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De heer Philippe Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 – bus 11  
1210 BRUSSEL 
 
 
 
 
 
contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Francis Devisch SERV_BR_20101201_WEP_fdit 1 december 2010 
fdevisch@serv.be 

 
 
Advies werkervaring 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 

Op de Vesoc-werkgroep van 11 oktober 2010 werden de resultaten van het VIONA-onderzoek 

betreffende het  werkervaringsprogramma gepresenteerd. De SERV-partners gaven op deze sa-

menkomst aan dat ze wensten via een gezamenlijk standpunt te reageren op de bevindingen en 

aanbevelingen van de onderzoekers.  

Als bijlage bezorg ik u het betreffende SERV-advies, onder voorbehoud van bekrachtiging door de 

eerstvolgende bijeenkomst van de raad. De SERV-partners leveren hiermee een eerste bijdrage 

aan het proces dat moet leiden tot een bijsturing van het wettelijk kader en drukken tevens de 

hoop uit om ook in het verdere verloop betrokken te blijven.  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

Pieter Kerremans      Peter Leyman 

administrateur-generaal      voorzitter 
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Advies 

1. Inleiding  

Op 10 juli 2008 werd door de Vlaamse Regering een nieuw wettelijk kader goedge-

keurd betreffende de werkervaring. Die nieuwe regelgeving is sinds januari 2009 ope-

rationeel. 

 

In het kader van VIONA werd in 2010 een evaluatie van het nieuwe werkervaringspro-

gramma uitgevoerd. Op de VESOC-werkgroep van 11 oktober 2010 lichtten de onder-

zoekers hun bevindingen en aanbevelingen toe. De SERV-partners gaven in de be-

spreking aan dat ze wensten via een gezamenlijk standpunt op de aanbevelingen van 

de onderzoekers te reageren. Dit gebeurt via onderstaand advies.  
 

2. Advies 

1. Het onderzoeksrapport schetst een eerder negatief beeld van de externe pro-

motoren: ze hebben niet altijd een positieve houding ten opzichte van het leerwerkbe-

drijf, een aantal promotoren blijven WEP zien als een kostenbesparende maatregel en 

zijn niet geneigd tot samenwerking met een leerwerkbedrijf en er is ten slotte weinig 

participatie van werknemers van externe promotoren aan het vormingsaanbod van het 

leerwerkbedrijf. Deze bevindingen distilleren de onderzoekers echter hoofdzakelijk uit 

de bevraging van de leerwerkbedrijven. In het onderzoek geven de onderzoekers im-

mers zelf aan dat de externe promotoren maar zeer beperkt bevraagd zijn en dat de 

uitkomst van deze bevraging louter illustratief is. De nota van het departement WSE 

relativeert bovendien, aan de hand van de visie van de Projectadviseurs, een aantal 

van de in het onderzoek aangebrachte zaken met betrekking tot de externe promoto-

ren. De SERV is dan ook van mening dat er een grondiger bevraging van de externe 

promotoren nodig is om de problemen die aan hen worden toegeschreven, te staven. 

Bovendien benaderen de onderzoekers de problematiek van de externe promotoren te 

eenzijdig, teveel vanuit een corrigerend en sanctionerend oogpunt. Voor de SERV 

dient het evenzeer de betrachting te zijn om geen externe promotoren te verliezen, om 

er geen te laten afhaken.   
 

2. De aanpassing van de regelgeving had als belangrijkste doelstellingstelling een 

evenwaardige begeleiding voor elke doelgroepwerknemer te realiseren, ongeacht 

de organisatie waar de werkervaring doorgaat. De onderzoekers stellen vast dat onder 

meer de inhoud van de inschakelingsmodule de nodige verschillen kent, zowel tussen 

als binnen de leerwerkbedrijven. Zoals hierboven reeds aangehaald is het zo dat ook 

de samenwerking met de externe promotoren varieert. In hun aanbevelingen pleiten de 
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onderzoekers er dan ook voor om de uniciteit van WEP te bewaken door te controleren 

of de constituerende elementen minimaal aanwezig zijn. De SERV onderschrijft de 

doelstelling van de aanpassing van de regelgeving en kan zich dan ook principieel vin-

den in de aanbeveling van de onderzoekers. Wel mag het bewaken van de uniciteit 

niet het werken op maat in gedrang brengen. Een flexibele invulling moet nodig blijven 

en het is niet zo dat verschillen in de mix van constituerende elementen sowieso bete-

kent dat de gelijkwaardigheid in het gedrag komt. Waar knelpunten zijn inzake de invul-

ling van de verschillende componenten kunnen de projectadviseurs van het Subsidie-

agentschap een bemiddelende rol spelen. Bovendien geldt ook hier de noodzaak om 

een betere zicht te krijgen op de visie van de externe promotoren ten einde een gefun-

deerd oordeel te kunnen vellen.  
 

3. De SERV kan zich vinden in de oproep om het potentieel van de leerwerkbe-

drijven beter te benutten. Professionalisering, bv via het oprichten van een kennisplat-

form, is aan te moedigen maar vergt ook extra tijdsinvestering en managementonder-

steuning. Op dit vlak dient voor de SERV gekeken te worden naar de rol van de 

penhouders. Wat het voorstel van een inschakelingscel betreft, wenst de SERV er toch 

op te wijzen dat men ook de praktische haalbaarheid voor ogen dient te houden. Zo is 

het vermoedelijk niet evident om de inschakelingscoaches los te koppelen van de ver-

schillende activiteiten op de diverse werkvloeren. Methodiekafstemming is hier wellicht 

een meer realistische optie. Dat samenwerking binnen het leerwerkbedrijf aangemoe-

digd en niet afgeremd dient te worden zoals het nu het geval is, is voor de SERV een 

evidentie.  
 

