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Agenda 
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1. Situering VDAB

2. vier bijzondere tewerkstellingsondersteunende 

maatregelen  (BTOM) 

3. Sociale economie 

4. Hoe vraag je bij vdab ondersteuning aan? 
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1. Situering aanbod VDAB 

VDAB 

aanpassingen en ondersteuning op de werkvloer en bij 

participatie bij het traject naar werk 

vs algemeen dagelijks leven ===> VAPH, hulpmiddelen 

mutualiteiten



2. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen

Aanpassingen op de werkvloer
○ aangepaste werkplek, kledij en gereedschap

Tussenkomst tolken
○ Vlaamse gebarentaal, schrijf-en/of oraaltolken

Tussenkomst in vervoersonkosten
○ cardiorespiratoir of locomotorische 

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)
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de vier bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen
Voor wie?

● Werkgevers

● Werknemers (inclusief jobstudenten)

● Werkzoekenden

● Zelfstandigen

+

● Werkplekleren

● Wijk-werken
● Duaal leren (werkcomponent)
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ARBEIDSPOSTAANPASSING

• tegemoetkoming voor werkgever (arbeidspost)
• Voor de werknemer of cursist in (K)IBO

• Enkel de meerkost

• na bezoek van VDAB team TOM ter plaatse  
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ARBEIDSPOSTAANPASSING

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.vandijkgouda.nl/images/WC-Matic-Uni.jpg&imgrefurl=http://www.vandijkgouda.nl/woningaapassingen.html&h=600&w=800&sz=80&hl=nl&start=1&um=1&usg=__XXiQ9d7Y0Bz0C4u6tTi20uRx5lg=&tbnid=UrFF8WMs7gubZM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=aangepaste+wc&um=1&hl=nl
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ARBEIDSGEREEDSCHAP EN -KLEDIJ

= tegemoetkoming aan werknemer

● Relatie tot noodzaak, gebruiksfrequentie, doelmatigheid en werkzaamheid
● Na bezoek team TOM ter plaatse
● Eigendom werknemer
● Betaling rechtstreeks aan leverancier mogelijk
● Ook:

duaal leren (AGODI blijft eigenaar)
werkplekleren (VDAB blijft eigenaar)
wijk-werken (VDAB blijft eigenaar)

Eerst aanvragen, dan pas aankopen!
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ARBEIDSGEREEDSCHAP EN -KLEDIJ
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TEGEMOETKOMING TOLKEN
Vlaamse gebarentaal, oraaltolk, schrijftolk

1. Werkzoekenden:
Zoektocht naar werk: schijven van 18u
Tijdens opleiding: in samenspraak te bepalen

2. Werknemers:
10% arbeidstijd
Verhoging mogelijk met 10 of 20%
Ook tijdens Duaal leren (in samenspraak te 
bepalen)

CAB: Communicatie Assistentie Bureau
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TEGEMOETKOMING IN VERVOER

Geen 300m stappen (locomotorisch/cardiorespiratoir)
Geattesteerd door arts-specialist

1. Openbaar vervoer met begeleider
2. Eigen (aangepast) vervoer
3. Gespecialiseerd vervoer
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VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE (VOP)

• loonkostsubsidie voor werkgever (40 -30-20-20-20-0%)

• Bij verandering werkgever: nieuwe basiscyclus
Ook voor openbare besturen (aanwerving na 1-10-08), onderwijs en uitzendarbeid, en zelfstandigen.

• Niet voor wijk-werken, duaal- en werkplekleren

• Vlaamse Overheid: eigen systeem (TOM)

• Federale Overheid: geen regeling
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VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE (VOP)
Toepassingen:

DIVERS INZETBAAR, info voor werkgever:
Infofiche met voorbeelden, terug te vinden via het internet.
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtml

VOP in een WZC

VOP, een voorbeeld

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=3os8IlrNOVM
https://drive.google.com/file/d/0B34Jck49zyyMSHFBNy1LTk53ZG8/view?ts=5b9b9779


3. toegang tot sociale economie 

2 werkvormen

Collectief maatwerk lokale diensteneconomie 
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Toegang voor sociale economie is 5 jaar geldig,  daarna doorstroomevaluatie door VDAB. 
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LOKALE DIENSTENECONOMIE 
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LOKALE DIENSTENECONOMIE

Wil je meer weten:

Webinar Wegwijs in de Lokale diensteneconomie

https://channel.royalcast.com/vdab/#!/vdab/20191107_1
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COLLECTIEF MAATWERK
Betaald werk met ondersteuning: Sociale en beschutte werkplaatsen

                   www.socialeeconomie.be

https://www.youtube.com/watch?v=Mr8AEmb2Lu0

http://www.socialeeconomie.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mr8AEmb2Lu0
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eens de juiste ondersteuning...volwaardig werk 

                                                                 bron: www.socialeeconomie.be



4. hoe vraag je ondersteuning bij VDAB?  

● werkzoekenden: via vraag naar persoonlijke bemiddeling via de servicelijn 

E-mail info@vdab.be

Bel 0800 30 700 (gratis)

● werknemers: via vdab website: 

stappenplan beschikbaar via https://www.vdab.be/arbeidshandicap/werknemer

● ondersteuning nodig bij de aanvraag? : contactgegevens team TOM 
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mailto:info@vdab.be
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/werknemers
https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking

