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Voorwoord

Beste lezer

Iedereen heeft recht op een job die past bij zijn capaciteiten en vaardigheden. Arbeid is
nog altijd één van de hefbomen om goed geïntegreerd te zijn in de samenleving én om
je goed in je vel te voelen. Dat geldt dus ook voor mensen met een arbeidshandicap. En
daar knelt juist het schoentje, voor hen is het moeilijk kansen te krijgen in de reguliere
economie. Sociale economie kan helpen bruggen bouwen van de sociale naar de regu-
liere economie.

Doorheen de jaren hebben de beschutte en sociale werkplaatsen immers aangetoond
dat ze over heel wat expertise beschikken op vlak van tewerkstelling van mensen met een
arbeidshandicap. Maar deze kennis blijft vandaag binnen de muren van de beide secto-
ren steken. 

Jammer, want we zien dat vele reguliere werkgevers het lastig vinden om een persoon
met een arbeidshandicap te werk te stellen omdat ze nauwelijks structureel worden
begeleid. Een langdurige en structurele begeleiding op de werkvloer voor een reguliere
werkgever bestaat momenteel niet.

De invulling van deze ‘missing link’ is voor mij dan ook een beleidsprioriteit. Een metho-
diek die begeleiding van een reguliere werkgever mogelijk maakt, opent veel mogelijk-
heden voor tewerkstelling van de doelgroepen sociale economie. Van een exclusieve
sociale economie wil ik zo komen tot een inclusieve (sociale) economie tout court. 

Zeven beschutte werkplaatsen en zeventien sociale werkplaatsen hebben de hand-
schoen opgenomen. Samen zijn ze in een experiment gestapt op zoek naar de methodiek
die het beste geschikt is voor Vlaanderen. Dit boek geeft voor de beschutte werkplaatsen
een eerste terugkoppeling van de resultaten en een aantal beleidsaanbevelingen om van
de ontwikkelde methodiek een succes te maken. De resultaten zijn hoopvol maar de weg
is nog lang. Hoopvol want ik merkte doorheen het experiment dat het enthousiasme van
de werkplaatsen alleen maar groeide. Dat zag je ook aan een toenemend aantal effectie-
ve tewerkstellingen bij reguliere werkgevers naar het einde van dit experiment. Uit de
beleidsaanbevelingen leid ik wel af dat we nog wat hindernissen moeten nemen om van
de methodiek een echte succesformule te maken.

Ik wil alvast de werkplaatsen die deelgenomen hebben, van harte feliciteren met dit pio-
nierswerk. Ik hoop dat hun enthousiasme aanstekelijk werkt zowel voor de andere
beschutte en sociale werkplaatsen als voor de reguliere werkgevers.

Veel leesplezier

Kathleen Van Brempt

6 DE DEUR STAAT OPEN...



Dankwoord

Aan dit boek werkten de zeven beschutte werkplaatsen mee die Supported
Employment in Vlaanderen hebben opgestart:
Arcotec vzw, Brugge
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de teksten vlot te krijgen. Het is een intens groepswerk geworden waarbij iedere stap
zorgvuldig werd bestudeerd. De fictieve voet werd pas neergezet als alle hindernissen
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Zonder het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke
Kansen, Kathleen Van Brempt, zou het hele experiment Supported Employment onmo-
gelijk zijn geweest.

Geertrui Seys
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Inleiding

Supported Employment betekent letterlijk "ondersteunde tewerkstelling". Het is een
methodiek die mensen met een arbeidshandicap de ondersteuning biedt die ze nodig
hebben om op de open arbeidsmarkt te gaan werken. Aan het project "Supported
Employment" hebben zeven beschutte werkplaatsen deelgenomen om doorstroom van-
uit de werkplaats naar de open arbeidsmarkt mogelijk te maken. Dit boek vertelt het ver-
haal van onze ervaringen. Supported Employment is een bijzondere uitdaging voor de
persoon met een arbeidshandicap die zijn vertrouwde milieu ruilt voor het reguliere
bedrijf. Maar dat is het ook voor de beschutte werkplaats die Supported Employment
aanbiedt én voor de werkgever die mee in het traject stapt.

We beginnen in dit boek met een schets van het theoretische kader rond Supported
Employment: wat is het en waar komt de methodiek vandaan? In het tweede deel
beschrijven we onze ervaringen met de methodiek. Om het proces duidelijk naar voren
te brengen, hebben we de omschrijving van de verschillende stappen geïllustreerd met
tal van praktijkvoorbeelden. Achterin het boek vindt u eveneens de belangrijkste werk-
documenten voor Supported Employment. Om situaties en hindernissen duidelijk te
maken, kozen we passende voorbeelden uit het verhaal van de kandidaten voor
Supported Employment uit de zeven beschutte werkplaatsen die aan het project deelna-
men.

Daarnaast volgen we Benjamin, Jan en Marja doorheen het tweede deel van het boek. Op
het einde van elke processtap in Supported Employment leest u wat hen overkwam tij-
dens de verschillende fases die hen naar hun tewerkstelling in het reguliere bedrijf moes-
ten leiden. Benjamin, Jan en Marja hebben het traject elk op hun eigen manier doorlopen.
Ze kwamen op hun weg naar de open arbeidsmarkt hindernissen tegen, soms verliep het
vlotter dan verwacht. Ook deze cases vertellen niet élk detail van de methodiek en uiter-
aard niet álles wat een deelnemer in het traject kan meemaken. 

De personen in deze voorbeelden bestaan echt. Ze nemen effectief deel aan het project.
Omwille van de privacy hebben wij hen een andere naam gegeven. We hebben geen fic-
tieve personages of situaties bedacht. Het zijn stuk voor stuk momentopnames die type-
rend zijn voor Supported Employment, illustraties van de problemen onderweg en de
oplossingen waarmee onze begeleiders de moeilijkheden konden omzetten in kansen. 

In het derde deel staan we stil bij de kwaliteitsvereisten van de methodiek, in het vierde
deel ten slotte komen de beleidsaanbevelingen aan bod. 

Woorden uit het vakjargon van de beschutte werkplaatsen worden in een woordenlijst
achter in het boek verklaard. Ten slotte gebruiken we doorheen het boek steeds de man-
nelijke vorm "hij", waarmee we evengoed vrouwen bedoelen. Het dubbel gebruik: "zij/hij"
bleek de leesbaarheid echt niet te bevorderen.
Parallel met dit boek geven wij de brochure "De deur staat open: kwantitatieve analyse
van het experiment Supported Employment in de beschutte werkplaatsen" uit. Hierin
vindt u alle mogelijke cijfermateriaal uit het project, waarmee wij onze beleidsaanbeve-
lingen kunnen onderbouwen. 
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deel I

Situering



1. Inleiding
1.1 PROBLEEMSTELLING

Een beschutte werkplaats (BW) richt zich prioritair op de tewerkstelling van personen met
een arbeidshandicap. Er zijn 18.500 personen tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen,
waarvan ruim 15.000 personen met een arbeidshandicap. Hiermee speelt de sector een
voorname en unieke rol in de tewerkstelling van kansengroepen.

De beschutte werkplaats staat in voor het verzorgen van nuttig en lonend werk voor haar
werknemers met een arbeidshandicap en voorziet hiervoor de nodige begeleiding.
Volgens het decreet dat de oprichting van de beschutte werkplaatsen regelt, waakt de
BW er eveneens over dat de werknemers met een arbeidshandicap begeleid worden in
hun acties om door te stromen naar een tewerkstelling in het normaal economisch cir-
cuit. 

