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1.  Situering aanbevel ing 

In de Gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003 is volgende definitie van het 
concept personen met een arbeidshandicap opgenomen: 

 

Mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkhe-

den, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang 

op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt.  

 
Het opnemen van een dergelijke definitie in een Gemeenschappelijke platformtekst betekent 
pas echt een meerwaarde wanneer deze definitie ook wordt geoperationaliseerd en geïmple-
menteerd in de beleidspraktijken. Minister Vandenbroucke onderschreef dit idee door in zijn 
toespraak voor de Commissie Diversiteit op 10 november 2004 te vragen werk te maken van 
een dergelijke operationalisering. Het Dagelijks Bestuur van de commissie Diversiteit had hier 
op 8 september 2004 reeds op ingespeeld door dit thema op te nemen in het jaarprogramma. 
 
De operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap vindt plaats in een 
veranderende omgeving. In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid wordt de tewerkstelling en 
opleiding van personen met een handicap overgeheveld van het beleidsdomein welzijn naar 
het beleidsdomein werk en sociale economie. Met deze aanbeveling wenst de commissie Di-
versiteit eveneens aan te geven op welke manier de toewijzing van ondersteuning aan perso-
nen met een arbeidshandicap volgens haar in de toekomst dient te worden georganiseerd. 
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de hervorming van de Vlaamse administratie in eerste 
instantie de persoon met een arbeidshandicap dient ten goede te komen. De nieuwe structu-
ren moeten het toewijzen van de ondersteuning faciliteren. Daarenboven dient de verandering 
ook te worden aangegrepen om anomalieën en blinde vlekken die er in het huidige systeem 
bestaan weg te werken. In deze verwijst de commissie Diversiteit dan ook naar haar advies in 
het kader van de evaluatie van de Gemeenschappelijke platformtekst “Evenredige arbeids-
deelname en diversiteit 2010”. Voor de gehele sector is het verder aangewezen dat er snel 
werk wordt gemaakt van alle aspecten van de overheveling. De onzekerheid waarmee de 
sector nu reeds enkele jaren wordt geconfronteerd, begint door te wegen en de commissie 
Diversiteit vraagt dan ook een snelle en kordate aanpak.  
 
Deze aanbeveling vangt aan met een beschrijving van de in Vlaanderen reeds gehanteerde 
operationaliseringen van het concept personen met een arbeidshandicap. Op basis hiervan 
komt de commissie Diversiteit in een tweede gedeelte tot een voorstel van operationalisering 
van het concept voor het micro-, meso- en macroniveau. In een derde deel gaat de aanbeve-
ling dieper in op de organisatie van de ondersteuning op het vlak van arbeid voor personen 
met een arbeidshandicap. Dit deel valt uiteen in aangepaste trajectbegeleiding en gespeciali-
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seerde ondersteuning. Een oproep tot het betrekken van alle partners bij de beleidsuitvoering 
vormt het slot van deze aanbeveling.  
 
Een addendum aan deze aanbeveling focust op enkele operationele punten die behoren tot de 
bevoegdheid van het beheerscomité van de VDAB en waarvan de sociale partners in overleg 
met de organisaties van personen met een arbeidshandicap hebben besloten ze in de VDAB 
door te voeren. 
 
 

2.  Samenvatt ing 

Momenteel wordt het concept personen met een arbeidshandicap in Vlaanderen reeds op 
meerdere vlakken operationeel gebruikt. Dit gebeurt onder andere in de monitoring van de 
werkzaamheidsgraad in Vlaanderen, bij de VDAB en in het besluit van de Vlaamse regering 
betreffende het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie.  
 
Onder meer op basis van een analyse van deze praktijken, komt de commissie Diversiteit tot 
volgende categoriale operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap 
op microniveau: personen ingeschreven bij het VFSIPH; personen die recht hebben op een 
inkomensvervangende of integratietegemoetkoming; personen die recht geven op een bijko-
mende kinderbijslag op het moment van inschrijving; personen die een vergoeding krijgen van 
het fonds voor beroepsziekten of van een verzekeraar voor een (arbeids)ongeval, berekend op 
basis van een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid van meer dan 66%; personen die 
recht hebben op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ZIV1; BuSo-afgestudeerden; 
personen met een gestandaardiseerd attest van een geneesheer en tenslotte personen met 
een multidisciplinair verslag waaruit ook blijk dat de persoon een arbeidshandicap heeft.  
 
De commissie Diversiteit stelt een zelfde operationalisering voor op mesoniveau, zijnde de 
operationalisering in het kader van het Vlaamse Impulsbeleid. Op macroniveau is de commis-
sie Diversiteit gewonnen voor een consistente monitoring via een zelfdefinitie, zoals deze voor 
de eerst maal plaats vond in de Enquête naar de arbeidskrachten in 2002. Voor de commissie 
Diversiteit is het dan ook noodzakelijk dat dergelijke monitoring jaarlijks gebeurt.  
 
De ondersteuning van personen met een arbeidshandicap op het vlak van arbeid bestaat uit 
enerzijds een aangepaste trajectbegeleiding en anderzijds gespecialiseerde ondersteuning. 
De aangepaste trajectbegeleiding is voor de commissie Diversiteit een recht van iedere per-
soon met een arbeidshandicap. Aangepaste trajectbegeleiding betekent echter niet automati-
sche een doorverwijzing naar de niet-reguliere diensten. De organisatie van de reguliere tra-

                                                           
1 Inclusief personen die vallen onder het stelsel van progressieve tewerkstelling 
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jectbegeleiding dient toe te laten dat de begeleider flexibel kan inspelen op de noden van per-
sonen met een arbeidshandicap. Het is voor de commissie Diversiteit belangrijk dat de invul-
ling van het traject gebeurt in open dialoog tussen de verschillende actoren. Daarbij wenst de 
commissie Diversiteit te benadrukken dat bij de personen die geholpen worden door de ge-
specialiseerde arbeidstrajectbegeleiding (ATB-diensten) de groep met de grootste noden ze-
ker aan bod moet komen.  
 
