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Krachtli jnen van het advies 

De raad vindt het positief dat er een wettelijk kader komt voor werkervaring. Na tien jaar 
‘werkervaring’ blijkt duidelijk dat de methodiek een belangrijke en relevante plaats inneemt. 
Een dergelijk wettelijk kader creëert duidelijkheid en situeert de werkervaring ten opzicht van 
andere maatregelen.  
 
In voorliggend advies op het ontwerpbesluit werkervaring gaat de raad eerst in op een aantal 
kenmerken van werkervaring. Daarna formuleert de raad enkele kritische succesfactoren.   
 
Voor de raad is het creëren van uitstroom naar werk in de reguliere economie de basisdoel-
stelling van werkervaring. Werkervaring dient voor de raad wel integraal te gebeuren in het 
kader van een traject. Dit houdt onder meer het terug oppikken van die personen die afhaken 
in, alsook het garanderen van een terugkeerrecht voor diegenen die vroegtijdig de werkerva-
ring verlaten om in de reguliere economie aan de slag te gaan.   
 
De raad kan zich verder globaal vinden in de formele doelgroepomschrijving (langdurig werk-
zoekenden met prioriteit voor laaggeschoolden). Ook het niet meer meenemen van de deel-
tijdslerenden kan op begrip van de raad rekenen. Verder vindt de raad de afwijkingsmogelijk-
heid (10%) positief, al dienen hierbij toch nog een aantal zaken te worden uitgeklaard. Verder 
is de raad vragende partij om de personen met een artikel 60, die in de ESF-werkervaring ook 
in het werkervaringsprogramma konden stappen, mee te nemen binnen de doelgroep van de 
leerwerkbedrijven en dit bovenop de 10% afwijking. 
 
Het ontwerp van besluit gaat uit van een maximale werkervaring van 12 maanden, die ingekort 
kan worden tot 6 maanden. De raad is voorstander om de uitbreiding tot 18 maanden wel de-
gelijk als mogelijkheid te behouden, zij het enkel mogelijk na een grondige evaluatie van de 
situatie en indien dit voor de betrokkene de kansen op een succesvolle doorstroom verhoogt.  
 
In tegenstelling tot bij de conceptnota, is attestering van verworven competenties niet voorzien 
in het ontwerpbesluit. De sociale partners zijn echter expliciet vragende partij om dit wel op te 
nemen in de regelgeving. Voor de concretisering is afstemming met het werkveld wenselijk.  
 
Betreffende de subsidiëring vraagt de raad dat alle premies en vergoedingen voorwerp zijn 
van indexering alsook dat met de mogelijkheid tot het verlagen van de doelgroeppremies om-
zichtig wordt omgesprongen. Verder is het belangrijk dat er meer duidelijk komt betreffende de 
invulling van enkele concepten zoals ‘betrokken dienst’ en met ‘alle werkzaamheden’.  
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Daarnaast formuleert de raad in voorliggend advies ook enkele kritische succesvoorwaarden 
voor het slagen van het voorgestelde kader. Namelijk: 

• een goede afbakening de rol en verantwoordelijkheid van iedere actor 
• het voorzien van een goede toeleiding 
• het snel realiseren van voldoende leerwerkbedrijven 
• het snel realiseren van voldoende werkervaringsplaatsen 
• monitoring en opvolging 
• aandacht voor de administratieve eenvoud.  
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Advies 

1.  Situering adviesvraag 

Op 13 mei 2008 ontving de SERV een vraag tot advies betreffende het Ontwerpbesluit van de 
Vlaamse Regering betreffende werkervaring. De Vlaamse minister van Werk vroeg de SERV 
om het advies in spoed procedure af te leveren.  
 
