvol blijkt, is niet steeds voorzien. Naast deze knelpunten in de regelgeving is het zo 

dat ook het gebrek aan informatie over de reële gevolgen van de overstap naar een 

betaalde baan, als een ‘inactiviteitsval’ werkt.   

In het kader van het Werkgelegenheidsplan (WIP) stelden de SERV en de commissie 

Diversiteit op 2/6/2010  een nota op over het verstrekken van informatie over inactivi-

teitsvallen. In deze nota bepleiten de sociale partners en kansengroepen de ontwikke-

ling van een draaiboek voor intermediairen over de financiële gevolgen van het opne-

men van een baan en de uitwerking van een rekenmodel over deze gevolgen: 

 

 Ontwikkeling van een tool voor intermediairen (medewerkers van de VDAB, GTB, 

GOB en GA, de OCMW’s, ziekenfondsen, vakbonden, zelforganisaties, ander pri-

vate en publieke arbeidsbemiddelingsintanties) met concrete informatie over de 

stap naar werk. Deze tool is een draaiboek dat intermedairen kunnen hanteren om 

individuele vragen te beantwoorden.  
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 De tool is gericht op personen met een arbeidshandicap die met inactiviteitsvallen 

worden geconfronteerd. Inactiviteitsvallen kunnen zowel vanuit werkloosheid, inac-

tiviteit als werk (bv. van deeltijds naar voltijds, van beschermd naar regulier circuit) 

voorkomen2.  

 De impact op de uitkering of het loon van de transitie naar (ander) werk moet via 

een rekenmodel zo exact mogelijk worden weergegeven.  

 Gezien de stap naar werk niet alleen impact heeft op het inkomen an sich maar ook 

op andere, inkomensgerelateerde voordelen (bv. kinderbijslag, belastingvoordeel, 

Omniostatuut) ligt omwille van de haalbaarheid de focus best vooral op de gevol-

gen voor het inkomen, maar kan ook zo veel als mogelijk info over de mogelijke 

gevolgen op de andere terreinen worden meegegeven (doorverwijzen naar andere 

instanties, wijzen op bestaan van deze mogelijke gevolgen, …). 

 De tool moet gebruiksvriendelijk zijn, ruim verspreid kunnen worden en eenvoudig 

te actualiseren zijn. 

 Het Open kennisnetwerk ‘werk en kwetsbare groepen’ van de VDAB, en het Plat-

form zorgbegeleiding daarbinnen, kunnen de ontwikkeling van de tool aansturen.  

 

Inmiddels is bij het Platform Zorgbegeleiding van de VDAB een werkgroep van start 

gegaan met de uitwerking van een rekenmodule die zal toelaten om voor individuen de 

financiële impact te meten van de overgang naar werk vanuit een uitkeringssituatie 

(werkloosheid, leefloon, primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, inkomensvervan-

gende en integratietegemoetkoming voor gehandicapten). De ontwikkeling van de re-

kenmodule maakt deel uit van het onderzoeksproject Flemosi, een samenwerkingsver-

band tussen de KU-Leuven, de UA, VUB, ULG en ISER (Essex) voor het ontwerpen 

van een instrument voor ex-ante evaluatie van het sociaal-economische beleid in 

Vlaanderen. 

 

De commissie Diversiteit ziet volgende actiepunten: 

 Een plan ontwikkelen voor de structurele (en met middelen ondersteunde) inbed-

ding van de tool die momenteel in het onderzoeksproject Flemosi wordt ontwikkeld. 

De tool wordt wellicht best ondergebracht bij de VDAB maar moet ook veel ruimer 

worden ingezet: bij GTB en de GOB’s, de OCMW’s, de ziekenfondsen, de vakbon-

den … We kunnen hierbij ook verwijzen naar de loongid(t)s voor werkzoekenden 

en de loonkostsimulatie voor werkgevers die Jobcentrum West-Vlaanderen met 

een aantal partners recent met ESF-middelen uitwerkte. 