Bij de gespecialiseerde ondersteuning is het belangrijk dat de overheveling van het beleids-
domein welzijn naar werk en sociale economie geen negatieve gevolgen heeft voor de positie 
van personen met een handicap. Omwille van deze redenen geeft de commissie Diversiteit 
enkele aanbevelingen omtrent de manier waarop deze toekenning van ondersteuning na de 
overheveling georganiseerd moet worden. Zo vraagt de commissie Diversiteit een ruimere 
interpretatie van het politieke akkoord. Hierbij komt het het VFSIPH wel toe om de principes te 
bewaken betreffende wie voor de verschillende maatschappelijke domeinen als persoon met 
een handicap wordt beschouwd, maar vormt het VFSIPH niet meer de toegangspoort voor de 
ondersteuning naar werk. Die toekenning moet verder voldoen aan volgende voorwaarden: ze 
moet transparant en op basis van een multidisciplinariteit gebeuren, ze dient een ondersteu-
ning op maat te realiseren en ze mag tenslotte geen administratieve overlast inhouden voor de 
gebruiker. 
 
In tegenstelling tot de aangepaste trajectbegeleiding, dient de persoon wel een bijkomende 
screening te ondergaan om in aanmerking te komen voor gespecialiseerde ondersteuning. Het 
al dan niet toekennen van ondersteuning dient dus te gebeuren op basis van een multidiscipli-
nair verslag. Dit verslag kan enkel worden opgesteld door een team dat door de bevoegde 
administratie hiervoor erkend is. Om in aanmerking te komen voor erkenning is een multidisci-
plinaire samenstelling noodzakelijk en moet de nodige knowhow worden bewezen. Vanuit het 
standpunt van de gebruiker is het belangrijk dat de persoon met een handicap bij dit team 
terecht kan voor de inschaling van de ondersteuningsnoden op diverse maatschappelijke do-
meinen.  
 
De beslissing omtrent het al dan niet toekennen van de ondersteuning gebeurt op basis van dit 
multidisciplinair verslag. Voor de commissie Diversiteit volstaat een administratieve afhande-
ling wanneer het advies van het bevoegde multidisciplinaire team wordt gevolgd. Indien niet 
moet de beslissing over het toekennen van de ondersteuning genomen worden door een mul-
tidisciplinair samengestelde commissie. Essentieel is dat de persoon in beroep kan gaan te-
gen de door deze commissie genomen beslissing.  
 
De commissie Diversiteit is van mening dat de gebruikersorganisaties na de overheveling het 
best betrokken blijven bij het uitvoerend beleid. Daarom vraagt de commissie Diversiteit de 
opstart van structureel overleg met vertegenwoordigers van de personen met een arbeidshan-
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dicap, het ATB-netwerk, de sector van de aangepaste tewerkstelling en de VDAB als betrok-
ken partners.  
 
De sociale partners hebben in overleg met de organisaties van personen met een arbeidshan-
dicap besloten enkele operationele punten die behoren tot de bevoegdheid van het beheers-
comité van de VDAB, in de VDAB door te voeren. Deze operationele punten worden opgelijst 
in een addendum aan deze aanbeveling. Het betreft het inbouwen van de garantie dat de per-
sonen met de grootste nood voldoende aan bod komen binnen de gespecialiseerde arbeids-
trajectbegeleiding (ATB-diensten), de operationalisering van de toewijzing van gespecialiseer-
de ondersteuning in de schoot van de VDAB en tenslotte de manier waarop de betrokkenheid 
van de kansengroepen vorm gegeven wordt.  
 
 

3.  Personen met  een arbeidshandicap,  geen onge-
kend concept  

Momenteel wordt het concept personen met een arbeidshandicap in Vlaanderen reeds op 
meerdere vlakken gebruikt. Dit gebeurt onder andere door de Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) alsook bij de monitoring van de werkzaamheids-
graad in het kader van de Gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003. Het be-
sluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van 
het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie van 24 december 2004 
hanteert eveneens het begrip personen met een arbeidshandicap. Het Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) dat ook bijstand geeft op het 
vlak van arbeid, kent het concept dan weer niet.  
 

3 . 1 .  P e r s o n e n  m e t  e e n  a r b e i d s h a n d i c a p  b i j  d e  V D A B  

De VDAB hanteert een categoriale definitie van persoon met een arbeidshandicap. Voor de 
VDAB heeft een werkzoekende een arbeidshandicap wanneer hij of zij behoort tot één van de 
volgende drie categorieën:  
 Ingeschreven zijn bij het VFSIPH; 
 BuSo afgestudeerde zijn;  
 Erkend worden als persoon met ‘beperkte’ of ‘zeer beperkte’ arbeidsgeschiktheid. 

 
De groep personen met een arbeidshandicap is in de context van de VDAB enerzijds een 
instrument voor monitoring van het bereiken van kansengroepen. Anderzijds is het zo dat 
personen met een arbeidshandicap die geen VFSIPH-erkenning bezitten, ook in aanmerking 
komen voor gespecialiseerde arbeidstrajectbegeleiding. Dit laatste wordt gefinancierd met 
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specifieke VESOC-middelen.  
 