Het ter advies voorliggend ontwerpbesluit trekt een wettelijk kader voor de betrokken actoren, 
zijnde de leerwerkbedrijven, de promotoren en de werkgever-gebruiker. Het beoogt de integra-
tie van enerzijds de inzichten opgedaan in de vele jaren dat werkervaring projectmatig werd 
aangeboden en anderzijds de recente ervaringen voorkomend uit de proeftuin Leerwerkbedrij-
ven. In het voorbereidend proces werd een conceptnota betreffende werkervaring besproken 
op de Vesoc-werkgroep van 14 december 2007. Gezien de SERV op de hoogte was van het 
feit dat de adviesvraag met een spoedprocedure zou gesteld, bereidden de sociale partners in 
de SERV-werkgroep arbeidsmarktbeleid het advies reeds voor in de tussenliggende periode.  
 
De raad vangt onderstaand advies aan met het uitdrukken van haar appreciatie voor het feit 
dat het werkervaringsprogramma een structurele onderbouw krijgt. Daarna gaat de raad dieper 
in op een aantal kenmerken van het voorgestelde stelsel (doelstelling, doelgroep, duurtijd en 
erkenning van de verworven competenties) en de voorziene subsidiëring van de betrokken 
actoren. Het slot wordt gevormd door een aantal kritische succesfactoren. De raad is immers 
van mening dat zonder deze het stelsel in de concrete praktijk niet het verschil zal kunnen 
maken.  
 

2.  Het advies 

2 . 1 .  E e n  w e t t e l i j k  k a d e r  

De raad vindt het positief dat er een structureel kader komt voor de werkervaringsplaatsen. Uit 
tien jaar ‘werkervaring’ blijkt duidelijk dat de methodiek een belangrijke en relevante plaats 
inneemt. Het is een middel om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, waartegen een deel 
van de langdurige werklozen aankijken, te overbruggen.  
 
Een wettelijk kader moet voor de raad zorgen voor eenduidigheid betreffende de verschillende 
aspecten van deze maatregel alsook voor een duidelijke positionering van het stelstel van 
werkervaring. Het eerste houdt in dat iedere werkzoekende tijdens een werkervaring een be-
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geleiding op maat krijgt die aan dezelfde kwalitatieve eisen voldoet. Het tweede, de positione-
ring, dient te gebeuren binnen het geheel van tewerkstellingsbevorderende beleidsmaatrege-
len en binnen het geheel van de sociale economie (eenheidsdecreet, lokale dienstenecono-
mie, invoegeconomie,….). Zo behoort volgens de raad de doelgroep van de beschutte en 
sociale werkplaatsen niet tot het toepassingsgebied. Deze richten zich tot personen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien is het ook belangrijk om werkervaring te posi-
tioneren ten opzichte van de reguliere dienstverlening en ten opzichte van de tewerkstelling in 
de diverse social profit sectoren die van deze maatregel gebruik maken.  
 

2 . 2 .  K e n m e r k e n  v a n  d e  w e r k e r v a r i n g   

2 . 2 . 1  D o e l s t e l l i n g   

De werkervaring moet integraal deel uit maken van een traject met, zoals in de nota wordt 
gesteld, een duidelijk vooropgesteld perspectief van een uitstroom naar werk. De doelstelling 
van een werkervaring is immers het realiseren van een uitstroom naar werk in de reguliere 
economie. Ten einde geen barrieres voor deze uitstroom te creëren, is het voor de raad be-
langrijk dat er een terugkeerrecht is voor de persoon die vroegtijdig het traject werkervaring 
heeft ingeruild voor tewerkstelling in de reguliere economie. Bij personen die in de loop van 
een werkervaring afhaken, is het belangrijk dat de trajectbegeleiding hen terug oppikt. Een 
heroriëntatie en toeleiding naar een ander, aangepast traject moet voorkomen dat ze voor een 
(langere) tijd in de werkloosheid of inactiviteit verdwijnen.  
 
Voor een bepaalde groep van werklozen is een tewerkstelling in de sociale economie een 
valabele keuze. Dit betekent dat uitstroom naar de sociale economie na een werkervaringstra-
ject voor de sociale partners niet uitgesloten is, maar in het kader van een traject werkervaring 
niet nodeloos aangemoedigd moet worden.  
 