In de praktijk blijkt die doorstroom echter niet evident. Er is geen methodiek die volledig
afgestemd is op de noden van werknemers in de BW. De reglementering en de subsidië-
ring van de BW is niet voorzien op het realiseren van doorstroom. Dit heeft als gevolg dat
de focus van de BW eerder ligt op de organisatie van de interne tewerkstelling dan op het
realiseren van doorstroom. De enkelingen die hun kans waagden in het reguliere circuit,
keerden vaak na een korte periode weer terug. In 2004 stroomden 38 werknemers vanuit
de BW door naar het reguliere circuit, in 2005 waren dit er 47. We weten dat er van deze
groep verschillende personen weer terugkeren naar de BW, we hebben echter geen zicht
op de exacte cijfers. 

Uit cijfers over de arbeidsparticipatie leiden we bovendien af dat het reguliere circuit
geen vragende partij is om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Waar
de werkzaamheidgraad van de totale actieve beroepsbevolking in Vlaanderen op 63%
ligt, bedraagt dit voor kansengroepen slechts 45 % (NIS, 2002). Met de Ronde Tafel
Conferentie van december 2003, wilde toenmalig Vlaams Minister van Werkgelegenheid
Landuyt daar iets aan veranderen. Dit resulteerde in een platformtekst die tegen 2010 een
evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen vooropstelt. De methodiek "Supported
Employment" wordt hier genoemd als een belangrijk te ontwikkelen instrument voor de
ondersteuning van de integratie van personen met een arbeidshandicap.

1.2 HET PILOOTPROJECT "SUPPORTED EMPLOYMENT"

De beschutte werkplaatsen hebben jarenlang expertise opgebouwd in de begeleiding
van de doelgroep, het aanpassen van werkprocessen en het opbouwen van relaties met
reguliere bedrijven. Deze expertise werd lange tijd hoofdzakelijk intern aangewend. Om
de loopbaankansen van mensen met een arbeidshandicap te optimaliseren, willen
beschutte werkplaatsen hun kennis en kunde steeds vaker ter beschikking stellen van
reguliere bedrijven. Supported Employment blijkt, door zijn stapsgewijze totaalaanpak,
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de meest geschikte methodiek om de expertise van de BW te bundelen en te ordenen.
Op deze wijze kunnen BW het aanbod op maat voor mensen met een arbeidshandicap
verfijnen en tegelijkertijd het aanbod voor de klanten optimaliseren. 

Vanuit deze ontwikkelingen kregen de ideeën rond "Supported Employment" stilaan
vorm. Dit resulteerde in een ESF-project (Europees Sociaal Fonds) in het kader van het
zogenaamde "Zwaartepunt 6" (periode 2000-2006) , waarin nieuwe methodes en instru-
menten op "labo-schaal" ontwikkeld kunnen worden met het oog op een verbetering van
de arbeidsmarkt (zie verklarende woordenlijst). Het project werd goedgekeurd voor de
periode van juni 2006 tot en met maart 2008. 

De Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB) fungeert als promotor van het project,
zeven werkplaatsen nemen deel. In de eerste projectperiode kende het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, voorheen Vlaams Fonds voor de
Sociale Integratie van Personen met een Handicap) co-financieringsmiddelen toe. In de
tweede projectperiode werden deze voorzien door het Vlaams Subsidieagentschap voor
Werk en Sociale Economie (VSAWSE) en door de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

Met dit project hebben we de methodiek Supported Employment  verfijnd tot een onder-
steuningsvorm die past bij de specifieke doelgroep en die een plaats krijgt binnen het
geheel van gangbare tewerkstellingsmethodieken. Dit gebeurde vooral aan de hand van
een experimentele toepassing van de methodiek. We hebben eveneens een aanzet gege-
ven om de kwaliteitsvereisten van de methodiek te bepalen voor de aanbieders van de
methodiek. Ten slotte hebben we kritische succesfactoren en valkuilen in kaart gebracht,
op basis waarvan we beleidsaanbevelingen formuleren die kunnen helpen om
Supported Employment te verankeren in de reguliere regelgeving. In die zin kunnen we
het project beschouwen tegen de achtergrond van het zogenaamde "eenheidsdecreet"
dat normaliter tegen eind 2008 vorm zal krijgen. Het eenheidsdecreet beoogt een nieu-
we, gezamenlijke regelgeving voor alle "maatwerkbedrijven" in Vlaanderen en zou ook
een regeling voor de methodiek "Supported Employment" omvatten. 

In elk van de deelnemende werkplaatsen werd minstens één (deeltijdse) begeleider aan-
gesteld om de methodiek toe te passen en te verfijnen. De werkplaatsen richten zich in
dit project enkel op mensen met een arbeidshandicap die een erkenning van het VAPH
hebben om in de beschutte werkplaats te werken (het zogenaamde W2-ticket). 
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2. Theoretisch kader
2.1 DEFINITIE

De methodiek "Supported Employment" werd in de jaren zeventig in de Verenigde Staten
ontwikkeld als reactie op de groeiende onvrede met de traditionele tewerkstelling van
mensen met een arbeidshandicap. In de loop der jaren werd de methodiek aangepast in
functie van de tijdsgeest, het wettelijke kader, nieuwe doelgroepen, andere diensten voor
mensen met een arbeidshandicap... Hoewel de methodiek op veel verschillende wijzen
toegepast wordt, ligt de focus steeds op het aanbieden van ondersteuning op maat bij de
tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap.

Wij beschouwen Supported Employment als een methodiek om mensen met een
arbeidshandicap stapsgewijs naar een volwaardige job in het reguliere circuit te begelei-
den. De begeleiding op maat heeft niet alleen plaats bij de zoektocht en de overgang
naar een geschikte tewerkstelling, maar eveneens daarna. De filosofie van Supported
Employment keert de bestaande opvatting over tewerkstelling van de persoon met
arbeidshandicap om: we vertrekken niet van een beschikbare job waarin we de persoon
proberen te plaatsen, maar van de capaciteiten van de persoon en zoeken daarbij naar
een geschikte job. We streven hiermee duurzaamheid na. Niet alleen de duur van het con-
tract is belangrijk, ook de voldoening van de werknemer bepaalt het succes van het pro-
ject. Zo beoogt Supported Employment niet het vinden en behouden van een job, maar
het ontwikkelen van een volledige loopbaan.

Het is een proces dat in opeenvolgende stappen verloopt. Globaal genomen kan men
een zevental fasen onderscheiden. We kunnen de verschillende fasen verder detailleren
in subfasen. Om te beginnen krijgt de kandidaat informatie over het te doorlopen proces.
Verder stemmen we de verwachtingen van de kandidaat en de begeleider op elkaar af
(intake). Vervolgens brengen we de capaciteiten van de kandidaat in kaart (assessment).
Met die informatie gaan we op zoek naar een geschikte job of een geïnteresseerde werk-
gever (jobfinding). Als we die gevonden hebben, analyseren we grondig de job en de
organisatie. We noteren de vereiste werkplekaanpassingen en de opleidingsnoden en
zorgen voor de technische voorbereiding (jobvoorbereiding). Nu kunnen we alles in
gereedheid brengen om de introductie van de kandidaat op de werkplek mogelijk te
maken (jobplaatsing), waarna we kunnen werken aan de opleiding van de kandidaat op
de werkplek (werkplekopleiding). Ten slotte voorziet de begeleider coachingsmomenten
voor de kandidaat-werknemer, de werkgever en/of collega’s (blijvende begeleiding of
ongoing support).

2.2 VISIE OP SUPPORTED EMPLOYMENT 

De methodiek is sterk waardegebonden. De filosofie achter Supported Employment is de
inclusie-gedachte, die in de jaren zeventig langzaam op gang kwam en nog steeds een
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lange weg te gaan heeft. Inclusie is de meest recente wijze om mensen met een arbeids-
handicap te benaderen. 