3 . 2 .  P e r s o n e n  m e t  e e n  a r b e i d s h a n d i c a p  i n  d e  m o n i t o r i n g  v a n  
d e  w e r k z a a m h e i d s g r a a d  

In het kader van de ondertekening van de Gemeenschappelijke platformtekst werd de werk-
zaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap op Vlaams niveau berekend. Dit 
gebeurde aan de hand van de Enquête naar de arbeidskrachten van 2002. Personen met een 
arbeidshandicap zijn in deze (Samoy, 2004):  
 de niet-werkenden die stellen dat hun handicap of gezondheidsproblemen eender welke 

beroepsactiviteit onmogelijk maakt, die beperkingen signaleren in het soort werk dat ze 
zouden kunnen doen, in de hoeveelheid werk en/of in de verplaatsing naar een eventu-
ele arbeidsplaats; 

 de werkenden die stellen dat hun handicap of gezondheidsproblemen beperkingen met 
zich meebrengen op dezelfde domeinen (aard van werk – hoeveelheid werk – verplaat-
sing naar het werk). 

 
Uit deze bevraging bleek dat in 2002 de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeids-
handicap 45,7% bedroeg. Door het ontbreken van een systematische monitoring, de compo-
nent betreffende arbeidshandicap wordt immers niet systematisch opgenomen in iedere versie 
van de Enquête naar de arbeidskrachten, is het niet mogelijk de evolutie in de werkzaam-
heidsgraad van personen met een arbeidshandicap te schetsen.  
 

3 . 3 .  P e r s o n e n  m e t  e e n  a r b e i d s h a n d i c a p  i n  h e t  b e s l u i t  v a n  2 4  
d e c e mb e r  2 0 0 4  

In het besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteu-
ning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie van 24 december 
2004 zijn personen met een arbeidshandicap opgenomen als kansengroep. De definitie van 
deze groep luidt als volgt: 
 

Persoon met een aantasting van zijn/haar mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglij-
ke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeids-
plaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is. 

 
Op één aspect na is deze definitie identiek aan de definitie opgenomen in de Gemeenschap-
pelijke Platformtekst van 2 december 2003. In de definitie van het besluit moet het uitzicht 
reeds effectief beperkt zijn; de definitie van de Gemeenschappelijke Platformtekst omvat 
eveneens bedreigde kansen op aanwerving, promotie en behoud. 
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In het besluit wordt de hierboven gegeven definitie op een categoriale manier geoperationali-
seerd. Personen met een arbeidshandicap zijn: 

 personen ingeschreven bij het VFSIPH; 

 personen die hun hoogste getuigschrift of diploma behaald hebben in het BuSo; 

 personen die door de VDAB worden erkend als persoon met een arbeidshandicap;  

 personen die in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of 
voor een integratietegemoetkoming;  

 personen die in het bezit zijn van een attest van ministens 66% arbeidsongeschikt van fede-
rale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap;  

 personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke 
beslissing, of van een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen, van de Administratie 
Gezondheidsdienst of van het Fonds voor Beroepsziekten waaruit een arbeidsongeschikt-
heid blijkt van minstens 66%. 
 

3 . 4 .  P e r s o n e n  m e t  e e n  a r b e i d s h a n d i c a p  i n  h e t  V F S I P H  

Het VFSIPH geeft bijstand op meerdere maatschappelijke domeinen zoals zorg, wonen, mobi-
liteit, en dus ook werken. Het VFSIPH hanteert voor deze verschillende domeinen geen speci-
fieke definities en beschikt dan ook niet over een definitie van personen met een arbeidshan-
dicap. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning op het vlak van arbeid dient de 
persoon erkend te worden als een persoon met een handicap en een gerechtvaardigde vraag 
te hebben naar één van de vormen van ondersteuning die het VFSIPH voorziet. Een multidis-
ciplinair verslag moet beide aspecten aantonen.  
 
Voor het VFISPH is een handicap:  
 

elke langdurige en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie van een 
persoon ten gevolge van een aantasting van de mentale, psychische, lichamelijke of zin-
tuiglijke mogelijkheden. 
 

Deze definitie is opgenomen in het oprichtingsdecreet van het VFSIPH van 27 juni 1990. In het 
oprichtingsdecreet (7 mei 2004) van het nieuwe Vlaams Agentschap voor personen met een 
handicap wordt handicap als volgt gedefinieerd2:  
 

“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan 

                                                           
2 Het oprichtingsdecreet is goedgekeurd op 7 mei 2004. De Vlaamse regering bepaalt de inwerkingtreding van dit 

decreet en dus van het nieuwe Vlaams Agentschap. 
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het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zin-
tuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijk en externe 
factoren”.  

 
Deze definitie sluit nauw aan bij de definitie van de ICF. De Vlaamse regering bepaalt de in-
werkingtreding van dit decreet en dus van het nieuwe Vlaams Agentschap. 
 
Personen erkend door het VFSIPH komen ten eerste in aanmerking voor gespecialiseerde 
arbeidstrajectbegeleiding. Daarenboven kunnen zij, afhankelijk van het bijstandsveld dat ze 
kregen toegewezen, ook een beroep doen op de volgende ondersteuningsvormen: subsidies 
voor aanpassing van de werkpost, subsidies voor arbeidsgereedschap en kledij, terugbetaling 
verplaatsingkosten van en naar het werk, loonkostsubsidies (VIP en CAO26), oriëntatie en 
begeleiding op de arbeidsmarkt, het volgen van een beroepsopleiding, omscholing en her-
scholing, tewerkstelling in een beschutte werkplaats.  
 