In het ontwerp van besluit is er zowel sprake van een terbeschikkingstelling (TBS) van 3 
maand als een TBS van 9 maand. Het eerste slaat op de profitsectoren, het tweede op de 
social-profitsectoren. Dit wordt best expliciet in het besluit meegenomen.  
 
2 . 2 . 2  D o e l g r o e p   

De raad kan zich globaal vinden in de formele doelgroep, zijnde de langdurig werkzoekende 
met prioriteit voor laaggeschoolden. Dit geldt ook voor het meetellen van gelijkgestelde perio-
des in zake werkloosheidsduur.  
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In vergelijking met de huidige regelgeving behoort de groep van de deeltijdslerenden niet meer 
tot de formele doelgroep. De raad heeft omwille van twee redenen begrip voor deze aanpas-
singen. Enerzijds ontvingen de sociale partners signalen over praktische problemen voor de 
omkadering en begeleiding. Anderzijds is het zo dat een persoon maar één maal kan deelne-
men aan het werkervaringsprogramma. Het is dan ook, gezien de eigenheid van deze doel-
groep, niet wenselijk dat deze personen geen gebruik meer zouden kunnen maken van werk-
ervaring na hun opleiding. Vele van deze jongeren vinden immers moeilijk de aansluiting met 
de arbeidsmarkt en zijn op dat ogenblik gebaat bij werkervaring. Voor de raad is het echter 
belangrijk dat de Vlaamse Regering deze beslissing goed motiveert. Het betekent immers het 
te niet doen van een beleidsoptie die nog maar twee jaar geleden werd genomen. Een gege-
ven dat bij heel wat actoren vragen zal oproepen. 
 
Wat de doelgroep betreft, voorziet het besluit de mogelijkheid om af te wijken van de formele 
doelgroep en dit voor 10% van het totaal aantal werkervaringsplaatsen. De raad vindt deze 
bijkomende verbreding van de doelgroep positief maar heeft hierbij wel volgende vragen en 
bedenkingen:  

 Zo is het uit het besluit niet af te leiden op welke niveau deze 10% slaat. Indien de raad 
correct is geïnformeerd zou deze 10% betrekking hebben op het LKC-niveau. Dan blijft de 
vraag hoe dit wordt verdeeld over de verschillende promotoren. Krijgt elke promotor een 
evenredige mogelijkheid om af te wijken of kunnen er andere criteria gelden? Bovendien 
rijst ook de vraag of er geschoven kan worden met de norm over de regio’s heen, bijvoor-
beeld op basis van regiospecifieke kenmerken.  

 Voor de raad is het belangrijk dat de implementatie van deze afwijking eenduidig en trans-
parant gebeurt. Bovendien mag het afwijkingsmechanisme niet leiden tot een verdringing 
van de formele doelgroep. De regeling moet dus voldoende garanties bevatten voor de be-
waking van de formele doelgroep.  

 Artikel 2 §2 geeft aan welke personen gevat kunnen worden onder de 10% afwijking. In het 
kader van de ESF-werkervaring konden personen met een artikel 60 ook in het werkerva-
ringsprogramma stappen. In het ontwerp van besluit wordt deze groep niet formeel vermeld. 
De raad is voorstander om hen toch mee te nemen binnen de doelgroep van de leerwerk-
bedrijven en dit bovenop de 10% afwijking. Dit ondermeer omwille van de opportuniteit om 
het aantal plaatsen uit te breiden, zonder dat er een evenredige toename van de middelen 
noodzakelijk is. Bovendien wordt op die manier rekening gehouden met de realiteit op het 
werkveld waar nu om en bij de 200 plaatsen voor deze doelgroep is voorzien.  