De oudste benaderingswijze is de isolatie. De norm was: mensen met een handicap wor-
den afgezonderd van de samenleving. Als reactie hierop kwam de normalisatie-gedach-
te, waarbij men mensen met een handicap door middel van medicatie, chirurgie, thera-
pie of aangepast onderwijs zo "normaal" mogelijk wilde maken.

Recenter deed de integratie-visie haar intrede: mensen met een handicap hebben het
recht om deel te nemen aan de samenleving en zij hebben aanpassingen nodig om te
kunnen voldoen aan de maatschappelijke normen.
Inclusie gaat dan weer een stap verder dan integratie. Inclusie gaat uit van de verschei-
denheid in de samenleving. Alle mensen hebben verschillende kenmerken, bij sommigen
is één van de kenmerken hun handicap of beperking. In deze visie moet de samenleving
zo georganiseerd zijn dat alle leden, met hun verschillende kenmerken en op hun eigen
manier, er op alle mogelijke vlakken volwaardig aan kunnen deelnemen (wonen, werken,
vrijetijdsbesteding,…).

Wij gaan in dit pilootproject uit van volgende kernelementen, die de inclusie-gedachte
ondersteunen:

- Supported Employment is tewerkstelling met een arbeidscontract en een volwaardig
loon op de open arbeidsmarkt. Dit heeft plaats in een "geïntegreerde" setting: de per-
soon met een arbeidshandicap werkt samen met andere collega’s zonder arbeidshan-
dicap.

- De deelnemer staat centraal en maakt zelf keuzes in het proces.

- De begeleider ondersteunt de kandidaat waar mogelijk bij het maken van geïnfor-
meerde keuzes en stimuleert hem in zijn zelfstandigheid.

- Supported Employment is de gedeelde verantwoordelijkheid van de kandidaat, van de
begeleider en van de werkgever.

- In Supported Employment stemmen we de job en de deelnemer zoveel mogelijk op
elkaar af:

� De job sluit aan bij de interesses en de mogelijkheden van de kandidaat.

� De werkomgeving en het takenpakket worden zoveel mogelijk gestructureerd in
functie van de kandidaat.

� De opleiding van de kandidaat gebeurt zoveel mogelijk op de werkvloer.

� In Supported Employment streven we naar de aanvaarding van mensen met een
arbeidshandicap in de reguliere werkomgeving.

Deze visie sluit nauw aan bij "empowerment". Dit is een begrip dat de laatste jaren een
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sterke opgang kent in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een arbeids-
handicap. Empowerment is een leerproces waarbij mensen meester worden over hun
eigen bestaan en in toenemende mate zelf keuzes maken, gebruik maken van hun eigen
krachten en mogelijkheden (NIZW, 2004). "Leerproces" en "zelf keuzes maken" zijn kern-
woorden. Het leerproces vindt plaats op eigen kracht van de kandidaat, ondersteund
door professionelen, daar waar ondersteuning noodzakelijk is. Zelf keuzes maken impli-
ceert dat de keuze van de kandidaat centraal staat en richtinggevend is in het proces. Het
proces vertaalt zich in een traject dat een cyclisch verloop kent. Empowerment is per-
soonsgericht: wat het kan betekenen in iemands leven en welke rol de professionelen of
de begeleiders hierin kunnen spelen, verschilt van persoon tot persoon. Empowerment
gaat uit van een positieve benadering. Ze focust op welzijn, krachten en omgevingsin-
vloeden en niet op problemen, risicofactoren en het individuele schuldmodel (Van
Regenmortel, 2002). Het is duidelijk dat de visie op Supported Employment en de visie op
empowerment nauw bij elkaar aansluiten.

In onze visie is de doelstelling van tewerkstellingsondersteuning ten slotte het aanbieden
van de meest haalbare, wenselijke en zinvolle oplossing voor de persoon met een
arbeidshandicap. Dit betekent dat werk op de open arbeidsmarkt niet per definitie beter
of van een hoger niveau is dan werk in de beschutte werkplaats. Supported Employment
is niet zonder meer "het hoogste goed". Wij streven steeds naar een bewuste keuze voor
de meest duurzame oplossing. Ook dát is empowerment.

2.3 VERGELIJKING MET TEWERKSTELLINGSMETHODIEKEN IN VLAANDEREN

Er bestaat vandaag in Vlaanderen een breed aanbod om mensen met een arbeidshandi-
cap tewerk te stellen in het normaal economisch circuit. Een greep uit het aanbod: tra-
jectbegeleiding, opleiding op de werkvloer, jobcoaching, begeleid werken...

Het aanbod van tewerkstellingsmethodieken zou een continuüm moeten zijn waarin elk
individu de ondersteuning krijgt die hij echt nodig heeft. Wij stellen vast dat personen
met een (ernstige) arbeidshandicap die in een regulier bedrijf willen werken in veel geval-
len echter meer ondersteuning nodig hebben dan de bestaande methodieken kunnen
bieden. Wij zien Supported Employment als de oplossing om deze lacune in het huidige
aanbod weg te werken. Elke methodiek in het continuüm heeft een onmiskenbare meer-
waarde en richt zich naar een specifieke groep mensen. Zo ook Supported Employment:
deze methodiek biedt een totaalpakket op maat van het individu, met zowel aandacht
voor een specifieke voorbereiding op de job in het reguliere circuit als een uitgebreide
ondersteuning na tewerkstelling.

Onderdelen van deze methodiek komen uiteraard terug in andere tewerkstellingsmetho-
dieken, doch er zijn ook duidelijke verschillen. Zo bijvoorbeeld met de begeleidingsvorm
die aangeboden wordt door de Diensten voor Gespecialiseerde Opleiding en Begeleiding
(DGOB), die we kunnen plaatsen binnen de methodiek arbeidstrajectbegeleiding. De
Dienst voor Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (DGTB) kan werkzoekenden met een
arbeidshandicap doorverwijzen naar de DGOB die opleiding en begeleiding bieden. Men
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werkt met mensen die van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een
erkenning hebben voor ondersteuning bij werk op de open arbeidsmarkt (het zoge-
naamde W3-ticket) of die een arbeidshandicap hebben volgens de VDAB-definitie. Het is
de bedoeling deze mensen te begeleiden naar het normaal economisch circuit (NEC). In
de loop der jaren is het accent van de dienstverlening in de meeste DGOB’s verschoven
van een meer "klassiek" opleidingsaanbod naar arbeidsbemiddeling via opleiding op de
werkvloer. De opleiding op de werkvloer verloopt in de vorm van een stage die kosteloos
is voor de werkgever. Minimum de helft van de opleiding door DGOB moet doorgaan op
de werkvloer van de reguliere werkgever. De begeleiding stopt in principe kort na de
effectieve tewerkstelling. Het belangrijkste verschil met Supported Employment zit dus in
de begeleiding na de effectieve tewerkstelling.

Het belangrijkste verschil tussen jobcoaching en Supported Employment zit in de bege-
leiding vóór de effectieve tewerkstelling. Jobcoaching kan ten vroegste beginnen tijdens
de aanwervingsprocedure van een werknemer uit de kansengroepen. Een bedrijfsexter-
ne coach begeleidt de nieuwe werknemer en zijn werkgever gedurende maximaal zes
maanden na de aanwerving. De begeleiding beoogt het behoud van de tewerkstelling.
Jobcoaching richt zich ook enkel op arbeidsgewenning, werkattitudes en omgangsvor-
men en niet op technische vaardigheden. 

Ten slotte duiden we de verschillen tussen Supported Employment en Begeleid Werken
zoals het in Vlaanderen bestaat. Begeleid Werken in Vlaanderen vertrekt vanuit de metho-
diek, maar legt andere accenten. Zij vertrekt vanuit een zorgsituatie (dagcentra, arbeids-
zorg) en is gericht op mensen die nog niet (of niet meer) in het normale en beschermde
arbeidscircuit terechtkunnen. De medewerker in begeleid werken heeft doorgaans geen
formele arbeidsrelatie met de werkgever: hij heeft geen arbeidscontract en het werk is
onbezoldigd. 