 

4.  Voorstel  tot  operat ional iser ing van het  concept  
personen met  een arbeidshandicap 

4 . 1 .  O p  m i c r o n i v e a u  

De commissie Diversiteit opteert voor een categoriale operationalisering van de personen met 
een arbeidshandicap. Personen die behoren tot één van de aangegeven groepen worden 
beschouwd als een persoon met een arbeidshandicap zonder dat dit nog verder dient beoor-
deeld te worden. 
 

 personen ingeschreven bij het VFSIPH; 
 personen die recht hebben op een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming;  
 personen die recht geven op een bijkomende kinderbijslag op het moment van inschrij-

ving; 
 personen die een vergoeding krijgen van het fonds voor beroepsziekten of van een ver-

zekeraar voor een (arbeids)ongeval, berekend op basis van een blijvende graad van 
arbeidsongeschiktheid van meer dan 66%;  

 personen die recht hebben op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ZIV3; 
 BuSo-afgestudeerden; 
 personen met een gestandaardiseerd attest van een geneesheer;  
 personen met een multidisciplinair verslag waaruit ook blijk dat de persoon een ar-

beidshandicap heeft. 

                                                           
3 Inclusief personen die vallen onder het stelsel van progressieve tewerkstelling 
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Personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen zijn in theorie arbeidsongeschikt en wor-
den beschouwd als niet actief op de arbeidsmarkt. De commissie Diversiteit wenst deze groep 
expliciet op te nemen bij de groep personen met een arbeidshandicap. Het is ook belangrijk 
dat, en hierbij verwijst de commissie Diversiteit naar het advies betreffende inactiviteitsvallen 
van 3 maart 2004, een operationalisering geen nieuwe barrières voor de reïntegratie van per-
sonen met een arbeidshandicap creëert. Indien iemand met een invaliditeitsuitkering open-
staat voor (gedeeltelijke) reïntegratie op de arbeidmarkt, moet die zonder gevaar op het kwijt-
spelen van de uitkering een beroep kunnen doen op gespecialiseerde 
arbeidstrajectbegeleiding.  
 
Het opnemen van de categorie “personen met een gestandaardiseerd attest van een ge-
neesheer” houdt in dat een attest waarin een geneesheer verklaart dat de persoon omwille 
van zijn/haar medische toestand langdurige ernstige beperkingen ervaart op het vlak van 
zijn/haar professionele integratie voldoende is om te behoren tot de groep van personen met 
een arbeidshandicap. Voor de commissie Diversiteit is het hierbij echter belangrijk dat het een 
gemotiveerd attest betreft waarin de geneesheer duidelijk de arbeidsmogelijkheden van de 
persoon beoordeelt. Bovendien heeft de consulent van de VDAB bij twijfel de mogelijkheid om 
een second opinion te vragen aan de geneesheer van de VDAB.  
 
Uit een multidisciplinaire screening, zoals beschreven in 5.2.5., kan blijken dat de persoon 
een arbeidshandicap heeft. Dit dient dan te worden opgenomen in het verslag van deze 
screening. De personen wordt dan ook beschouwd als zijnde een persoon met een arbeids-
handicap. 
 

4 . 2 .  O p  m e s o n i v e a u  

De commissie Diversiteit pleitte in haar adviezen en aanbevelingen reeds meermaals om aan 
te vangen met een registratie in het kader van de werking van de diversiteitsplannen. Betref-
fende de operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap in deze, stelt 
de commissie Diversiteit in eerste instantie voor om dezelfde categoriale operationalisering 
aan te wenden als op microniveau. De commissie Diversiteit wenst dit wel nog verder onder 
de loep te nemen wanneer zij gehoord wordt betreffende de concrete invulling van de te han-
teren procedure bij de registratie in het kader van de diversiteitsplannen.  
 

4 . 3 .  O p  m a c r o n i v e a u  

De Gemeenschappelijke Platformtekst van 2 december 2003 omvat duidelijke doelstellingen 
betreffende de evenredige arbeidsdeelname van personen met een arbeidshandicap. Vertrek-
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kende van de situatie in 2002, namelijk een werkzaamheidsgraad van 45,7% bij personen met 
een arbeidshandicap, stellen de ondertekenaars onder meer een substantiële vermindering 
van de kloof in de werkzaamheidsgraad voorop.  
 
Zoals reeds gesteld in deze aanbeveling (zie punt 3.2) is een opvolging van de evolutie van de 
werkzaamheidsgraad onmogelijk door het ontbreken van een systematische monitoring. De 
commissie Diversiteit klaagt dit aan en vraagt dan ook dat werk gemaakt wordt van dergelijke 
consistente monitoring. Dit kan volgens de commissie Diversiteit door een beperkt aantal vra-
gen op te nemen in een bevraging die jaarlijks loopt. 
 
 

5.  Ondersteuning van personen met  een arbeids-
handicap op het  v lak van arbeid 

In wat volgt wordt invulling gegeven aan de doelgroepen van en de routing voor de aangepas-
te trajectbegeleiding en de gespecialiseerde ondersteuning. Vermist de budgettaire conse-
quenties van deze aanbeveling onduidelijk zijn, doet de commissie Diversiteit hierover mo-
menteel geen uitspraak. Ten gepaste tijde zullen de nodige afwegingen gebeuren.  
 