 
De besproken VESOC-nota merkte terecht op dat in de concrete praktijk, naast de afgelijnde 
doelgroepcriteria, ook de eigenlijke toeleidingspraktijk een belangrijke rol zal spelen in het 
bepalen van de uiteindelijke doelgroepen. De raad wenst er wel op te wijzen dat de groep van 
werkzoekenden in een werkervaringstraject het voorwerp moet zijn van een grondige en sys-
tematische monitoring. 
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2 . 2 . 3  D u u r t i j d  

Het ontwerp van besluit gaat uit van een maximale werkervaringsperiode van 12 maanden, die 
ingekort kan worden tot 6 maanden. Een verlenging tot 18 maanden, wat momenteel tot de 
mogelijkheden behoort, zou in de nieuwe constellatie niet meer aan de orde zijn. De nazorgfa-
se (13de tot 18de maand) is positief, maar heeft terecht inhoudelijk een duidelijke focus en kan 
dus niet gezien worden als een mogelijkheid tot verlenging van de werkervaring.  
 
De raad is dan ook voorstander om de uitbreiding tot 18 maanden wel als mogelijkheid te be-
houden, zij het enkel na een grondige evaluatie van de situatie en enkel indien dit voor de 
betrokkene de kansen op een succesvolle doorstroom verhoogt. Indien een verlenging het 
terugvalrisico drastisch beperkt, is dit een verantwoorde optie. De raad baseert zich voor dit 
standpunt onder meer op de duidelijke vraag vanuit het werkveld. Het werkveld geeft immers 
aan dat de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een verzwaring van de doelgroep van het werk-
ervaringsprogramma.  
 
De modaliteiten voor een dergelijke verlenging moeten wel nog nader worden uitgewerkt. Zo-
als reeds aangegeven vormen een evaluatiemoment, een opgelegde motivatieplicht en een 
overleg tussen de betrokken actoren (inclusief de persoon) hierbij essentiële elementen. 
 
De nood aan concrete modaliteiten geldt eveneens voor het beperken van de duur van de 
werkervaring, bijvoorbeeld tot 8 of tot 6 maanden (het wettelijke vooropgestelde minimum). 
Voor de raad is het dus aangewezen dat een afwijking van de termijn van 12 maanden enkel 
kan op basis van een onderbouwde motivatie.  
 
2 . 2 . 4  E r k e n n i n g  v a n  v e r w o r v e n  c o m p e t e n t i e s .   

In de conceptnota was er sprake van een erkenning van de verworven competenties na de 
werkervaring. En ook de nota aan de leden van de Vlaamse Regering geeft aan dat het attes-
teren van verworven competentie één van de doelstellingen is die de Vlaamse Regering met 
het ontwerp van besluit wenst te realiseren. Het ontwerpbesluit spreekt echter niet van een 
attestering van verworven competenties. De sociale partners zijn vragende partij om dit wel op 
te nemen in de regelgeving. Voor de concrete invulling en uitwerking ervan is afstemming met 
het werkveld wenselijk rekening houdende met het feit dat er instroom- en uitstroomprofielen 
voorzien worden en dat er bij werkervaring op het vlak van opbouw van competenties vanuit 
een specifieke filosofie vertrokken wordt. Er wordt vooral gewerkt aan de basisvaardigheden 
van de deelnemers. Die zijn niet steeds gerelateerd aan een welbepaalde functie en/of situe-
ren zich niet steeds op het niveau van de SERV-beroepsprofielen. 
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2 . 3 .  S u b s i d i e r i n g  v a n  d e  a c t o r en   

De raad vraagt dat alle premies en vergoedingen voorwerp zijn van indexering. Nu is er voor 
de aanvullende omkaderingspremie en de premie in het geval de promotor zelf inkomsten 
verwerft (artikel 16), expliciet geen indexering voorzien en wordt er over de subsidiering voor 
de inschakelingsmodule en de nazorgvergoeding geen uitspraak gedaan. De raad ziet geen 
redenen om ook voor deze premies geen indexering te voorzien. Ook deze financiële tussen-
komsten dekken kosten die aan inflatie, anciënniteitstijging en dergelijke onderhevig zijn. 
 
