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De heer Philippe Muyters  

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 

Ruimtelijke Ordening en Sport 

Koning Albert II – laan 19 
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Uitwerking Loopbaanakkoord – Werkinlevingsprojecten voor jongeren  

 

 

Mijnheer de minister, 

 

De SERV heeft uw adviesvraag m.b.t. de uitwerking van het Loopbaanakkoord, met 

name de uitrol van werkervaringsprojecten voor jongeren goed ontvangen. Deze werk-

ervaringsprojecten kregen in uw voorstel van aanpak de term werkinlevingsprojecten 

toebedeeld.  

In bijgaand kort advies formulieren we onderstaande bedenkingen: 

 Het projectvoorstel heeft een erg lange voorbereidingstijd nodig gehad. Ondanks 
dat is het projectvoorstel globaal nog erg onduidelijk. Heel wat bepalingen zijn 
nog niet  uitgeklaard of geoperationaliseerd.  

 De promotoren dienen ook een partnerschap aan te gaan met ondernemingen en 
organisaties, naar deze partners gaat er in het projectvoorstel geen aandacht. 
Samenwerking met sectoren o.a. in het kader van de addenda werkplekleren kan 
een meerwaarde betekenen. 

 Afwijkingen van de in het loopbaanakkoord beoogde doelgroep is voor de raad 
maar beperkt mogelijk,  na overleg met de sociale partners. 

 Het doel van de trajecten is uitstroom naar werk via een traject dat een combina-
tie is van werkervaring en kwalificatie. Dat houdt in dat het projectvoorstel meer 
dient te vertrekken vanuit een kwalificatiestrategie. Op verschillende plaatsen in 
de nota wordt er over het verwerven van kwalificaties en het attesteren van com-
petenties gesproken maar in een te voorwaardelijke wijs. 
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 De maatregelen die een duidelijk perspectief op werk bieden, moeten de voor-
keur genieten bij het invullen van de werkervaring. Het kan niet de bedoeling zijn 
om de jongere gedurende een half jaar tot een jaar een reeks onbetaalde stages 
te laten doen, die niet uitmonden in een perspectief op werk of in het behalen van 
een kwalificatie. Daartoe dient een individueel trajectplan opgesteld te worden 
met de jongere. 

Gezien deze bemerkingen, die in het advies worden toegelicht, is de SERV van me-

ning dat het projectvoorstel in zijn huidige vorm nog onvoldoende voldoet aan het in het 

loopbaanakkoord vooropgestelde opzet. 

 

Hoogachtend 

 

 

 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal voorzitter 
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Advies 

1. Situering 

Het projectvoorstel “Werkinlevingsprojecten voor jongeren” is een concretisering van 

het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid (verder loopbaanakkoord genoemd) van 17 fe-

bruari 2012. Eén van de drie prioritaire acties van dit loopbaanakkoord is het remedi-

eren van de ongekwalificeerde uitstroom.  

Het loopbaanakkoord stelt dat de VDAB een specifieke, collectieve aanpak dient uit te 

werken voor ongekwalificeerde uitstromers die maximaal inzet op werkervaring via een 

aangepast job- of opleidingsaanbod zoals werkateliers en/of werkplekleren. Het opzet-

ten van werkervaringsprojecten gebeurt in partnerschap met diverse actoren met lokale 

verankering, voldoende omkadering en maatschappelijk verantwoord werk, dat nu niet 

gerealiseerd kan worden via reguliere financieringsmechanismen. De marktwerking 

mag niet verstoord worden. Bijzondere aandacht is er voor de grootsteden en de cen-

trumsteden. Er wordt een minimumschaalgrootte opgelegd per project, een uitbeste-

ding van minimum 30 projecten die maximaal 1 jaar kunnen duren. Qua bereik mikt het 

loopbaanakkoord op 1.000 jongeren. 

De SERV ontving de adviesvraag bij dit project op 6 juni 2012 met de vraag voor het 

eind van de maand juni te adviseren.  

2. Algemene opmerkingen bij het projectvoorstel 

De raad apprecieert het dat er stappen worden gezet om tot de uitvoering van de voor-

gestelde acties in het loopbaanakkoord te komen maar stelt vast dat de voorbereiding 

van dit project heel wat tijd heeft gevraagd, met name van bij het afsluiten van het 

loopbaanakkoord op 17 februari 2012 tot op vandaag.  

Het projectvoorstel is bovendien globaal erg onduidelijk. Heel wat bepalingen in het 

projectvoorstel zijn nog niet  uitgeklaard en/of geoperationaliseerd.  

De raad is van mening dat de focus van de werkervarings- / werkinlevingsprojecten 

zoals voorzien in het loopbaanakkoord moet behouden blijven, met name het remedi-

eren van de ongekwalificeerde uitstroom. Het doel van de trajecten is niet bezigheids-

therapie maar een combinatie van werkervaring en kwalificatie met als doel uitstroom 

naar werk. Stages en begeleiding zijn een middel daartoe. Het loopbaanakkoord zegt: 

“De VDAB zal maximaal inzetten op acties die werkervaring bieden via een aangepast 

job- en opleidingsaanbod zoals werkateliers en/of werkplekleren met het oog op toelei-

ding naar knelpuntberoepen en de ruimere arbeidsmarkt.” 

De raad dringt in opvolging van de interministeriële conferentie van 20 juni ll. aan op 

wederzijdse afstemming tussen de Vlaamse maatregelen en de federale ideeën in het 

kader van het relanceplan. De sociale partners wensen dat het federale beleid in het 

kader van het relanceplan het Vlaamse beleid ondersteunt. De federale maatregelen 

dienen de Vlaamse maatregelen dus te ondersteunen en te verstevigen en de sociale 

partners wensen bij de uitwerking en invulling van die maatregelen betrokken te wor-

den.  
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Een aantal bepalingen die zijn opgenomen in het loopbaanakkoord vindt de raad niet 

terug in het projectvoorstel: 

 de werkinlevingsprojecten worden opgenomen in de monitoring van de VDAB 

 de verwijzing naar de rol van de grote social profit ondernemingen (VZW’s) 

 werken aan kwalificaties 

 het begeleid vrijwilligerswerk. 

De raad is bijgevolg van mening dat het voorstel in zijn huidige vorm nog onvoldoende 

voldoet aan het in het LBA vooropgestelde opzet. 

Dit advies gaat hieronder kort dieper in op de aspecten werkplekken, doelgroep en 

finaliteit van de werkinlevingsprojecten en formuleert enkele bijkomende belangrijke 

bepalingen.  

3. Werkplekken 

De promotoren van werkinlevingsprojecten dienen ook een partnerschap aan te gaan 

met ondernemingen en organisaties. Naar deze partners gaat er in het projectvoorstel 

geen aandacht. Nochtans hangt het welslagen van de projecten nauw samen met hun 

rol en inbreng. Samenwerking met sectoren (o.a. in het kader van de addenda werk-

plekleren) kan een meerwaarde betekenen. 

Wat betreft de regio’s/steden waar mee samen gewerkt wordt, kiest de raad voor sce-

nario 4 (cf. tabel op pag. 4 van het projectvoorstel) aangezien dit het dichtst aansluit bij 

het loopbaanakkoord. Dat houdt in dat in 9 steden projecten kunnen worden uitgerold. 

Uiteraard is hierbij de effectiviteit en het efficiënt inzetten van de middelen een aan-

dachtspunt. 

In het loopbaanakkoord worden volgende contouren geschetst: “samenwerking met 

lokale besturen en grote vzw’s, voldoende omkadering en maatschappelijk verant-

woord werk”. Deze principes worden niet geoperationaliseerd? Er is bijvoorbeeld geen 

verwijzing naar of omschrijving van “maatschappelijk verantwoord werk”. Hoe zal ook 

“niet in concurrentie treden met reguliere financieringsmechanismen of andere tewerk-

stellingscircuits” geoperationaliseerd worden? Dit moet in ieder geval voor de raad ook 

betekenen dat er geen sprake kan zijn van verdringing van jobs, conform de bepaling 

uit het loopbaanakkoord “niet marktverstorend werken”. 

4. Doelgroep 

Wat de doelgroep betreft, wenst de raad zich te houden aan de afbakening van de 

doelgroep zoals vermeld in het loopbaanakkoord. Uitbreiding van deze doelgroep is 

slechts mogelijk 1) wanneer uit de monitoring blijkt dat de initiële doelgroep niet vol-

doende bereikt wordt en 2) na overleg met de sociale partners. Gezien de ervaringen 

met Werk@teliers, dient de doelgroep expliciet bewaakt te worden (de doelgroep die 

met de ateliers uiteindelijk werd bereikt was niet diegene die oorspronkelijk beoogd 

werd). Ook BuSO jongeren kunnen opgenomen worden in de werkinlevingsprojecten in 

zoverre dat dit niet intervenieert met de reguliere trajectwerking van de VDAB.  
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5. Finaliteit: kwalificerend traject naar werk 

Zoals eerder gesteld dient de focus van de werkervarings- / werkinlevingsprojecten  

behouden te blijven, met name het remediëren van de ongekwalificeerde uitstroom. 

Het doel van de trajecten is een combinatie van kwalificatie en tewerkstelling met als 

doel uitstroom naar werk. 

Dat houdt in dat het projectvoorstel meer dient te vertrekken vanuit een kwalificatiestra-

tegie en minder vanuit een begeleidingsstrategie; vanuit stage maar ook vanuit werker-

varing. Op verschillende plaatsen in de nota wordt er over het verwerven van kwalifica-

ties en het attesteren van competenties gesproken maar in een te voorwaardelijke wijs 

(“in het ideale geval”, “indien mogelijk”). Dit dient veel sterker gesteld: zeker wanneer 

het gaat over een onbetaalde stage is attestering van de competenties een absolute 

voorwaarde, geen optie. 

Positief in het projectvoorstel is het luik rond kennisverwerving over de arbeidsmarkt, 

kennismaking met de bedrijfsrealiteit, leren ondernemen, … . Het aspect “en andere 

alternatieve methodes” vraagt verduidelijking.  

De maatregelen die een duidelijk perspectief bieden, moeten de voorkeur genieten bij 

het invullen van de werkervaring. Als er verschillende instrumenten mogelijk zijn (onbe-

taalde stage, IBO, instapstage, WEP+, …) moeten die mogelijkheden de voorkeur krij-

gen die hetzij een loon impliceren, hetzij het bekomen van een volwaardige kwalificatie 

bewerkstelligen, hetzij een perspectief op aanwerving inhouden. Het kan immers niet 

de bedoeling zijn om de jongere gedurende een half jaar tot een jaar een reeks onbe-

taalde stages te laten doen, die niet uitmonden in een perspectief op werk of in het 

behalen van een kwalificatie.  

6. Aanvullende belangrijke bepalingen 

Bij de herwerking van het projectvoorstel dienen ook onderstaande bepalingen mee 

opgenomen te worden: 

 Om een traject naar werk (over stage, opleiding, werkervaring, certificering) te 
concretiseren dient een individueel trajectplan opgesteld te worden, dat maximaal 
de doorstroom naar vermelde instrumenten en naar werk beoogt en de stappen 
daar naartoe in kaart brengt. Gezien de niet geringe kostprijs per traject, is de 
vraag naar een dergelijk plan zeker te rechtvaardigen. Ook naar transparantie 
voor de jongere over de doelstellingen, is dit wenselijk. Tussentijds moet dit plan 
met de jongere worden geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. 

 De maximumduur van een stage bij dezelfde werkgever dient geëxpliciteerd. 

 Wat betreft de duur van de trajecten wil de raad bewaken dat de maximum duur 
van een traject in principe 12 maanden is en verlengd kan worden tot 18 maan-
den, telkens met inbegrip van een nazorg (dus wanneer de jongere werk heeft) 
van 6 maanden. 

 Diegene die de begeleiding/plaatsing in een stageplaats of werkplek doet, mag 
voor die begeleiding en toeleiding in geen geval een vergoeding vragen van die-
gene die de werkplek aanbiedt.  
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 Het kan een piste zijn de middelen die in de projecten voorzien worden voor be-
geleiding ook deels toe te wijzen aan de ondersteuning die gebeurt in de onder-
nemingen en de organisaties die stage- en/of werkervaringsplaatsen aanbieden. 
Ook wat dit aspect betreft, is afstemming met de geplande federale maatregelen 
wenselijk. 

 Het eindresultaat waarop promotoren afgerekend worden, is de uitstroom naar 
werk en de behaalde, gecertificeerde kwalificaties.  