5 . 1 .  A a n g ep as t e  a r b e i d s t r a j e c t b e g e l e i d in g  

Iedere persoon met een arbeidshandicap heeft voor de commissie Diversiteit recht op aange-
paste trajectbegeleiding tijdens zijn of haar zoektocht naar werk. Dit betekent dat een werk-
zoekende met een arbeidshandicap geen bijkomende testen moet ondergaan om toegang te 
verkrijgen tot de aangepaste trajectbegeleiding.  
 
Voor de commissie Diversiteit betekent aangepaste trajectbegeleiding echter niet automatisch 
begeleiding die verstrekt wordt door niet-reguliere diensten. De commissie Diversiteit wenst te 
benadrukken dat de reguliere trajectbegeleiding op dergelijke manier dient te worden georga-
niseerd dat ook zij de mogelijkheden moet in zich heeft om flexibel in te spelen op de noden 
van personen met een arbeidshandicap en aangepaste begeleiding moet kunnen bieden. Dit 
kan onder andere betekenen dat de trajectbegeleiders een aangepaste case-load en specifie-
ke vorming krijgen. Een doorverwijzing naar een ATB-dienst (gespecialiseerde dienst voor 
arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap) blijft een mogelijke invulling van 
de aangepaste trajectbegeleiding. Dit moet echter een bewuste keuze zijn en niet het stan-
daardantwoord als een persoon met een arbeidshandicap zich aandient. Verder wenst de 
commissie Diversiteit te benadrukken dat het uitgetekende traject niet deterministisch mag 
zijn. Een traject is een proces met als kenmerk de afstemming van de inhoud op de wijzigende 
realiteit.  
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Of een doorverwijzing naar ATB gewenst is, wordt overlegd tussen de werkzoekende en de 
trajectbegeleider, mogelijks met bij twijfel betrokkenheid van een medewerker van ATB. Het is 
voor de commissie Diversiteit dus belangrijk dat het traject concreet gemaakt wordt in een 
open dialoog tussen de verschillende actoren, waarbij kan nagaan worden wat, gezien de 
noden van de persoon, de meest aangewezen weg is. De commissie Diversiteit vindt het dan 
ook belangrijk dat het besluitvormingsproces betreffende de invulling van het aangepaste 
traject transparant gebeurt. Transparantie is bovendien niet enkel nodig op het niveau van het 
individuele dossier. Ook op het globale niveau moet de organisatie van de aangepaste tra-
jectwerking opgevolgd worden door systematische monitoring. 
 
Voor de commissie Diversiteit is het noodzakelijk dat binnen de groep die geholpen wordt via 
de gespecialiseerde arbeidtrajectbegeleiding (de ATB-diensten), de personen met de grootste 
nood zeker aan bod komen. De commissie Diversiteit vraagt dan ook dat er hierbij normen 
worden vooropgesteld en dat via een consistente monitoring op de realisatie er van toegezien 
wordt.  
 

5 . 2 .  G e s p e c i a l i s e e r d e  o n d e r s t e u n i n g  

5 . 2 . 1  S i t u e r i n g  

Zoals reeds gesteld in 3.4. kunnen personen met een handicap bij het VFSIPH terecht voor 
diverse vormen van ondersteuning betreffende werk en opleiding. In het kader van Beter Be-
stuurlijk Beleid worden de toewijzingen en financiering van deze ondersteuningsvormen over-
geheveld naar het beleidsdomein werk en sociale economie.  
 
Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat de huidige positie van personen met een 
handicap gewaarborgd blijft. Dit betekent dat middelen die nu worden besteed aan de onder-
steuning van personen met een handicap op het domein van arbeid ook in de toekomst voor 
deze groep dienen te worden voorbehouden. Deze middelen mogen dus onder geen beding 
opgaan in de grote pot van ondersteuning aan personen die het moeilijk hebben op de ar-
beidsmarkt. Bovendien is het belangrijk dat aan de verschillende vormen van de huidige on-
dersteuning dezelfde rechten verbonden blijven in de toekomst. Iemand die een beslissing 
CAO26 of VIP op zak heeft, moet ook in het nieuwe systeem dit recht onmiddellijk kunnen 
realiseren wanneer hij aan het werk is.  
 
De doelen van de huidige ondersteuningsmaatregelen voor de commissie Diversiteit verande-
ren niet met de administratieve overheveling. Personen moeten aan dezelfde inhoudelijke 
voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor één van de ondersteuningsvormen. 
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Om een goede toewijzing in de nieuwe constellatie te kunnen realiseren is kwaliteitsvolle 
screening en verfijning van de toewijzing noodzakelijk.  
 
Indien de persoon met een handicap nood heeft aan extra ondersteunende maatregelen, bo-
venop de gespecialiseerde arbeidstrajectbegeleiding, is een bijkomende procedure wel ver-
eist. Dit betekent dat een persoon om in aanmerking te komen voor het gamma van onder-
steuningmaatregelen op het vlak van professionele integratie die nu door het VFSIPH 
aangeboden wordt, zijn ondersteuningbehoefte moet laten inschalen.  
 
5 . 2 . 2  I n v u l l i n g  v a n  h e t  p o l i t i e k e  a k k o o r d ?   

Volgens het politieke akkoord, gemaakt in de vorige legislatuur, blijft de bevoegdheid om te 
bepalen wie een persoon met een handicap is, binnen het beleidsdomein Welzijn & Volksge-
zondheid. Vraag is hoe dit akkoord zal worden geïnterpreteerd. Indien dit eng wordt gehan-
teerd, betekent dit dat een persoon met een arbeidshandicap die in aanmerking wil komen 
voor een ondersteuning op het vlak van werk, eerst door het VFSIPH moeten worden erkend 
als persoon met een handicap. Daarna komt het de VDAB toe te bepalen voor welke onder-
steuning de persoon in aanmerking komt. 
 