 Wanneer de tool operationeel is, moet deze bij een grote groep mensen worden 

ingezet om zo veel mogelijk onduidelijkheden over de gevolgen van het opnemen 

van een baan weg te nemen. Door een brede toepassing van de tool moet er ook 

                                                 

2  In Vlaanderen zijn er 300.000 niet-werkende personen met een arbeidshandicap (cijfers EAK), waar-
van 130.000 een invaliditeitsuitkering hebben, 50.000 een inkomensvervangende uitkering, 50.000 een 
uitkering op grond van een arbeidsongeval of beroepsziekte, 30.000 een werkloosheidsuitkering en 
70.000 een leefloon of ander type uitkering of geen uitkering. Verder zijn er ongeveer 200.000 werken-
de personen met een arbeidshandicap waaronder 16.000 personen in een beschutte of sociale werk-
plaats werken en 20.000 personen die een inkomen uit arbeid met een ZIV-uitkering of inkomensver-
vangende of integratietegemoetkomende uitkering combineren. 
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een accurater beeld ontstaan van de drempels die zich in de realiteit voordoen. Het 

beleid moet dan met deze kennis actief aan de slag gaan.  

 Wat de aanpak van inactiviteitsvallen  en de tool voor intermediairen betreft, dient 

een koppeling te worden voorzien met het kennisnetwerk arbeidshandicap, zie 2.1. 

 Op de interministeriële conferentie (IMC) moeten de knelpunten worden aangekaart 

die door de federale overheid, in overleg met de Vlaamse overheid, dienen te wor-

den opgenomen op het vlak van regelgeving die inactiviteitsvallen veroorzaakt3. 

Het gaat onder meer over de nood aan afstemming tussen de verschillende stelsels 

van uitkeringen en tegemoetkomingen, een duidelijker interpretatie van de regelge-

ving, een meer consistente uitvoeringspraktijk en snellere procedures. Hierbij dient 

de (re)activeringsgedachte in de verschillende stelsels op een consistente manier 

te worden uitgewerkt en moeten (her)tewerkstelling en toegelaten arbeid zo flexibel 

mogelijk worden gemaakt. De VDAB, de GA’s, het RIZIV, de verzekeringsinstellin-

gen en de adviserend geneesheren dienen nauwer samen te werken. 

 Het samenwerkingsakkoord tussen de VDAB en het RIZIV van 2011 is een belang-

rijke stap vooruit maar spitst zich nog te veel toe op de ‘herscholingstrajecten’ waar 

slechts een deel van de arbeidsongeschikten nood aan hebben. De commissie Di-

versiteit vraagt dat de samenwerking voor de ruimere groep van 4000 arbeidson-

geschikte werkzoekenden wordt versterkt en dat hierbij een meer dynamisch en 

flexibel activeringsbeleid wordt uitgedacht. Hierbij dient onder meer rekening te 

worden gehouden met mogelijkheden tot terugkeer of herval, met de complexiteit 

van (precaire) loopbanen en met de problematiek van psychische aandoeningen.  

 

3. Overige actieterreinen 

3.1. Doelgroepafbakening en monitoring 

 

 Waar mogelijk moeten de definities inzake personen met een arbeidshandicap tus-

sen de verschillende overheden, beleidsdomeinen en diensten worden afgestemd 

(VDAB, Vlaamse overheid als werkgever, lokale en provinciale besturen, het 

Vlaamse horizontale beleid inzake personen met een handicap, afstemming met de 

federale overheid). Vandaag is er heel wat onduidelijkheid over de doelgroepafba-

kening(en) op het werkveld. 

                                                 

3  Voor een volledig overzicht van de knelpunten zie het VIONA-rapport Bogaerts, K., De Graeve, P., 
Marx, I. (2009)  ‘Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheids-
problemen’. Antwerpen: CRB. 
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 Bij de (toekomstige) afspraken met het Steunpunt Werk en Sociale Economie (of 

een eventuele opvolger daarvan) moet de groep van personen met een arbeids-

handicap expliciet worden opgenomen als één van de kansengroepen waarnaar 

onderzoek kan worden verricht. Zo wordt het mogelijk gemaakt ook deze groep 

voldoende aanwezig is in het beleidsgerichte onderzoek (en dit gaat verder dan het 

thema van sociale economie). 

 In de schoolverlatersstudie van de VDAB zouden bij de algemene rapportering ook 

de opleidingsvormen OV3 en OV4 van het BUSO, die naar het reguliere circuit zijn 

gericht, moeten worden opgenomen. Nu zijn BUSO en de alternerende beroepsop-

leiding enkel in een aparte bijlage opgenomen.   