Artikel 16 stelt dat de minister het premiebedrag kan verlagen indien de promotor door middel 
van tewerkstelling van doelgroepwerknemers inkomsten verwerft. De raad wijst er op dat hier 
omzichtig dient mee te worden omgesprongen. Volgens de raad is het rendement van de per-
sonen in de werkervaring immers beperkt omwille van voortdurende wisselwerking tussen het 
opdoen van praktijkervaring enerzijds en de diverse activiteiten op het vlak van opleiding en 
begeleiding anderzijds. De verlaging mag de inzet van de werkgever niet fnuiken en het stre-
ven naar rendement niet aan banden leggen. Een mogelijke verlaging van het premiebedrag 
mag evenmin de kansen tot tewerkstelling van de doelgroepwerknemers alsook het voorzien 
van een relevante taakinhoud hypothekeren. De raad wenst er eveneens op te wijzen dat het 
aftrekken van de inkomsten in het licht van de Europese DAEB-regeling niet noodzakelijk is. 
Bovendien wordt dan een administratieve overlast vermeden. 
 
Artikel 18 van het ontwerpbesluit stelt: “De subsidie wordt alleen toegekend aan de promotor 
die een gemiddelde jaaromzet, alle werkzaamheden bijeengenomen, vóór belastingen van in 
totaal minder dan 100 miljoen euro behaalt gedurende de twee boekjaren voorafgaand aan het 
boekjaar waarin werkervaring wordt toegekend, en die voor de betrokken dienst in kwestie 
jaarlijks minder dan 30 miljoen euro subsidie ontvangt.” De raad vraagt een verduidelijking van 
wat wordt bedoeld met ‘betrokken dienst’ en met ‘alle werkzaamheden’. Slaat dit laatste op 
alle activiteiten van de juridische structuur of enkel op het segment waarin de doelgroep me-
dewerkers worden ingezet. Er wordt hier ook best verduidelijkt wat in de omzet wordt meege-
rekend (subsidies, gebruikersbijdragen, …). De uitklaring van dergelijke onduidelijkheden is 
cruciaal voor het stimuleren van de werkervaringsactiviteiten van bestaande en potentiële 
promotoren.   
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2 . 4 .  K r i t i s c h e  s u c c e s fa c t o r e n  

2 . 4 . 1  G o e d e  a f b a k e n i n g  v a n  i e d e r s  r o l  e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  

De leerwerkbedrijven, de promotoren en bij terbeschikkingstelling de werkgevers-gebruikers 
zijn de belangrijke actoren die in de praktijk samen de werkervaring concreet vorm zullen ge-
ven. Voor de raad valt of staat het uitgetekend proces met de onderlinge afstemming en sa-
menwerking tussen deze drie actoren. Goede afbakening van de verantwoordelijkheden van 
de leerwerkbedrijven, de promotoren en de werkgevers-gebuikers is dan ook noodzakelijk. 
 
Dit geldt ook voor de monitoring en de opvolging. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk wan-
neer de werkervaring onvoldoende leidt tot een uitstroom naar werk? Verder vergt ook de 
coördinatie van inhoudelijke taken, deelnemersstromen en werkervaringsplaatsen bijzondere 
aandacht. 
 
2 . 4 . 2  D e  t o e l e i d i n g  

Voor de raad vormt ook een goede toeleiding een kritische succesfactor voor het stelsel van 
de werkervaring. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de VDAB als arbeidsmarktregis-
seur maar de raad kan zich vinden in het voorstel om de instroom via de promotor (met attes-
tering door de VDAB) eveneens mogelijk te maken. Over de procedures en instrumenten van 
screening voor de deelnemers moeten goede afspraken gemaakt worden. 
 
De afstemming met het bredere toeleidersnetwerk (derden-organisaties) en de inbedding in de 
regionale arbeidsmarkt via betrokkenheid met de relevante sectoren (leerwerkbedrijven, pro-
motoren, …) is eveneens een belangrijke voorwaarde voor een goed verloop van werkerva-
ringsprojecten. Toeleiding dient bovendien mede gebaseerd te zijn op grondige cijfermatige 
analyse van het aanwezige doelgroeppotentieel op (sub)regionaalniveau, zodat een optimale 
allocatie van de beschikbare plaatsen kan gerealiseerd worden. 
 