De commissie Diversiteit pleit voor een ruimere interpretatie van het politieke akkoord. Hierbij 
komt het het VFSIPH toe de principes te bewaken betreffende wie voor de verschillende maat-
schappelijke domeinen als persoon met een handicap wordt beschouwd. De toegangspoort 
voor ondersteuning met betrekking tot werk nog steeds bij het VFSIPH leggen, is volgens de 
commissie Diversiteit echter niet aangewezen. Hierbij steunt de commissie Diversiteit op re-
cente conceptuele definities van handicap, ondermeer de ICF. Die stellen dat het bepalen of 
een persoon een handicap heeft, niet los kan van het maatschappelijk domein waarop de 
vraag betrekking heeft. De ondersteuningsbehoefte hangt immers samen met de context. 
 
Voor de commissie Diversiteit is voorafgaandelijke erkenning als persoon met een handicap 
door het VFSIPH dus niet aangewezen noch noodzakelijk. Dit vereist wel de oprichting van de 
nodige structuren en het opbouwen van voldoende knowhow binnen de VDAB. 
 
5 . 2 . 3   U i t g a n g s p u n t e n  t o e k e n n i n g  o n d e r s t e u n i n g  

Het overdragen van de bevoegdheid wordt geconcretiseerd in het nieuwe oprichtingsdecreet 
van de “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding” dat in artikel 5 §1 5° 
stelt dat het toekennen van tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling op de 
arbeidsmarkt van de ingeschreven erkende personen met een handicap een taak van de 
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VDAB is4. Voor de commissie Diversiteit moet de toekenning van de ondersteuning voldoen 
aan volgende vier voorwaarden. 
 
De toekenning dient transparant te gebeuren. Deze transparantie is noodzakelijk omwille 
van twee redenen. Ten eerste is het belangrijk dat de individuele aanvrager een duidelijke kijk 
heeft op de procedure, de te volgen stappen en zijn rechten en plichten en moet de beslissing 
ten aanzien van het individu verstaanbaar en omstandig gemotiveerd worden. Daarenboven is 
er ook transparantie vereist vanuit het oogpunt van doelgroepbewaking. Voor de commissie 
Diversiteit is het, zoals reeds gesteld, essentieel dat de huidige VFSIPH-middelen ook in de 
toekomst worden aangewend voor de ondersteuning van personen met een handicap. Dit 
moet blijken uit een jaarlijkse rapportage van de VDAB en het Subsidieagentschap. 
 
Ten tweede dient de toekenning te gebeuren op basis van multidisciplinariteit. Dit betekent 
dat de huidige lijn van de toekenning van het VFSIPH, in de nieuwe constellatie dient te wor-
den verder gezet. De beslissing betreffende de toekenning gebeurt op basis van een multidis-
ciplinair verslag (zie verder) en ook bij de toekenning van de ondersteuning moet er een mo-
gelijkheid worden voorzien om een multidisciplinair oordeel te vellen. 
 
Het realiseren van ondersteuning op maat van de gebruiker is één van de globale doelstel-
ling van het beleid. Om te kunnen komen tot ondersteuning op maat is er noodzaak aan ener-
zijds een meer uitgebouwde en kwaliteitsvollere screening en anderzijds een verfijndere toe-
kenning van de ondersteuning. De commissie Diversiteit is van mening dat het huidige 
multidisciplinaire onderzoek niet kwaliteitsvol genoeg is en dat de grove toewijzings-
categorieën geen ondersteuning op maat toelaten.  
 
Tenslotte mag de persoon met een arbeidshandicap ook op administratief vlak niet de pineut 
zijn van de overheveling. Dit betekent voor de commissie Diversiteit dat de gegevens die wer-
den en worden verzameld in het kader van een vraag tot ondersteuning bij het VFSIPH auto-
matisch en op een geautomatiseerde wijze ter beschikking staan van de VDAB en omgekeerd. 
Hetzelfde geldt voor andere domeinen op Federaal (Riziv,…) en Vlaams niveau (onderwijs, 
huisvesting, ….). De commissie Diversiteit vraagt dat de mogelijkheden van de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid beter worden benut.  
 
5 . 2 . 4  R o u t i n g  b i j k o m e n d e  o n d e r s t e u n i n g  

De procedure voor de toewijzing van de bijkomende ondersteuning in de nieuwe constellatie 
moet duidelijk worden uitgeklaard. Voor de commissie Diversiteit is het essentieel dat mensen 

                                                           
4 Decreet is goedgekeurd op 7 mei 2004, De Vlaamse regering moet echter nog de datum bepalen waarop het 

decreet in werking treedt. 



Aanbeveling operationalisering concept personen met een arbeidshandicap 

15 

met een handicap snel over de nodige ondersteuning kunnen beschikken. Dit betekent dat de 
procedure zo minimaal mogelijk moet zijn en best zo vlot en eenvoudig mogelijk verloopt. Voor 
de commissie Diversiteit is het verder belangrijk dat enerzijds de ondersteuningsnoden die de 
persoon met een handicap heeft op het vlak van werk en opleiding gedegen in kaart gebracht 
worden in een multidisciplinaire verslag en dat anderzijds de beslissing over het al dan niet 
toekennen van de gevraagde ondersteuning, bij afwijking van het gevraagde, genomen wordt 
door een muldisciplinair samengesteld orgaan. 
 

