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NOTA AAN VESOC 
 

 
VESOC-akkoord inzake de bevordering van de werkgelegenheidskansen 
van personen met een handicap 
Engagementen van de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners 
 
 
 
Recente onderzoeken tonen aan dat personen met een handicap in Vlaanderen 
oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidscijfers. 
In de Vlaams bijdrage in het kader van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren 2000 wordt 
gepleit voor een activerend werkgelegenheids- en kansenscheppend beleid voor personen met een 
handicap. Dit akkoord vormt de concretisering van het pleidooi in voormelde bijdrage. 
Overeenkomstig de doelstelling inzake evenredige participatie wordt dit akkoord ingebed in een 
globaal opgevat diversiteitsbeleid. 
 
Recente cijfers tonen aan dat  personen met een handicap in Vlaanderen oververtegenwoordigd zijn 
in de werkloosheidscijfers.  
 
Onderzoek toont aan dat: 
- de toegankelijkheid van bepaalde opleidings- en werkervaringprogramma’s en arbeidsplaatsen 

naar de open arbeidsmarkt voor velen moeilijk blijft; dit is slechts deels te wijten aan het lage 
scholingsniveau; 

- de participatiegraad van personen met een handicap op de arbeidsmarkt relatief laag is; 
- er bij aanwervingen vormen van achterstelling en rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie 

bestaan.    
 
De afgelopen jaren is er binnen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap op het vlak van wet- en regelgeving veel gedaan om de kansen van personen met een 
handicap op de arbeidsmarkt te verhogen.  Er is dus niet in eerste instantie behoefte aan de creatie 
van nieuwe regelgevende initiatieven of juridische instrumenten. De praktijk toont aan dat deze 
initiatieven en instrumenten op snelheid komen en beantwoorden aan de verwachtingen om de 
inschakeling op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Wel dienen deze initiatieven en instrumenten een 
praktische neerslag te krijgen alsook beter op mekaar en op de reguliere instrumenten afgestemd te 
worden. Wel zal een wetgevend kader onder Europese impuls op Vlaams niveau ontwikkeld 
worden die elke vorm van discriminatie bestrijdt. Dit initiatief zal steunen op de in wording zijnde 
Europese richtlijnen met betrekking tot een algemeen kader voor gelijke behandeling in 
werkgelegenheid en beroep en de bestrijding van discriminatie en zal zich enten op de hierin 
voorziene doelgroepoverstijgende aanpak. 
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Teneinde nochtans deze overkoepelende aanpak op een efficiënte wijze te kunnen inrichten, is een 
grondige kennis van de arbeidsmarktpositie van de diverse doelgroepen nodig. Zo blijven personen 
met een handicap concrete moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een baan voornamelijk in 
het normaal economisch circuit. Een aantal factoren maken het voor deze groep moeilijk om in te 
stromen in dit circuit, zoals de toegankelijkheid van de arbeidsplaats, het niet kennen van de 
doelgroep, bepaalde vooroordelen en de beperkingen verbonden aan de handicap die de persoon 
heeft. De toeleiding naar het normaal economisch circuit dient effectiever bewaakt te worden door 
de VDAB en de ATB-diensten. Met dat oogmerk worden de ATB-diensten in het kader van de 
geïntegreerde basisdienstverlening en trajectwerking ingebed in de lokale werkwinkels.  
De werkloosheids- en inactiviteitsvallen die specifiek voor deze kansengroep gelden, dienen te 
worden weggewerkt in overleg met de betrokken overheden om de werkzaamheidsgraad van 
personen met een handicap op de arbeidsmarkt te verhogen en de werkloosheidsgraad van 
werkzoekende personen met een handicap terug te dringen.   
 
Dit VESOC-akkoord wil een versterking teweegbrengen ten aanzien van het actueel 
werkgelegenheidsbeleid van het VFSIPH en de VDAB. Het moet daarom samengelezen worden 
met de reguliere beleidsinitiatieven van beide instellingen en zal in die zin een additionele werking 
hebben.  
 