4. De toeleiding van de kandidaten is een bijzonder belangrijke sleutel voor de 

invulling van werkervaring en voor het bieden van de nazorg die effectief naar door-

stroom leidt. Op dit vlak wenst de SERV aan te geven dat de voorkeur van de actoren 

gaat naar het organiseren van de toeleiding via WEP-experten. Bij de toeleiding dient 

ook de heroriëntering naar andere types van trajecten en terugvalmogelijkheden te 

worden meegenomen.  
 

5. De onderzoekers brengen het verhogen van de productiviteit aan als een 

mogelijke oplossing voor verlieslatende promotoren. Voor de SERV partners is deze 

suggestie niet compatibel met de doelstelling van WEP. Het is natuurlijk zo dat de pro-

ductiviteit belangrijk is in het rond krijgen van de financiering. Bijkomende druk op die 

productiviteit dreigt echter te leiden tot een verdringing van de finaliteit van WEP, na-

melijk de doelstelling om de competenties van de doelgroep te versterken door oplei-

ding en begeleiding en via een traject van werkervaring terug aansluiting te vinden met 

de (reguliere) arbeidsmarkt.  
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6. Betreffende de caseload van de inschakelingscoaches doen de onderzoe-

kers een concreet voorstel. Ze geven echter ook aan dat het noodzakelijk is transpa-

rantie te creëren door het in kaart te brengen van het takenpakket van de inschake-

lingscoaches. Voor de SERV dient dit de eerste stap te zijn. Op basis van een dergelijk 

transparant overzicht van de taken kan de discussie met betrekking tot de caseload 

aangevat worden. Het financiële kan in deze discussie een factor zijn, maar mag zeker 

niet de enige factor zijn. 
 

7. De financiële leefbaarheid is een belangrijk item. De SERV onderschrijft dat, 

ondanks het feit dat momenteel nog geen enkele actor effectief heeft afgehaakt, de 

financieringsproblematiek voor ernstige problemen dreigt te zorgen. Het onderzoeks-

rapport leert dat promotoren naast het realiseren van productiviteit (zie ook punt 5) en 

het optrekken van de bezettingsgraad (zie verder: nazorgpremie) ook  vaak op zoek 

gaan naar aanvullende middelen of besparen op de dienstverlening door verminderen 

van omkadering om de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. De werkervaringsmaat-

regel wordt hierdoor een moeilijke financiële evenwichtsoefening, die niet houdbaar is 

voor de promotoren. De SERV kan zich dan ook in principe vinden in de voorstellen 

van een strengere screeningsprocedure en het voorzien van ondersteuning via het 

Subsidieagentschap Werk en Sociale economie, al is de wijze waarop beide zaken 

uitgewerkt zullen worden wel essentieel.  

 

Voor de SERV is het echter ook belangrijk dat er enkele structurele aanpassingen ko-

men aan het kader ten einde de financiële leefbaarheid te verhogen. De SERV kan 

zich vinden in de voorstellen betreffende de nazorgpremie: namelijk een verhoging van 

die premie en een ontdubbeling in een premie bij uitstroom én een premie bij duurza-

me uitstroom. Wel moet hierbij de link naar IBO en Sociale Economie bekeken worden. 

Ook het mogelijk maken van financiële kruissubsidiëring tussen inschakelings- en 

werkervaringsmodule lijkt de SERV een goed idee. Hierbij is het wel belangrijk dat de 

impact op de externe promotoren eerst wordt uitgeklaard omdat ook hier de financiële 

leefbaarheid gegarandeerd moet worden. De SERV vraagt tevens dat nagegaan wordt 

of het voorzien van een inschakelingspremie per persoon (per individueel traject) en 

dus niet langer per VTE, soelaas kan brengen. Hetzelfde geldt voor het optrekken van 

de aanvullende omkaderingspremie voor zwakkere doelgroepen.  
 

De SERV heeft wel twijfels bij het voorstel om een premie te voorzien voor kapitaalin-

tensieve activiteiten die toeleiden naar een knelpuntberoep. Werkervaring is immers 

niet zo zeer gericht op de onmiddellijk instroom in knelpuntberoepen maar veeleer op 

de aansluiting met de arbeidsmarkt in sectoren/activiteiten waar doorgroei naar knel-

puntberoepen tot de mogelijkheden behoort.  

 

8. De SERV wenst dit advies ten slotte ook aan te grijpen om aandacht te vragen 

voor de personen met een artikel 60 in de werkervaringsprojecten. Momenteel worden 
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werkervaringsprojecten voor deze groep gesubsidieerd via ESF-middelen. Dit loopt dit 

jaar (2010) echter ten einde. Tot op heden is er vanuit het beleid geen initiatief geno-

men voor 2011. Net als in het advies van 21 mei 2008 wenst de SERV te pleiten voor 

een continuering vanuit Vlaanderen van de ondersteuning van werkervaringsplaatsen 

voor personen met een artikel 60. 
 