5.2.4.1 Wie stelt het multidisciplinair verslag op ?  
Voor de commissie Diversiteit dient de beslissing over het al dan niet toekennen van onder-
steuning dus te gebeuren op basis van een verslag dat de neerslag is van de inschaling van 
de ondersteuningsbehoefte van de persoon op de domeinen werk en opleiding. Enkel een 
team dat erkend is door de bevoegde administratie komt in aanmerking voor het opstellen van 
een dergelijk verslag. Om erkend te worden moet het team enerzijds kunnen aantonen dat het 
multidisciplinair is samengesteld en anderzijds dat ze voldoende knowhow in huis heeft voor 
de screening van de behoeften op het vlak van ondersteuning op de arbeidsmarkt. De vereiste 
multidisciplinaire samenstelling en de noodzakelijk aanwezig knowhow moet duidelijk worden 
opgelijst in een lastenboek en kwaliteitscontrole is hierbij noodzakelijk.  
 
Vanuit het standpunt van de gebruiker is het belangrijk dat de persoon met een handicap voor 
de inschaling van zijn ondersteuningnoden op diverse maatschappelijke domeinen terecht kan 
op het zelfde adres. Dit is belangrijk omdat enerzijds men wil vermijden dat de persoon voor 
iedere bijkomende ondersteuningsnood opnieuw de volledige batterij van basisinschalingen 
dient te doorlopen en omdat anderzijds een wederzijdse vertrouwdheid bij het inschalen be-
langrijk is.  
 
Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat een team dat ondersteuningsbehoeften inschaalt, zo 
moet zijn uitgerust en opgezet dat het de nodige knowhow in huis heeft om de screening be-
treffende de diverse maatschappelijke domeinen uit te voeren. Het is aan de verschillende 
administraties om de teams te erkennen als zijnde teams die voldoen aan de voorwaarden om 
te kunnen fungeren voor hun beleidsdomein. Deze administraties dienden ook in te staan voor 
de (organisatie van de) kwaliteitscontrole. 
 
De commissie Diversiteit is er zich van bewust dat dergelijke taakomschrijving vereist dat het 
huidige landschap van multidisciplinaire teams hervormd wordt. In de huidige constellatie kun-
nen ze niet voldoen aan de gestelde eisen. In navolging van het rapport ‘Conceptuele ontwik-
keling PGB en zorgvernieuwing’ (Gevaert, 2004) pleit de commissie Diversiteit dan ook voor 
een drastische rationalisering van wat momenteel het MDT-landschap is. Een beperkt aantal 
teams die allen over de knowhow beschikking om inschalingen te doen betreffende de diverse 
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maatschappelijke domeinen moet hierbij het streefdoel zijn. Het opstellen van multidisciplinaire 
verslagen moet de taak worden van deze teams die dan ook in deze zin worden gesubsidi-
eerd. De commissie Diversiteit beseft dat dergelijke rationalisatie niet voor de handliggend is. 
Toch is het volgens de commissie Diversiteit noodzakelijk vermits de inschaling een belangrij-
ke determinant is van de kwaliteit van de toewijzing en de ondersteuning.  
 
De commissie Diversiteit kan er in komen dat voor sommige personen met een handicap een 
ondersteuningvorm zo voor de hand liggend is, dat het opmaken van een verslag door een 
multidisciplinair samengesteld team overbodig lijkt. De vraag van een personen met BuSo 
OV2 om toegang te krijgen tot een beschutte werkplaats, is hiervan een voorbeeld. Een al bij 
logische vraag, vermits OV2 tot doel heeft mensen op te leiden tot tewerkstelling in een be-
schutte werkplaats. De commissie Diversiteit is echter van mening dat het vanuit de trajectfilo-
sofie toch goed is dat ook voor deze personen een dergelijke verslag wordt opgesteld. De 
aanvang van de tewerkstelling in een BW mag echter niet vertraagd worden door de procedu-
re die moet worden doorlopen. In dergelijk geval zou de persoon dus al moeten kunnen begin-
nen voordat de procedure is afgerond.  
 

5.2.4.2 Wie beslist over de toekenning van de ondersteuning?  
Voor de commissie Diversiteit zijn bij het nemen van de beslissing over de toekenning van de 
ondersteuning drie principes van belang: de vlotte administratieve afhandeling, de beslissing 
in handen van een multidisciplinaire evaluatiecommissie en ten slotte de mogelijkheid om in 
beroep te gaan tegen de genomen beslissing.  
 
Deze principes kunnen geconcretiseerd worden door het volgen van de volgende routing:  

• voor de commissie Diversiteit volstaat een administratieve afhandeling wan-
neer het advies van de bevoegde multidisciplinaire team wordt gevolgd; 

• indien het advies van het multidisciplinaire team niet wordt gevolgd, moet de 
beslissing over het toekennen van de ondersteuning genomen worden door 
een multidisciplinair samengestelde evaluatiecommissie; 

• voor de commissie Diversiteit is het essentieel dat de persoon met een ar-
beidshandicap de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan tegen de beslis-
sing van de multidisciplinaire evaluatiecommissie. 
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6.  Betrokkenheid van kansengroepen 

