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Aanwezig: Evi Naeyaert (CGG VAGGA),  Inneke Verbakel (Emino) Leen Meeussen (PC 

Bethaniën), Liesbet Felix (De Keerkring), Marleen Van Staey (Similes), Nikolaj Basselez 

(VDAB), Annika Gilen (VDAB) , Lynn Franssen (GTB), Bie Stoops (PC Bethaniën), Helga 

Peeters (SARA), Leen De Merlier (Multiversum), Lies Vermeulen (Weerwerk), Liesje Snels 

(De Vliering - ‘t Karwei), Stijn Machiels (Beschut Wonen), Liesbeth Huysmans (Weerwerk), 

Mieke Van de Vijver (ZNA STuivenberg), Daniel Dufond (CAW Antwerpen), Liesbet Van den 

Wijngaert (VDAB) 

 

Afwezig: ? 

 

 
 

 

1.Verslag vorig themagroep arbeid 13/3/19 : OK 

 

2. Collectief Maatwerk 

 

Sinds januari 2019 geldt Collectief Maatwerk BIS 

Doelgroep ongeveer dezelfde gebleven als Collectief Maatwerk: 

 =>  langdurig wz / PmAB / PMP 

Werkgevers worden maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen 

Doelgroepmdw ontvangt loon 

Werkgever krijgt WOP (werkondersteuningspakket) en organisatieondersteuning 

Advies Maatwerk 5 jaar geldig (start vanaf tewerkstelling); na 5 jaar verplicht 

geëvalueerd op de werkvloer ifv doorstroom naar NEC 

Doorstroompartners: Buurtservice, WEB, Levanto, Emino 

WOP kan worden aangepast na 3de jaar te aanpassing mogelijk WOP kan stijgen of 

dalen (40 en 75) iedereen start met 45 of 60. 

Verandering voor BUSO: OV 2 geen verandering; OV 3 geen automatisch recht meer 

indien OV3 niet wordt afgemaakt. 

2500 maatwerkers in Vlaanderen die worden geëvalueerd (= 10 %), maar niet 

iedereen moet doorstromen, ze worden enkel geëvalueerd. Zittende 

doelgroepwerknemers komen nooit automatisch in routing evaluatie, tenzij er toch 

iemand langskomt om te evalueren.  

Wat is de rol van de doorstroompartners? Zij bepalen hoe  traject inhoudelijk   

verloopt. 

 

3. Doorstroom vanuit CMW 

 

Van de zittende doelgroepmedewerkers wordt 10% geëvalueerd, de andere 90% 

wordt nooit geëvalueerd. 10% gekozen op basis van enkele criteria voor wie geen 

ondersteuning noodzakelijk is, wordt bekeken of doorstroom haalbaar is. 

Evaluatie door WG en WN gevraagd. Als doorstroom toch niet haalbaar is, mag 

persoon in maatwerk blijven (<-> LDE) 



Criteria doorstroom:  persoonlijke situatie werknemer, continuïteit bedrijf, er moet een 

een reguliere tewerkstelling zonder ondersteuning mogelijk zijn. 

 

Doorstroomtraject in NEC max 6 maand door doorstroompartner tijdens lopende 

tewerkstelling (bvb gedurende 1 uur wordt werknemer even apart genomen en 

begeleid) 

Verloop: Voortraject/matching/Stage/nazorg 

WG krijgt hoogste WOP van 75% tijdens stage  

 

Evaluatie na doorstroomtraject gebeurt door: 

VDAB arbeidshandicapdeskundigen provincie Antwerpen: An Vanderhallen, Hakima 

Al Farisi, Jo Donckers  

 

 Doorstroom niet gelukt 

● geen job, wel doortstroomklaar, wn blijft in dienst bij CMW bedrijf tot andere 

job gevonden 

● geen job, wn niet doorstroomklaar, WN blijft in dienst bij CMW bedrijf en WOP 

wordt aangepast 

● geen job, WN heeft de kans maar weigert om door te stromen zonder geldige  

  

Doorstroom is gelukt 

 

Opmerking: Voor personen met psychische kwetsbaarheid stellen zich op langere 

termijn wellicht problemen. Er kan eventueel verlenging van een onderdeel van het 

doorstroomtraject worden voorzien. bv 4 ipv 3 maanden stage, nazorg langer maken. 

En ook in de nieuwe werkomgeving binnen het NEC zijn personen met psychische 

problemen ook al snel heel kwetsbaar, los van het feit dat iemand voldoende 

technische competenties heeft. Het is aan de doorstroompartner om dit proces goed 

te bewaken, begeleiden en om de ideale match te vinden tussen WG en WN. IPS 

(individuele plaatsing en steun) is hier ook een goed voorbeeld. 

 

Personen die doorstromen vanuit CMW naar NEC krijgen automatisch een VOP 

(Vlaamse ondersteuningspremie) en moet aangevraagd door doorstroompartner. 

 

Partnerorganisaties kunnen indceringsaanvragen doen: 

Via de website VDAB https://www.vdab.be/sociale-economie/indicering 

 

of bij voorkeur via de samenwerkingsovk zorg-werk kan rechtstreeks aangemeld 

worden bij GTB. Klanten worden aangemeld bij GTB contactpersoon Dominique 

Mazet (Zie ook website SARA netwerk); traject naar werk wordt opgestart en 

indicering kan onderdeel traject zijn. 