Doelgroep 
 
Dit akkoord heeft inzonderheid betrekking op de personen die : 
- geregistreerd zijn als werkzoekende bij de VDAB met een Vlaams Fonds nummer; 
- door de VDAB ondergebracht zijn in de categorie ‘gedeeltelijk’ of ‘zeer beperkt’ 

arbeidsgeschikt; 
- als hoogste onderwijsniveau ‘Buitengewoon Secundair Onderwijs ‘(BUSO) hebben, meestal 

opleidingsvorm 3. 
 
De operationalisering van de doelgroepbepaling wordt in bijlage beschreven. 
In totaal gaat het thans om 17.571 niet-werkende werkzoekende arbeidsgehandicapten in 
Vlaanderen.  
 
Uitgangspunten 
 
De voorliggende engagementen en de uitvoering van de te ondernemen concrete acties richten zich 
specifiek op de hiervóór vermelde doelgroep. Er dient over gewaakt te worden dat de 
tewerkstellingsbevorderende instrumenten afgestemd zijn op de specifieke noden van de doelgroep 
en soepel hanteerbaar zijn voor de betrokken werkgevers.  
 
De arbeidsmarktpositie van personen met een handicap is met het oog op het bereiken van de 
evenredige participatie een toetssteen in het volwaardig laten participeren van deze groep, op alle 
niveaus en functies van zowel de private als publieke arbeidsmarkt. Dit akkoord moet hiertoe een 
meerwaarde betekenen. 
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De doelstelling is het verbeteren van de werkgelegenheidsmogelijkheden voor personen met een 
handicap. De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zullen een substantiële en 
bijkomende inspanning leveren, om in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, de 
werkzaamheidsgraad van personen met een handicap op te trekken. Hiertoe zullen de Vlaamse 
regering en de Vlaamse sociale partners jaarlijks een concreet actieprogramma opstellen met 
duidelijke en meetbare objectieven analoog aan dat van het actieplan 2000 voor migranten. Dit 
programma wordt ingebed in het Vlaams Actieplan in het kader van de Europese 
Werkgelegenheidsrichtsnoeren. 
 
Het uitgangspunt van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid inzake ‘diversiteit’ is het maximaal 
vermijden van een categoriale aanpak en maatregelen. Hierbij zal worden vertrokken vanuit een 
coherente visie die een geïntegreerde aanpak toelaat. Dit beleid streeft een “evenredige participatie” 
na waarbij ondernemingen en organisaties een afspiegeling zijn van de bevolkingssamenstelling en 
waarbij men vertrekt vanuit de talenten en potentiële kansen van mensen in plaats van hun tekorten. 
Deze aanpak wordt inzonderheid beoogd bij groepen die laag scoren inzake de 
werkzaamheidsgraad waaronder de specifieke problematiek van de tewerkstelling op de open 
arbeidsmarkt van personen met een handicap. 
 
Het ontwikkelen van een overkoepelend ‘diversiteitsbeleid’ veronderstelt dat eerst per doelgroep 
een juiste analyse wordt gemaakt van de arbeidsmarktpositie en de belemmeringen die een vlotte 
inschakeling bemoeilijken. Vanuit deze specifieke actieplannen kan een globale 
doelgroepoverstijgende aanpak gevoed worden. 
 
Voor de acties, vooropgesteld in dit akkoord, wordt vertrokken van het positieve actie- concept 
gekaderd in het proces van diversiteitsbeleid. In concreto gaat het om acties en maatregelen die de 
toegang tot en de zogenaamde verticale mobiliteit op de arbeidsmarkt vergroten. Deze acties moeten 
kaderen in een lange termijnperspectief met een continue opvolging en evaluatie, zowel op centraal 
als op subregionaal niveau. 
 