2.4 VERGELIJKING MET SUPPORTED EMPLOYMENT IN HET BUITENLAND

In het buitenland wordt de term "Supported Employment" regelmatig gebruikt als het
gaat over de tewerkstelling van mensen uit kansengroepen. De definities die gehanteerd
worden, de wijze waarop de methodiek wordt toegepast en de wijze waarop deze veran-
kerd wordt in de wetgeving, verschillen echter grondig van elkaar. Voor een internationa-
le vergelijking over Supported Employment verwijzen we naar het onderzoeksrapport
van Joost Bollens en Vicky Heylen (HIVA, 2007). Supported Employment wordt hier onder-
zocht in acht landen: Verenigde Staten, Nederland, Noorwegen, Zweden, Ierland, Groot-
Brittannië, Oostenrijk en Duitsland. Wij staan hier enkel stil bij die verschillen in het toe-
passingsgebied die relevant zijn voor de uitbouw van de methodiek in Vlaanderen. 

In de meeste landen die in het HIVA-onderzoek besproken worden, zette men eerst
pilootprogramma’s of projecten op vooraleer de methodiek in de wetgeving te veranke-
ren. In de Verenigde Staten werd reeds in de jaren ’70 met de methodiek geëxperimen-
teerd. In de jaren ’80 en ’90 volgden Ierland, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk,
Noorwegen en Zweden. Met uitzondering van de Verenigde Staten, waar Supported
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Employment in 1984 voor het eerst in de wetgeving opgenomen werd, ontwikkelden de
meeste landen in de tweede helft van de jaren ’90 of na de eeuwwisseling een wetgeving
rond Supported Employment. De regelgeving bleef ondertussen verder evolueren: zowel
budgettaire beheersbaarheid, inhoudelijke ontwikkelingen als het inspelen op kritische
succesfactoren speelden hierbij een rol. De meeste landen hebben de regelgeving de
laatste jaren vernieuwd of er worden in de nabije toekomst wijzigingen verwacht: het
subsidiemechanisme, het proces van Supported Employment, de duur van de begelei-
ding, de doelgroep,… worden daarbij aangepast. 

Definitie
Doorgaans spreekt men van Supported Employment als het gaat om de individuele
tewerkstelling van een persoon met een arbeidshandicap in een regulier bedrijf. Men
streeft in dat geval naar een (al dan niet gesubsidieerd) contract met de reguliere werk-
gever. In sommige gevallen is er een proefperiode die de effectieve tewerkstelling voor-
afgaat. Dit is bijvoorbeeld het geval in Zweden. In Nederland bestaan twee vormen van
Supported Employment. Ofwel heeft de werknemer een arbeidscontract met de regulie-
re werkgever – in Nederland spreekt men dan van "Begeleid Werken" – ofwel is er sprake
van "individuele detachering". De detachering verloopt via de Sociale Werkvoorziening
(SW): dit kunnen we vergelijken met een Beschutte Werkplaats in Vlaanderen. De persoon
met een arbeidshandicap werkt op de werkvloer van de reguliere werkgever, maar
behoudt zijn contract met het SW-bedrijf. De individuele detachering wordt ook aange-
wend als een soort van proefperiode die de effectieve tewerkstelling voorafgaat. 

In de Verenigde Staten komen vier verschillende vormen van Supported Employment
voor: individuele plaatsing (tewerkstelling bij een reguliere werkgever), de enclave (plaat-
sing van een kleine groep van vijf tot acht personen met een arbeidshandicap bij een
reguliere werkgever), de mobiele werkeenheid (kleine groep van personen met een
arbeidshandicap die diensten zoals schoonmaak of groenonderhoud aanbiedt bij ver-
schillende werkgevers) en het kleine bedrijvenmodel (oprichting van een klein bedrijf
waarbinnen een kleine groep werknemers met een arbeidshandicap werkt, die echter
niet de meerderheid van de werknemers uitmaakt). 

In Oostenrijk is Supported Employment niet alleen de begeleiding van mensen met een
handicap naar en tijdens een tewerkstelling, in het Supported Employment-programma
bestaat ook de mogelijkheid dat een jobcoach intervenieert in het bedrijf als een werk-
nemer zijn job dreigt te verliezen omwille van zijn handicap. Dit komt voort uit het feit dat
het programma oorspronkelijk bedoeld was voor werkenden met een handicap. Later
werd de doelgroep uitgebreid naar alle personen met een handicap, wat uiteraard ook
een uitbreiding van het aanbod inhield.

Doelgroep
Supported Employment is van bij het ontstaan bedoeld voor mensen met een mentale,
psychische of fysieke handicap. 
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In sommige landen is er een duidelijk overwicht van of specifieke aandacht voor bepaal-
de groepen van handicaps. In Ierland, Zweden en Noorwegen gaat het bijvoorbeeld voor-
namelijk om mensen met een psychische en mentale problematiek. In Groot-Brittannië
komen mensen met een verstandelijke beperking niet in aanmerking voor Supported
Employment. In Duitsland heeft men specifieke aandacht voor schoolverlaters met een
handicap.

In verschillende landen wordt de methodiek ook toegepast voor een grotere groep van
mensen uit kansengroepen: druggebruikers, alcoholverslaafden, ex-gedetineerden,
immigranten, langdurig werklozen… Dit is bijvoorbeeld het geval in Noorwegen, Ierland
en Zweden. In Nederland komen ook mensen die door ziekte niet (meer) kunnen werken
en zeer langdurig werklozen via aparte regelgevingen in aanmerking voor bepaalde vor-
men van Supported Employment. In Nederland vrezen sommigen voor een verdrin-
gingseffect van de groep mensen met een handicap.

Doelgroepbepaling
Of iemand in aanmerking komt voor Supported Employment, wordt in alle besproken
landen in het HIVA-onderzoek bepaald aan de hand van vastgestelde criteria. De vast-
stelling gebeurt meestal door een onafhankelijke instantie die de persoon met een han-
dicap bij een positieve beslissing doorverwijst naar de Supported Employment-aanbie-
der. In Ierland, Oostenrijk en Groot-Brittannië bepaalt de publieke arbeidsvoorziening wie
in Supported Employment kan stappen. In Noorwegen ligt die bevoegdheid bij de loka-
le tewerkstellingsagentschappen. In Nederland werd de screeningsbevoegdheid sinds
enkele jaren gecentraliseerd bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Naast de bepaling van de (ernst van de) handicap of problematiek, zijn er soms bijko-
mende voorwaarden waaraan een kandidaat moet voldoen om deel te kunnen nemen
aan het programma. Meestal wordt expliciet vermeld dat de doelgroep niet in staat mag
zijn om zonder ondersteuning werk te vinden of te behouden. In Ierland wordt als bijko-
mende voorwaarde gesteld dat kandidaten klaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt ("job
ready"). In Nederland gelden onder andere volgende voorwaarden: de arbeidsprestatie
van kandidaten moet minimaal 10% van de arbeidsprestatie van een valide werknemer
bedragen en de begeleidingstijd mag maximaal 15% van de arbeidstijd bedragen. In
Groot-Brittannië moet de organisatie die de persoon wil toeleiden in het kader van
Supported Employment onder meer kunnen aantonen dat het programma de enige
geschikte optie is om aan werk te geraken.