 

Opmerking: 

We moeten vermijden dat klanten verschillende keren  hetzelfde moeten vertellen bij 

verschillende organisaties. Inhoud van de ICF wordt ALTIJD met klant besproken. 

Het vergt veel van klanten om input te delen. 

 

https://www.vdab.be/sociale-economie/indicering


Doorlooptijd indicering bij VDAB en GTB  loopt al gauw enkele maanden op. De input 

vanuit zorg om ICF te voeden is vaak waardevol en kan mogelijks het 

indiceringsproces versnellen. De vraag is tot waar zorgpartner info kan aanreiken 

rekening houdend met het feit dat opnames tegenwoordig zo kort zijn en het traject 

naar werk sneller opgestart moet worden dan voorheen, voorzien duurtijd traject is 

kort en dus onvoldoende nazorg.  

 

Momenteel proeftuin de Keerkring met 5-tal klanten: Arbeidscoaches doen een 

dubbeltraject met GTB zodat aan de zorg en werk-zijde voldoende aandacht wordt 

besteed.  

 

SARA platform: nieuwe website in ontwikkeling, tijdens zomermaanden zal informatie 

up-to-date gemaakt worden waaronder inhoud samenwerkingsmodel.  

 

4.  Doorstroom vanuit lokale diensteneconomie 

 

Zittende doelgroepwerknemers van voor en vanaf maart 2015 worden allemaal 

geëvalueerd. 410 personen gaan uitstromen in de provincie Antwerpen 

 

Gelijkaardig doorstroomtraject als CMW, doorstroompartners zijn dezelfde als CMW. 

 

Doorstroom gelukt:  LDE subsidie automatisch stopgezet 

 

Doorstroom niet gelukt 

1. inschakeling voorbij 

2. inschakeling niet voorbij 

Werknemer kan heel uitzonderlijk terug naar LDE en VDAB specialisten beslissen 

hierover. Klanten worden terug werkzoekend indien geen doorstroom gerealiseerd 

wordt. 

 

Ter info: VDAB is bezig met het vereenvoudigen van indiceringsproces LDE (zowel 

aanvraagprocedure, erkenning als bepaling criteria) 

 

5. Varia  

 

ESF-Projectoproep 457 activering en outreachend werken 

 

GTB heeft project ingediend: Werk is belangrijk aspect binnen herstel personen; hoe 

sneller thema werk aangeboden wordt, hoe laagdrempeliger om terug actie te 

ondernemen. Doelgroep inactieve arbeidsreserve zou moeten bereikt worden. Het is 

nog niet de bedoeling om traject naar werk op te starten, het gaat eerder over de 

verkennende fase wanneer mensen met vragen over werk zitten.  

 

Visie SARA netwerk: wat hebben wij binnen dit kader als zorgpartner nodig en hoe  

zien wij het outreachend werken? Er zijn al heel wat lopende acties en initiatieven. Er 

zijn al wel wat goede praktijken. Het is de kracht van een netwerk om verschillende 

doelgroepen en trajecten samen te brengen. En als het project afloopt, hoe kunnen 

we dit laten bestaan? 



Deadline indiening is 14 juni. Het goedgekeurde project kan van start  gaan vanaf 

1/10/2019 en eindigt op 31/12/2021. 

Suggestie is om eerder ruime acties voor te stellen zodat je nog ruimte hebt om    

acties voor te stellen.  

Werk is belangrijk thema binnen SARA netwerk. Werk heeft ook preventieve functie 

voor herval. Mooi proefproject om na te gaan om te springen als netwerk. 

Als zorg en werk elkaar op de werkvloer meer gaan ontmoeten, kan alleen maar 

bevorderend zijn voor de perspectieven van de klant. 

Er is een directe meerwaarde voor de cliënt en indirect om samenwerking tussen 

werk en zorg meer gefaciliteerd wordt. 

 

Wat is de aard van lidmaatschap per organisatie? Want er kunnen concurrerende 

belangen spelen. bvb ieder heeft wellicht andere logica/afspraken wat de inbreng van 

middelen betreft.  

 

Partners vragende partij om urgente vragen duidelijker aan te geven via mail of 

telefoon. Bv. in het rood aanduiden dat ze tegen de volgende vergadering een 

antwoord moeten geven op iets.  

 

Juridisch en financieel nog niet duidelijk genoeg wat het mandaat inhoud voor de 

partners. 

 

Er is zeker interesse maar het project moet nog duidelijker gepresenteerd worden op 

juridisch en financieel vlak. 

 

Partners kunnen tot vrijdagochtend 14/6 mailen naar Lynn Fransen om aan te geven 

of ze zich zullen engageren/intekenen. 

 

Er wordt contact opgenomen met Patrick Rupol ivm de verdere vragen rond de 

financiering. Bv. informeel partner worden kan ook een piste zijn om zo in te stappen 

in het project. Informeer wil zeggen dat er geen extra financiering aan te pas komt. 

Sommigen zijn voorstander, anderen niet...  Deze zaken moeten nog verder worden 

afgestemd met stafmedewerker GTB Patrick Rupol. 

 

 

   

 

 

 

 