De acties die in het kader van dit akkoord plaatsvinden, moeten bijdragen tot het verbeteren van de 
beeldvorming, het vergroten van deskundigheid onder werkgevers, werknemers en intermediairen en 
tot het versterken van de arbeidsmarktpositie van personen met een handicap. Er dient gestreefd te 
worden naar een gemeenschappelijk doelgroepmanagement en een éénduidig cliëntvolgsysteem. Dit 
betekent verder dat alle bestaande instrumenten maximaal moeten afgestemd worden op de 
behoeften van de doelgroep. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de verruiming van de 
werkgelegenheid op de open arbeidsmarkt en in dat kader zal de doorstroming vanuit het circuit van 
de beschermde werkgelegenheid naar het reguliere arbeidscircuit bevoordeeld worden. 
 
De acties zijn complementair aan het instrumentarium dat door het VFSIPH en de VDAB is 
ontwikkeld.   
 
Afsprakenkader 
 
De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners willen inspanningen leveren om in het kader van 
het werkgelegenheidsbeleid, de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap op te trekken.  
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Daartoe zullen de werkloosheids- en inactiviteitsvallen maximaal weggewerkt moeten worden. Voor 
wat betreft de Vlaamse bevoegdheden zoals mobiliteit en fysieke toegankelijkheid zal de Vlaamse 
overheid de bestaande belemmeringen op een progressieve wijze wegwerken. Zo is in het 
samenwerkingsakkoord van 30 mei 2000 met betrekking tot de integratie van de ATB-diensten in 
de lokale werkwinkels reeds de plicht opgenomen dat alle lokalen fysiek toegankelijk moeten zijn 
voor personen met een handicap. Ook ten aanzien van de mobiliteit van de doelgroep zullen de 
initiatieven verder gezet worden zoals beschreven in het decreet basismobiliteit. Wat betreft de 
federale bevoegdheden inzake het wegwerken van de werkloosheids- en inactiviteitsvallen, met 
name de moeilijke combinatie “uitkering – inkomen uit arbeid” zal de Vlaamse minister bevoegd voor 
Welzijn, deze problematiek op de agenda van de Interministeriële Conferentie voor 
Maatschappelijke Integratie plaatsen. 
 
Ook de afstemming tussen onderwijs en vorming enerzijds en intrede en doorstroming op de 
arbeidsmarkt anderzijds moet worden verbeterd om de kansen op een professionele integratie op de 
open arbeidsmarkt te bevorderen.  
In dit kader wordt ook voor deze doelgroep de noodzaak tot levenslang leren erkend.  
 
De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zullen jaarlijks een concreet actieprogramma 
opstellen met meetbare objectieven teneinde de doelstelling inzake de verhoging van de 
werkzaamheidsgraad te kunnen realiseren. 
 
Met dit oogmerk worden volgende engagementen aangegaan : 
 
1. De werkgelegenheidsmogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt, zowel in de private als 

publieke sectoren, voor personen met een handicap zullen verruimd en gestimuleerd worden. 
 
De Vlaamse regering engageert zich om:  

 
− sensibiliseringsacties op te zetten die “good practices” bekendmaken; 
− te streven naar evenredige participatie binnen de administratie, onder meer door de opmaak 

van positieve actieplannen met streefcijfers en een opvolgingssysteem; 
− actief mee te helpen aan de promotie en uitbouw van de positieve actieplannen bij de lokale 

overheden; 
− te streven naar evenredige participatie binnen de social-profitsector. Dit principe zal concreet 

worden verankerd in het protocol dat tussen de Minister van Werkgelegenheid en Welzijn en 
Cultuur zal worden afgesloten naar aanleiding van de regularisering van de 
tewerkstellingsprogramma’s; 

− jobcoaches en jobfinders  in te zetten in functie van opvolging voor de werkgever en 
werknemer bij  rendementsverlies, aanpassing werkplek, mobiliteit en andere knelpunten. 

 
De Vlaamse sociale partners engageren zich om : 
 
− actief mee te sensibiliseren en te werken aan de toepassing van en meer bekendheid te geven 

aan “good practices” op het vlak van reïntegratie van personen met een handicap op de 
werkvloer; 

− actief de uitbouw van positieve actieplannen bij bedrijven mee uit te bouwen. 
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2. De achterstelling en de discriminatie op de arbeidsmarkt ten aanzien van personen met een 

handicap dienen weggewerkt te worden. 
 

De Vlaamse regering en de sociale partners engageren zich om: 
 
- vorming en informatie te verstrekken in het kader van de sensibilisering van de 

bedrijfswereld; 
- het uitwerken van modellen te stimuleren met betrekking tot de concrete toepassing van 

diversiteitsbeleid in ondernemingen en met de werknemersorganisaties. 
 

De Vlaamse regering engageert zich om:  
- bemiddelaars, zowel van de publieke als de private sector, te vormen en te trainen op het 

vlak van het voorkomen en elimineren van onrechtstreekse en rechtstreekse discriminatie; 
- een wetgeving tot stand te brengen die rechtstreekse en onrechtstreekse discriminatie 

bestrijdt en sanctioneert. 
 
De Vlaamse sociale partners engageren zich om : 

 
- de introductie en toepassing van non-discriminatieclausules in ondernemingen te stimuleren 

die betrekking hebben op de aanwerving van onder meer personen met een handicap. 
 
3. De opleidings- en werkervaringsmogelijkheden moeten geoptimaliseerd worden. 
 

De Vlaamse regering engageert zich om : 
- de deelname van personen met een handicap aan de open arbeidsmarkt te stimuleren, vooral 

via het vergroten van de toegankelijkheid van het beroepsopleidings- en 
werkervaringsaanbod; hiertoe zullen op centraal en subregionaal niveau actieplannen 
uitgewerkt worden, evenals een opvolgingssysteem; 

- in het kader van een gezamenlijk doelgroepenmanagement de verschillende 
inschakelingsbevorderende instrumenten te verruimen en af te stemmen op de behoeften van 
de beoogde doelgroep; 

- de opleidingsmodules ‘on the job’ uit te breiden in het kader van toeleidingstrajecten naar de 
open arbeidsmarkt;  

- de ATB-diensten structureel in te bedden in het huidig gedecentraliseerd  arbeidsmarktbeleid 
en de lokale werkwinkels met het oog op de optimale integratie op de open arbeidsmarkt 
overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2000; 

- de toegang tot en de opdracht van de centra voor beroepsopleiding (CBO) te versoepelen, 
verruimen en, waar nodig, bij te sturen; 

- de structurele samenwerking te bevorderen tussen de beroepsopleidingencentra met de 
CBO’s en centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze (CGVB); 

- de structurele samenwerking te bevorderen tussen de actoren en instellingen die onder het 
regulier werkgelegenheidsbeleid ressorteren en de categoriale actoren en instellingen; 

- een monitoringsysteem uit te werken voor de opvolging van de cijfers op het niveau van de 
Subregionale Tewerkstellingscomités .  



 6

  
De Vlaamse sociale partners engageren zich om: 

 
- het voorzien in voldoende plaatsen voor werkervaring en opleiding te stimuleren. 

 
De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners engageren zich om : 
 
- in de diverse beleidsplannen van de Subregionale Tewerkstellingscomités specifieke acties voor 

de groep van de arbeidsgehandicapten op te nemen. 
 
Opvolging en evaluatie 
 
Voor de uitvoering van deze engagementen zal er een concreet actieprogramma worden vastgelegd.  
 
Jaarlijks zal een evaluatie van de resultaten plaatsvinden in het kader van het overleg tussen de 
Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners.  
 
Er wordt in de schoot van VESOC een werkgroep opgericht die de opdracht krijgt om dit 
actieprogramma op te volgen, onder meer door meer bekendheid te geven aan good practices op 
het vlak van reïntegratie van personen met handicap. Van zodra gestalte is gegeven aan het 
actieprogramma, het samenwerkingskader VDAB-VFSIPH en het monitoring- en 
opvolgingssysteem, zullen de werkzaamheden van deze werkgroep ingebed worden in een op te 
richten overkoepelende VESOC-werkgroep ‘diversiteitsbeleid’. 
 
Tevens wordt een protocol tussen VDAB en VFSIPH afgesloten, met het oog op 
informatiedoorstroming en gemeenschappelijk doelgroepmanagement.  