Organisatie van de begeleiding
De begeleiding wordt georganiseerd door verschillende aanbieders. In sommige geval-
len staat de publieke arbeidsvoorziening in voor de implementatie en de coördinatie van
het programma en wordt de uitvoering ervan uitbesteed aan tewerkstellingsorganisaties.
Dit is bijvoorbeeld het geval in Ierland. In Zweden bieden organisaties die ressorteren
onder de nationale arbeidsbemiddelingsdienst zelf Supported Employment aan. In
Groot-Brittannië meldt de persoon met een handicap zich aan bij de publieke arbeids-



voorziening, die doorverwijst naar één van de drie aanbieders die zowel beschutte
tewerkstelling als tewerkstelling in een reguliere omgeving verzorgen: lokale overheden,
vrijwilligersorganisaties en Remploy (een organisatie die bestaat uit 83 beschutte werk-
plaatsen verspreid over het hele land en die ook begeleiding in het reguliere circuit aan-
biedt). 

In andere gevallen wordt het programma geïmplementeerd door regionale of lokale
overheden en wordt de uitvoering overgelaten aan tewerkstellingsorganisaties. In
Oostenrijk wordt het programma regionaal beheerd en zijn er zo’n 400 organisaties die de
methodiek aanbieden, gesubsidieerd door de overheid en het Europees Sociaal Fonds. In
Nederland gebeurt de uitvoering van Supported Employment voor mensen met een han-
dicap door de gemeenten. Grotere gemeenten hebben er een eigen Sociale
Werkvoorziening (SW). Kleinere gemeenten groeperen zich om zo’n bedrijf in te richten.
De Sociale Werkvoorziening biedt drie tewerkstellingsvormen aan: beschut werken in de
SW zelf, "individuele detachering" of "begeleid werken".

In bijna alle gevallen bepaalt de aanbieder de wijze waarop de begeleiding op de werk-
plek georganiseerd wordt. De aanbieder ontvangt subsidies om haar begeleidingsdien-
sten aan te bieden aan werknemers met een handicap en hun werkgevers. Duitsland
vormt een uitzondering op deze regel: ofwel organiseert de persoon met een handicap
zelf zijn begeleiding en koopt hij een jobcoach in (en treedt dus eigenlijk op als "werkge-
ver" voor zijn jobcoach), ofwel organiseert de werkgever de begeleiding door deze in te
kopen bij een dienstverlenende organisatie. Afhankelijk van het gekozen model ontvangt
de persoon met een handicap dan wel de werkgever een maandelijks subsidiebudget
waarmee hij de begeleiding kan betalen.

Om de vorm, inhoud en frequentie van de begeleiding te bepalen, wordt een ontwikke-
lings- of begeleidingsplan opgesteld. De begeleiding richt zich niet alleen op werkne-
mers met een handicap, maar ook op hun werkgevers en collega’s. In Noorwegen,
Nederland, Ierland, Groot-Brittannië en Oostenrijk wordt dit expliciet vermeld. De bege-
leiding na de effectieve tewerkstelling is er vaak gericht op de zelfstandigheid van de
werknemer: men probeert hem te stimuleren om zijn eigen loopbaan in handen te
nemen. In Noorwegen blijkt uit evaluaties dat dit de moeilijkste stap in het traject is en
dat werknemers nood hebben aan loopbaanontwikkeling. 

In de oorspronkelijke methodiek is er sprake van "permanente begeleiding". Dit betekent
dat de duur van de begeleiding in Supported Employment in principe "oneindig" is.
Permanente begeleiding blijkt in de praktijk echter niet haalbaar en de meeste regelge-
vingen hebben op dit vlak beperkingen ingebouwd. In sommige gevallen houdt men het
principe van permanente begeleiding aan, maar bijkomende voorwaarden perken de
duur van de begeleiding in. Dit is bijvoorbeeld het geval in Groot-Brittannië en
Nederland. In Groot-Brittannië bepaalt de aanbieder in de praktijk hoe lang de begelei-
ding gesubsidieerd wordt. In Nederland wordt om de twee jaar herbekeken of de per-
soon nog steeds tot de doelgroep behoort. Zolang dit het geval is, blijft gesubsidieerde
begeleiding mogelijk. Als binnen twee jaar blijkt dat de tewerkstelling in het reguliere
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bedrijf niet lukt, kan de persoon met een handicap in Nederland terugkeren naar het SW-
bedrijf. In Ierland bouwt men de begeleiding stelselmatig sterk af. Anderen vertrekken
van het omgekeerde principe: gedurende een bepaalde periode van gewoonlijk één jaar
wordt intensieve begeleiding voorzien, waarna enkel in individuele gevallen bijkomende
begeleiding aangevraagd kan worden. Dit is bijvoorbeeld zo in Zweden en in Oostenrijk. 

Loon en loonsubsidies 
Eén van de kernelementen van Supported Employment is een volwaardig, concurrentieel
loon. In de praktijk blijken werknemers inderdaad vaak het normale functieloon te ont-
vangen. Dit is het loon dat voor de uitgevoerde functie voorzien is en dat ook valide werk-
nemers ontvangen. Dit is het geval in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en de
Verenigde Staten. In Groot-Brittannië krijgen werknemers in het programma het functie-
loon, maar daarbuiten ontvangen ze vaak het minimumloon. In Ierland krijgt men even-
eens het functieloon betaald, maar in de praktijk blijkt dat sommige deelnemers minder
verdienen dan het nationale minimumloon (dat slechts uitbetaald moet worden als werk-
nemers minimaal twee jaar werkervaring kunnen voorleggen). Veel werknemers in het
kader van Supported Employment behouden in Ierland echter hun uitkering. In
Noorwegen is de situatie iets onduidelijker: een kwart van de mensen krijgt het normale
functieloon, voor een kwart wordt de uitkering aangevuld tot het minimumloon en de
helft krijgt geen loon. 

In de meeste landen zijn er loonkostensubsidies verbonden aan de tewerkstelling van de
persoon met een handicap. Dit is onder meer zo in Nederland, Oostenrijk, Zweden en de
Verenigde Staten. De wijze waarop de subsidies bepaald of uitbetaald worden, verschilt
sterk van land tot land. Vaak gelden de subsidies voor een bepaalde (maximum)periode
of zijn ze degressief. De hoogte van het subsidiebedrag is meestal afhankelijk van de ernst
van de handicap en/of van het vastgestelde rendementsverlies. In sommige landen kiest
men ervoor om de loonsubsidies of financiële stimuli voor werkgevers te beperken en
meer te investeren in de begeleiding op de werkvloer door een jobcoach. Dit is bijvoor-
beeld zo in Noorwegen en Groot-Brittannië. In het laatste geval bepaalt de aanbieder hoe
de subsidies aangewend worden: ofwel om rendementsverlies te compenseren, ofwel
om opleiding of ondersteuning te bieden. In Noorwegen worden financiële subsidies
slechts uitzonderlijk toegekend.

Supported Employment in relatie tot andere tewerkstellingsvormen
Supported Employment maakt in de meeste landen een relatief klein aandeel uit van de
tewerkstelling van mensen met een handicap. Het aantal mensen dat gebruik maakt van
de methodiek neemt de laatste jaren echter wel sterk toe. In de Verenigde Staten namen
in 1986 9.800 mensen deel aan Supported Employment. In 2005 was dit aantal gestegen
tot 200.000. Het merendeel van de mensen met een handicap (77%) werkt echter in
beschutte werkplaatsen of dagcentra. In Noorwegen zag men het aantal deelnemers tus-
sen 1996 en 2002 stijgen van 750 naar 2.460. 
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Van de mensen die in Nederland onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW) vallen en
die in aanmerking komen om via het SW-bedrijf begeleid te gaan werken, zien we dat
84% intern geplaatst wordt, 14% werkt via individuele detachering bij een reguliere werk-
gever en 2% werkt effectief bij de reguliere werkgever.

2.5 BESLUIT

De methodiek Supported Employment is niet nieuw. Sinds de jaren ’70 heeft de metho-
diek duidelijk een plaats verworven in de tewerkstellingsmogelijkheden voor mensen
met een handicap. In Vlaanderen kent de methodiek geen regelgevend kader, hoewel
varianten of onderdelen van Supported Employment wel toegepast worden in de tewerk-
stelling van mensen uit kansengroepen.  