2 . 4 . 3  N o o d  a a n  v o l d o e n d e  l e e r w e r k b e d r i j v e n  

De leerwerkbedrijven nemen in het nieuwe stelsel een centrale plaats in. De raad merkt op dat 
er momenteel geen leerwerkbedrijven actief zijn. Enkel in het kader van de proeftuin hebben 
enkele actoren reeds tijdelijk enige ervaring opgedaan als leerwerkbedrijf.  
 
Voor de sociale partners is het belangrijk dat er snel voldoende leerwerkbedrijven zijn. Dit is 
cruciaal voor de continuering en versterking van het stelsel. De leerwerkbedrijven zijn immers 
ook de ondersteunende schakel in de werking van de promotoren.  
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Het is voor de raad dan ook belangrijk dat de overheid de oprichting van leerwerkbedrijven 
stimuleert en faciliteert. Dit houdt dit onder meer in dat de potentiële leerwerkbedrijven vol-
doende tijd en kansen krijgen om zich te organiseren alsook voldoende perspectief op een 
mogelijk groeipad. 
 
In de praktijk zullen leerwerkbedrijven in vele gevallen gevormd worden vanuit een samenwer-
kingsverband van promotoren, zoals dit ook in de proeftuin mogelijk was. Daarom komt er best 
een vormelijke aanpassing bij de definities in het ontwerpbesluit. Het leerwerkbedrijf wordt hier 
omschreven als "een promotor die...". Dit wordt best vervangen door "een promotor of samen-
werkingsverband van promotoren die...". 
 
 In de overgangsperiode is het voor de raad belangrijk dat mogelijke hiaten in de ondersteu-
ning van de promotoren tijdelijk worden opgevangen.  
 
2 . 4 . 4  N o o d  a a n  v o l d o e n d e  w e r k e r v a r i n g s p l a a t s e n  

Niet enkel de leerwerkbedrijven vormen een belangrijke sleutel. Ook het aantal werkervarings-
plaatsen is een kritische succesfactor. Los van het voorziene groeipad (zoals onder meer 
voorzien in het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 en in het Samen voor meer 
banenplan) is voor de raad ook de verhouding tussen ‘gewone plaatsen’ en plaatsen voor de 
zwakkere groepen belangrijk.  
 
De raad gaat er vanuit dat de voorziene interne plaatsen bij leerwerkbedrijven in aantal over-
eenkomen met de plaatsen die voorzien waren in de ESF-werkervaringsplaatsen. Tijdige en 
duidelijk communicatie hieromtrent is aangewezen met het oog op het garanderen van de 
continuïteit. Voor kandidaat-leerwerkbedrijven is het belangrijk dat zij een duidelijk zicht heb-
ben op het beschikbare contigent. 
 
2 . 4 . 5  N o o d  a a n  g o e d e  o p v o l g i n g  e n  m o n i t o r i n g  

Voor de sociale partners is een goede opvolging van de implementatie van het ontwerpbesluit 
een noodzaak. Dit geldt eveneens voor de monitoring van de bereikte doelgroep. De sociale 
partners vragen dat zij hierbij betrokken worden en op regelmatige basis de resultaten van de 
monitoring ter beschikking krijgen.  
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2 . 4 . 6  A a n d a c h t  v o o r  a d m i n i s t r a t i e v e  e e n v o u d  

Het is voor de raad belangrijk dat het beperken van de administratieve lasten in de verdere 
uitwerking van de vernieuwde werkervaringsmaatregel meegenomen wordt. De raad vestigt 
daarbij de aandacht op het uitwerken van een aanpak die zorgt voor een vlotte afrekening van 
de diverse premies en vergoedingen in het vernieuwde werkervaringsprogramma. 