In het verleden zijn gehandicaptenorganisaties steeds actief en formeel betrokken geweest bij 
het beleid inzake professionele integratie van personen met een handicap, aangezien zij deel 
uitmaakten van de Raad van Bestuur van het VFSIPH en van de ad-hoc commissie professio-
nele integratie. Deze formele betrokkenheid dreigt in de nieuwe constellatie weg te vallen. Ook 
na de overheveling van het luik “professionele integratie van personen met een handicap” van 
het VFSIPH naar het beleidsdomein Werk en Sociale economie blijven gebruikersorganisaties 
omwille van hun expertise en ondersteunende rol naar de leden van hun doelgroep best bij het 
uitvoerend beleid betrokken. Daarom vraagt de commissie Diversiteit de opstart van structu-
reel overleg met vertegenwoordigers van de personen met een arbeidshandicap, het ATB-
netwerk, de sector van de aangepaste tewerkstelling en de VDAB als betrokken partners.  
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Addendum bij de aanbeveling: operationa-
lisering aanbeveling op het niveau van de 
VDAB 

De sociale partners hebben in overleg met de organisaties van personen met een arbeidshan-
dicap besloten volgende operationele punten die behoren tot de bevoegdheid van het be-
heerscomité van de VDAB, in de VDAB door te voeren. 
 

A a n g ep as t e  a r b e i d s t r a j e c t b e g e l e i d in g  

Binnen de groep die geholpen wordt via de gespecialiseerde arbeidstrajectbegeleiding (de 
ATB-diensten), is het noodzakelijk dat de personen met de grootste nood zeker aan bod ko-
men. In eerste instantie wordt dan ook geopteerd voor de continuering van de normen die 
momenteel zijn ingebouwd, zij het aangepast aan de nieuwe situatie. Dit betekent dat, tot er 
een betere afbakening is van de groep van personen met de grootste nood, het aangewezen 
is dat 55% van de personen die geholpen worden door de gespecialiseerde arbeidstrajectbe-
geleidingsdiensten hetzij ingeschreven is bij het VFSIPH, hetzij geniet van een bijkomende 
vorm van ondersteuning op het vlak van tewerkstelling en opleiding bepaald via de multidisci-
plinaire screeningsprocedure. Consistente monitoring moet aangeven of het vooropgestelde 
streefcijfer van 55% wordt behaald.  
 
De sociale partners en de vertegenwoordigers van personen met een arbeidshandicap zijn er 
zich van bewust dat de organisatie van de aangepaste arbeidstrajectbegeleiding voor perso-
nen met een arbeidshandicap betekent dat deze groep meer aandacht moet krijgen bij de 
reguliere werking. Zich baserend op de doelstelling van de Gemeenschappelijke platformtekst 
van 2 december 2003, alsook op de doelstelling van de Vlaamse regering om te komen tot een 
sluitende aanpak voor de werklozen, vinden zij deze vraag legitiem en noodzakelijk.  
 
Verder pleiten de sociale partners en de vertegenwoordigers van de personen met een ar-
beidshandicap er voor dat een uitbreiding van de capaciteit van de diensten voor gespeciali-
seerde arbeidstrajectbegeleiding (ATB) gebeurt op basis van de omstandig in kaart gebrachte 
nood. De budgettaire bewaking kan gegarandeerd worden via het mechanisme van financie-
ring per traject.  
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G e s p e c i a l i s e e r d e  o n d e r s t e u n i n g  

De sociale partners en vertegenwoordigers van personen met een arbeidshandicap stellen 
voor om de toewijzing van de gespecialiseerde ondersteuning in de schoot van de VDAB op 
de volgende wijze te operationaliseren. 
 
De beslissing over het al dan niet toekennen gebeurt binnen de schoot van de VDAB. Indien 
de beoordelaar van de VDAB zich kan vinden in het voorstel van het multidisciplinaire team 
kan het dossier administratief worden afgehandeld. Dit betekent dat de persoon, indien ook 
aan de administratieve voorwaarden is voldaan, de voorgestelde ondersteuning wordt toege-
wezen zonder dat bijkomende beslissingen nodig zijn. 
 
Indien de beoordelaar van de VDAB zich niet kan vinden in de, in het multidisciplinair verslag, 
voorgestelde ondersteuning moet het dossier worden overgemaakt aan een multidisciplinair 
samengestelde evaluatiecommissie, op te richten in de schoot van de VDAB. Deze werkwijze 
is gelijklopend met de huidige procedure binnen het VFSIPH waar iedere toewijzing van on-
dersteuning gebeurt door een Provinciale Evaluatiecommissie (PEC).  
 
Tegen de beslissing van de multidisciplinaire evaluatiecommissie kan de persoon met een 
handicap in beroep gaan door te vragen dat zijn dossier door een tweede evaluatiecommissie 
wordt bekeken.  
 
Naast experten op het vlak van handicap en arbeid/werk/professionele integratie dienen ook 
ervaringsdeskundigen in deze materie te worden opgenomen in de multidisciplinaire evalua-
tiecommissies.  
 
Omwille van pragmatische redenen wordt er gepleit voor het oprichten van één multidiscipli-
naire evaluatiecommissie per provincie. De sociale partners en vertegenwoordigers van de 
personen met een arbeidshandicap wensen wel te benadrukken dat er over de provincies 
heen eenvormigheid moet zijn in de beslissing. Het is de taak van de VDAB om de werking 
van de multidisciplinaire evaluatiecommissies op elkaar af te stemmen.  
 

B e t r o k k e n h e i d  v a n  k a n s e n g r o e p e n  

De sociale partners en vertegenwoordigers van de personen met een arbeidshandicap pleiten 
er voor de betrokkenheid van kansengroepen vorm te geven via de oprichting binnen de VDAB 
van een structureel overleg met vertegenwoordigers van de personen met een arbeidshandi-
cap, het ATB-netwerk, de sector van de aangepaste tewerkstelling en de VDAB als betrokken 
partners. 