Het is wél nieuw dat de beschutte werkplaatsen de methodiek aanwenden om mensen
met een handicap (met een W2-ticket) te laten doorstromen naar het reguliere circuit. Wij
beschouwen Supported Employment als een bijkomend element in het begeleidings-
aanbod van de beschutte werkplaatsen. Dit is voor ons de belangrijkste innovatieve waar-
de van het project. 



deel II

De methodiek supported
employment
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1. Voorbereidende fase
Mensen met een handicap die een erkenning hebben om in de beschutte werkplaats te
werken, hebben recht op aangepast werk en begeleiding op maat. Als iemand uit deze
groep in het reguliere arbeidscircuit wil werken, moeten voorzieningen gecreëerd wor-
den om de slaagkansen te verhogen. De BW die haar expertise ten dienste wil stellen van
bedrijven in het normaal economisch circuit en op een degelijke wijze de doorstroom wil
realiseren, gaat idealiter niet over één nacht ijs. 

Supported Employment is een complexe en multidisciplinaire aangelegenheid waarin
arbeidsrechterlijke, arbeidsvaardige, sociale, ergonomische, commerciële, methodische
en organisatorische aspecten meespelen. Om de slaagkansen van het project te verho-
gen, is het van belang dat men binnen de organisatie een breed draagvlak creëert. Het
aanbieden van Supported Employment heeft ook consequenties voor de interne organi-
satie van de beschutte werkplaats: er ontstaat een nieuw takenpakket en de samenwer-
king tussen de verschillende diensten krijgt een nieuwe dimensie. Bovendien moet de
doelgroep op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden van Supported
Employment. Dit alles gebeurt in de fase die de uitvoering van de methodiek voorafgaat.

1.1 INTERNE ORGANISATIE VAN SUPPORTED EMPLOYMENT

Draagvlak binnen de organisatie
Wie Supported Employment aanbiedt, gelooft principieel in de mogelijkheden van de
doelgroep en in de slaagkansen van de methodiek. Dit geloof is geenszins naïef: het gaat
om een open, realistische kijk op de doelgroep en op de open arbeidsmarkt. Dit sluit aan
bij de visie die wij reeds hoger beschreven hebben. Elke aanbieder kan uiteraard eigen
accenten leggen, maar aan de kern van de visie mag niet geraakt worden. Het aanbieden
van Supported Employment begint bij het leiderschap in de organisatie: wij pleiten er
dan ook voor dat zowel de Raad van Bestuur als het management van de beschutte werk-
plaats zich voluit achter het project scharen. Als dit niet het geval is, loopt de methodiek
het risico om niet de aandacht te krijgen die nodig is om op termijn succesvol te worden.

Momenteel staat het regelgevend kader voor Supported Employment nog niet op punt.
Dit tast de visie niet aan, maar principes krijgen pas concreet betekenis als we ze in de
praktijk kunnen omzetten. De onzekerheden hieromtrent kunnen zowel beschutte werk-
plaatsen, potentiële kandidaten als reguliere werkgevers afschrikken.

Het draagvlak voor de organisatie begint dus bij het management, maar dat is niet vol-
doende: alle omkaderingsleden moeten op termijn mee met het verhaal. De beschutte
werkplaatsen hebben het accent altijd gelegd op interne tewerkstelling. De uitbreiding
van het aanbod naar aangepaste tewerkstelling op de open arbeidsmarkt vraagt een
andere houding tegenover tewerkstelling en ten opzichte van de doelgroep. Wij stellen
in het experiment vast dat dit vlot verloopt: de begeleiders stellen het belang van de kan-



didaat steeds voorop. Dit helpt mee om het geloof in Supported Employment op te bou-
wen en uit te breiden.
Dit neemt niet weg dat er problemen kunnen zijn. De kandidaat die in de beschutte werk-
plaats werkte en overgaat naar het NEC, laat op zijn werkpost een leegte achter.
Ondertussen gaat het dagelijkse werk in de BW door en moeten we in vervanging voor-
zien om de werkpost in te vullen. Dit kan wrevel opwekken bij werk- en productieleiders.
Alle begeleiders in het experiment geven aan dat het draagvlak voor Supported
Employment vanuit de organisatie hier een belangrijke rol speelt. Met voldoende steun
vanuit verschillende hoeken is het mogelijk de sceptici in de werkplaats te overtuigen.
Een draagvlak in de organisatie is uiteraard nog geen voldoende voorwaarde voor het
welslagen van het project. Maar, het is wel een noodzakelijke voorwaarde.

Verantwoordelijkheden en intern overleg
De begeleiding en opvolging van een kandidaat in Supported Employment vraagt een
veelzijdige kennis en een grote tijdsinvestering. Het is een taak die moeilijk door één
enkele persoon kan worden ingevuld. Wij hebben in het experiment ervaren dat het
samenstellen van een multidisciplinaire interne werkgroep echt aan te raden is. Deze
werkgroep bestaat bij voorkeur uit mensen van de verschillende diensten in de BW. Zo
kunnen bijvoorbeeld mensen uit de sociale dienst, de methodedienst, de commerciële
dienst, de personeelsdienst, een productieafdeling… betrokken worden. Het is de
bedoeling dat de expertise van mensen met een verschillende achtergrond en ervaring
samengebracht wordt. De samenstelling en de grootte van de werkgroep is uiteraard
afhankelijk van de grootte van de BW. Het aantal diensten dat in de BW vertegenwoor-
digd is en hun bezetting, is immers afhankelijk van het aantal kandidaten dat de BW in
dienst heeft. Kleinere werkplaatsen zullen dus de interne werkgroep op een andere
manier organiseren dan grotere. 

Elk lid van de interne werkgroep heeft een eigen specifieke taak in de begeleiding van de
kandidaat naar zijn uiteindelijke doel. De leden van de werkgroep doorlopen elk een
stukje van het traject met de kandidaat: de noden van de werknemer in kaart brengen,
de jobwensen omschrijven, de specifieke problemen en mogelijkheden uitspitten, de
gevolgen van Supported Employment voor het statuut, loon, gezin of de vrije tijd onder-
zoeken. Dit vraagt van elke begeleider de nodige flexibiliteit om mee te evolueren in
iedere fase van het proces en bij iedere nieuwe stap de nodige respons te geven. De
teamwerking is binnen de BW sowieso belangrijk en krijgt in Supported Employment een
nieuwe dimensie. De diensten werken nu samen om de kandidaat "naar buiten" te bege-
leiden. Dit stimuleert het draagvlak in de werkplaats. Hoe meer omkaderingsleden bij het
project betrokken worden, hoe meer wij een helder en genuanceerd beeld krijgen van de
mogelijkheden en de beperkingen. 

De persoon met een arbeidshandicap heeft vaak een complexe problematiek. Het gaat
niet alleen om de prestaties op de werkvloer, maar ook om de sociale context en de leef-
wereld van de werknemer. Elke dienst in de BW is verantwoordelijk voor één of meerde-
re deelproblematieken en heeft een eigen kijk op de werknemer: zo komt de interne
werkgroep tegemoet aan de complexiteit van de methodiek.
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De interne werkgroep pakt onderdelen van het proces aan, er is dus iemand nodig die het
overzicht bewaart. Dit is de trajectcoördinator. Hij volgt het proces van A tot Z op en
betrekt de leden van de interne werkgroep waar nodig. De trajectcoördinator is het aan-
spreekpunt voor de kandidaat en hij coördineert de activiteiten van de werkgroep. Hij is
de procesbegeleider, maar evenzeer de raadgever/coach, de expert, de technicus en de
planner. 