 Voor de stakeholders is het belangrijk op regelmatige basis een overzicht te krijgen 

van de aard van de handicaps van de klanten van de VDAB en de gespecialiseerde 

partners (en eventuele evoluties daarin). Daarom vraagt de commissie Diversiteit 

dat het evaluatieverslag dat jaarlijks moet worden opgesteld op basis van de sa-

menwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en het Vlaams Agentschap voor Per-

sonen met een Handicap (VAPH), aan de stakeholders zou worden bezorgd.  

 Het is belangrijk na te gaan hoe de groep van personen met een arbeidshandicap 

evolueert (welke ‘nieuwe’ types van arbeidshandicap komen meer naar voor?) en 

welke evoluties in de toekomst verwacht worden. Daarbij moet worden nagegaan 

hoe het beleid hier best op inspeelt. Het kennisnetwerk arbeidshandicap (zie 2.1) 

kan hier een rol in vervullen. 

 

3.2. Impulsbeleid evenredige arbeidsdeelname 

 

 In de diversiteitplannen moet worden ingezet op concrete streefdoelen inzake de 

instroom van personen met een arbeidshandicap.  

 Bij onderzoek naar of denkwerk inzake het effect van een innovatieve arbeidsorga-

nisatie op de instroom, doorstroom en retentie van kansengroepen verdienen per-

sonen met een arbeidshandicap specifieke aandacht. In arbeidsorganisatorische 

aanpassingen kunnen voor personen met een arbeidshandicap, afhankelijk van de 

aard van de arbeidshandicap, zowel specifieke  mogelijkheden als valkuilen schui-

len.  

 Zoals reeds aangegeven in de actielijst allochtonen van 2 februari 2011, wenst de 

commissie Diversiteit betrokken te worden bij de uittekening van het beleid inzake 

sociale overwegingen binnen overheidsopdrachten. Een piste die kan worden ver-

kend is hoe aan bedrijven en organisaties die overheidsopdrachten uitvoeren, na 

het toekennen van de opdracht, tools kunnen worden aangereikt die hen onder-

steunen bij het uitwerken van een diversiteitsbeleid of diversiteitsgerichte acties.   
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3.3. Loopbaanbeleid  

 
 De commissie Diversiteit vraagt om bij de hertekening van het loopbaanbegelei-

dingslandschap ook op het bereik van personen met een arbeidshandicap in te zet-
ten, onder andere door actief te communiceren naar deze groep.  

 
 Ook een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP kan voor deze doelgroep een be-

langrijk instrument zijn (denk onder meer ook aan de methodiek van integratiepro-
tocollen). 

 

3.4. Sectorconvenanten 

 

 Overmaken van een overzichtsrapport aan de commissie Diversiteit over de doel-

stellingen in de huidige sectorconvenanten (2010-2011) op vlak van diversiteit en 

non-discriminatie, ook ten aanzien van de groep personen met een arbeidshandi-

cap.  

 Expliciet inzetten op concrete acties inzake instroom (en retentie) van personen 

met een arbeidshandicap in die sectoren waar op korte termijn veel vooruitgang 

valt te boeken. In de convenanten engagementen opnemen inzake het ontwikkelen 

van een informatie- en communicatiebeleid rond disability management. Sectoren 

kunnen inzetten op expertise-ontwikkeling door voldoende mensen in de sector de 

opleiding tot Disability Case Manager te laten volgen.  

 Het is belangrijk dat de sectorconvenanten voldoende concrete, meetbare en uit-

dagende objectieven inzake diversiteit bevatten. Om er mee voor te zorgen dat dit 

bij de volgende generatie sectorconvenants wordt waargemaakt, vraagt de  com-

missie Diversiteit dat ze tijdig en pro-actief wordt betrokken. 

 

3.5. Discriminatiebestrijding 

 

 De commissie Diversiteit vraagt om in de dialoog over het geactualiseerd actieplan 

bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie, waar minister Muyters in 2011 werk 

van zal maken, ook aandacht te besteden aan de groep van personen met een ar-

beidshandicap.  De commissie Diversiteit vraagt dat de dialoog over het plan met 

de stakeholders vóór de zomer van 2011 start. 
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3.6. Diversiteit bij het onderwijspersoneel 

 

 Opmaak van een besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 

van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, voor wat be-

treft het onderwijspersoneel. Het EAD-besluit van 2004 voor de Vlaamse admi-

nistratie kan hier als voorbeeld dienen. 

 Opmaak van diversiteitsplannen, mét streefcijfers en acties gericht op personeels-

leden met een arbeidshandicap, door de onderwijsnetten, inrichtende machten en 

scholen.   