Als procesbegeleider heeft hij zicht op het geheel van het traject. Hij zorgt ervoor dat de
verschillende stappen in het proces elkaar naadloos opvolgen. Hij tekent samen met de
kandidaat het trajectplan uit, volgt het op en stuurt bij waar dat nodig is. Hij delegeert de
verschillende deeltaken en volgt ze op. Hij schat de ondersteuningsnoden van de kandi-
daat in en afhankelijk hiervan past hij de intensiteit van de ondersteuning aan. Hij waakt
erover dat trainingsprocedures geïmplementeerd worden en dat de aangeleerde vaar-
digheden niet verloren gaan. Elke kandidaat heeft een individuele aanpak nodig. De tra-
jectcoördinator identificeert de gepaste strategieën voor het optimale verloop van
Supported Employment. 

De trajectcoördinator is ook een raadgever of coach die ervoor zorgt dat de kandidaat
steeds een geïnformeerde keuze kan maken. Hij vertrekt vanuit de noden van de kandi-
daat. Hij ondersteunt de kandidaat bij het in kaart brengen van de alternatieven en de
gevolgen ervan. De trajectcoördinator ondersteunt in de eerste plaats de kandidaat, maar
wordt in de loop van het proces ook de raadgever van de werkgever en eventueel ook
van mensen uit de omgeving van de kandidaat. De aanbevelingen situeren zich op diver-
se vlakken: begeleidings- en ondersteuningsnoden, jobkeuze, opleidingen, werkplekaan-
passingen, mobiliteit, competentie- of personeelsbeleid,…
Als coach staat de trajectcoördinator ook in voor de psychologische ondersteuning van
de kandidaat. Mensen uit de doelgroep van de beschutte werkplaatsen hebben naast
hun fysieke of mentale beperking vaak nog bijkomende problemen op vlak van huisves-
ting, gezinssituatie, financiële, sociale en/of psychische problemen.  De trajectcoördina-
tor brengt de contextuele problemen in kaart. Hij kan echter niet alles zelf aanpakken of
oplossen. Hij verwijst daarom gericht door naar diensten die de kandidaat in specifieke
gevallen kunnen helpen. Contextuele problemen zijn niet altijd op te lossen. Als blijkt dat
ze de overhand nemen, is het opstarten van Supported Employment niet aan te raden.
Randfactoren kunnen een doorslaggevende rol spelen in het traject. Ze bepalen de sta-
biliteit van de kandidaat op langere termijn. Een goede inschatting van de contextuele
problematiek van de kandidaat is dus zeker geen luxe. 

Als raadgever of coach beschikt de trajectcoördinator zelf best over voldoende informa-
tie, zowel over de kandidaat als over de arbeids- en opleidingsmarkt. De trajectcoördina-
tor is in die zin een expert die ofwel zelf de nodige kennis en ervaring heeft, of die weet
waar (of bij wie) hij de nodige expertise kan vinden. Dit vraagt veelzijdigheid en open-
heid. Het ondersteunen van de kandidaat is daarnaast een technische aangelegenheid.
Voor het analyseren van de werkpost, het aanpassen van het takenpakket of voor het
bepalen van opleidingsnoden is voldoende technische bagage nodig.



Ten slotte is de trajectcoördinator een planner: hij regelt alle praktische zaken in het tra-
ject. Hij maakt afspraken met alle betrokkenen (werkgever, familie, andere diensten…).
Hij coördineert de interne werkgroep, regelt administratieve zaken en zorgt ervoor dat
het proces planmatig en stapsgewijs verloopt.  

De trajectcoördinator kan steeds terugvallen op de leden van de interne werkgroep, om
taken te delegeren en om overleg te plegen. De wijze waarop de trajectcoördinator de
werkgroep organiseert kan ook verschillen. Dit is sterk afhankelijk van ieders expertise en
van de wijze waarop de werkplaats georganiseerd is. In principe kan eender welk omka-
deringslid in de BW de rol van trajectcoördinator op zich nemen. De betrokkenheid en
veelzijdigheid van de trajectcoördinator evenals de rol van de interne werkgroep die hem
omringt is belangrijker dan zijn beroep, opleiding of functie in de BW. In het experiment
werd deze rol ingevuld door een maatschappelijk assistent uit de sociale dienst, door een
monitor uit een productieafdeling, door een ergotherapeut, door een ergonoom uit de
methodedienst en door een kwaliteitsmedewerker uit de kwaliteitsdienst.  

In het boek gebruiken we de term "trajectcoördinator" om de mensen aan te duiden die
de kandidaat ondersteunen. Daarmee bedoelen we zowel de trajectcoördinator zelf als
alle mogelijke leden van de interne werkgroep.

1.2 INFORMATIE EN SENSIBILISERING VAN DE DEELNEMERS

Als het nieuwe aanbod intern georganiseerd is, is het tijd om de doelgroep informatie te
verstrekken over de mogelijkheden van Supported Employment. In principe heeft ieder-
een die tot de doelgroep behoort, het recht om informatie te krijgen over het project. De
nadruk ligt in deze fase op "sensibiliseren" en op "informeren". Of Supported Employment
inderdaad een goede oplossing is voor de kandidaat, komt meestal pas in de volgende
stap aan bod. 

In het experiment hebben de werkplaatsen de informatie en de eerste selectie van poten-
tiële kandidaten op verschillende wijzen aangepakt. Elke deelnemende werkplaats heeft
hiervoor een eigen werkwijze vastgelegd. In de meeste werkplaatsen werd het project
voorgesteld aan alle werknemers in de BW. Dit gebeurde in één of meerdere collectieve
informatiesessies. Ze werden ofwel georganiseerd door één dienst (vb. de dienst sociaal
beleid) ofwel werden ze gekoppeld aan algemene bijeenkomsten (zoals de nieuwjaarsre-
ceptie). Eén BW heeft al haar werknemers een brief gestuurd met informatie over
Supported Employment. Doorgaans werd de informatie aangevuld met affiches die op
zichtbare plaatsen in de BW werden opgehangen (kleedkamers, cafetaria) of met een
oproep in de bedrijfskrant.

Een andere mogelijkheid is om niet de hele potentiële doelgroep aan te spreken maar
alleen diegenen die eerder al te kennen hebben gegeven dat ze graag de overstap naar
het NEC zouden willen maken. Deze informatie was gemakkelijk na te trekken in de ont-
wikkelingsplannen of verslaggeving van opvolggesprekken in het verleden. De dossiers
werden in de interne werkgroep besproken. Eén BW is uitsluitend op deze manier te werk
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gegaan, een andere heeft deze methode gecombineerd met collectieve informatieses-
sies.

Eén werkplaats heeft zich niet gericht op de werknemers in dienst van de BW, maar op de
mensen op de wachtlijst van de BW. Deze BW heeft samengewerkt met de regionale
DGTB-dienst en andere toeleidingsinstanties om potentiële kandidaten te informeren en
te selecteren. 
Mensen uit de doelgroep, die interesse tonen voor het project nadat ze informatie gekre-
gen hebben, krijgen vervolgens een individueel gesprek met de trajectcoördinator. We
kunnen nog niet echt spreken van een intakegesprek, al is de informatie die de kandidaat
krijgt wel min of meer afgestemd op zijn persoonlijke situatie. Verder worden de motiva-
tie en wensen van de kandidaat afgetast. De motivatie van de deelnemer wordt nage-
gaan aan de hand van de "motivatiepeiling". Dit is een leidraad voor gesprek (zie bijlage
1d). Hier wordt ook nagegaan in hoeverre familieleden of andere mensen uit de omge-
ving van de kandidaat bij het proces betrokken moeten worden. Dit hangt af van de
keuze die de kandidaat hierin maakt. Uit het experiment blijkt dat de rol van de omgeving
in veel gevallen bepalend is voor het traject. Het is dus zeker een te bevragen element in
een eerste gesprek.

Elke methode om potentiële kandidaten te informeren en hieruit een eerste selectie te
maken heeft zijn voor- en nadelen. Het is uiteindelijk aan de werkplaats om een metho-
de op te zetten die het best past bij haar werking. Alle werknemers op dezelfde wijze
informeren in een informatiesessie of per brief kan tijdrovend zijn. Het is immers moge-
lijk dat zeer veel mensen reageren op de oproep en dat er dus zeer veel inleidende
gesprekken gevoerd moeten worden. Uit het experiment blijkt dat heel wat kandidaten
na het inleidende gesprek afhaken. Het belangrijkste voordeel van deze informatieme-
thode is dat alle potentiële kandidaten op dezelfde wijze behandeld worden en dat in
principe iedereen de kans krijgt om loopbaanwensen kenbaar te maken. De andere
methode, om op basis van dossiergegevens en van gesprekken met monitoren tot een
eerste ruwe selectie van kandidaten te komen, heeft het voordeel dat ze erg efficiënt is:
we zoeken gericht naar geïnteresseerde kandidaten. De BW die een systematiek in haar
opvolggesprekken heeft ingebouwd en ook periodiek peilt naar de loopbaanwensen van
de werknemer, kan deze methode toepassen zonder enige informatie te missen. Toch
schuilt er ook een gevaar in deze methode: wie in de selectie opgenomen wordt, voelt
zich gestimuleerd of "vereerd", terwijl iemand die niet aangesproken wordt zich gepas-
seerd kan voelen. De aanpak van de trajectcoördinator hierin is cruciaal.

Als we het feit in acht nemen dat het de eerste keer was dat er een dergelijke oproep werd
gedaan in de beschutte werkplaatsen, was de interesse voor het project relatief groot. In
eerste instantie hebben een 100-tal mensen een inleidend gesprek aangevraagd. Na het
intakegesprek blijven er een 40-tal mensen over die het traject verder willen zetten. Na
enkele maanden zijn er nog zo’n twintig personen met wie we meerdere fasen van het
traject doorlopen.
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Na het inleidende gesprek beslist de kandidaat of hij al dan niet verder wil gaan in het
project. In het experiment maken wij er een gewoonte van om de ondernemingsraad
van de BW op de hoogte te brengen van de potentiële kandidaten voor het project. De
ontwikkelingen in het project worden eveneens besproken met de werknemersorgani-
saties.

Wie in het project stapt, heeft hiervoor een goede reden. Veel kandidaten hopen op een
hoger inkomen. Anderen willen nieuwe mensen leren kennen, nieuwe dingen leren, de
horizon verbreden. Veel kandidaten willen niet langer het etiket "beschutte werkplaats"
dragen. Ze voelen zich in hun omgeving ondergewaardeerd of minderwaardig en ze
hopen dat ze met een job in het NEC op meer respect kunnen rekenen. Dit blijkt vooral
belangrijk voor mensen die op de wachtlijsten staan. Sommige kandidaten hebben geen
goede relatie met hun directe leidinggevende of met collega’s en ze hopen dat dit in een
nieuwe tewerkstelling anders zal zijn. De kandidaten die in het project stappen, hechten
veel belang aan de terugkeergarantie. De zekerheid dat ze, als het misloopt, kunnen
terugkeren naar de BW is een bepalende factor om in het project te stappen.

Veel mensen beslissen na het inleidende gesprek echter om niet in het project te stap-
pen. Dit gebeurt ook bij zeer gemotiveerde werknemers. Wij stellen vast dat zeer diverse
factoren de uiteindelijke beslissing beïnvloeden. Het huidige project is een experiment.
Het biedt geen zekerheid naar ondersteuning op langere termijn. Dit maant veel poten-
tiële kandidaten en/of hun omgeving aan tot voorzichtigheid. Men vertrouwt er niet op
dat er op termijn een goede regeling zal getroffen worden. Men vreest dat de onder-
steuning die in het experiment mogelijk is, na afloop plots zal wegvallen. Dit komt ook
terug in de evaluatie van programma’s in het buitenland: als kandidaten, werkgevers en
aanbieders niet geloven in Supported Employment, heeft dat veel te maken met wan-
trouwen (tegenover de overheid of het systeem).

Heel wat kandidaten kiezen uiteindelijk toch voor de zekerheid en de stabiliteit van de
BW. Dit is niet ongewoon, ook in het gewone bedrijfsleven staan heel wat werknemers
argwanend tegenover veranderingen. Soms is flexibiliteit niet de sterkste eigenschap
van mensen uit de doelgroep. Zo kan een interne mutatie naar een andere afdeling al
ontreddering oproepen. Maar ook dit is niet zo heel anders in het NEC. Vergeet ook niet
dat sommige mensen uit de doelgroep al een negatieve ervaring met sollicitaties of
tewerkstelling(en) in het NEC achter de rug hebben.

We merken hier ook dat de directe omgeving van de kandidaat een belangrijke rol speelt.
Wanneer de ouders, de partner of andere vertrouwenspersonen uit de entourage van de
kandidaat sterke twijfels of bedenkingen bij het project hebben, dan haakt de kandidaat
vaak af. De omgeving heeft doorgaans een zeer grote invloed op de persoon met een
handicap. Werkplaatsen raden daarom sterk aan om van bij de opstart van het traject te
informeren naar de houding van de omgeving ten aanzien van Supported Employment
en hen zo vlug mogelijk in het project te betrekken.
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Anna werkt in de beschutte werkplaats en ze woont zelfstandig met begeleiding van de
dienst "Begeleid Wonen". Ze heeft een brief ontvangen over Supported Employment en
ze heeft zich kandidaat gesteld. Ze is erg gemotiveerd: ze wil graag uitzoeken of ze een
kans maakt in het NEC. De trajectcoördinator schat haar kansen redelijk hoog in: haar
motivatie, inzet en stabiliteit zijn belangrijke pluspunten om te slagen. Haar vader is wel
trots op de overstap die zijn dochter wil maken. Maar hij heeft het plan opgevat om België
te verlaten en terug te keren naar zijn familie in Azië. Zijn dochter staat nu op eigen
benen, heeft een goede job en maakt het goed. Hij vreest dat een overstap naar het NEC
voor onnodige problemen zal zorgen: een job in het NEC biedt niet dezelfde zekerheid als
de BW. Bovendien kunnen de spanningen die met een overstap gepaard gaan, de stabie-
le situatie van zijn dochter in gevaar brengen.
Hij wil eigenlijk liever dat zijn dochter niet in het project stapt. Uiteindelijk volgt zij hem
hierin en kiest ervoor om niet verder deel te nemen aan het project.

1.3 BESLUIT

Een goede voorbereiding is de basis voor het project, maar het is nog niet alles. De werk-
plaats die Supported Employment wil aanbieden, besteedt hier best heel veel aandacht
aan. Het succes van het project wordt door vele factoren bepaald en we kunnen geen
exhaustieve lijst van noodzakelijke en voldoende voorwaarden voorleggen die het wel-
slagen van het project voorspelt. Het is evenwel bijzonder belangrijk dat het draagvlak in
de werkplaats die het aanbod doet, voldoende groot is. Hoewel de interne organisatie op
velerlei manieren kan gebeuren, blijken een ver doorgedreven samenwerking en een
bekwame trajectcoördinator vaste waarden te zijn. 

Supported Employment is nog onvoldoende bekend: er is een campagne nodig om de
methodiek bekend te maken zowel bij omkaderingsleden in de BW, als bij potentiële kan-
didaten en bij werkgevers. Op termijn is het wenselijk dat aanbieders en hun partneror-
ganisaties een systematiek inbouwen in alle toeleidings- of opvolggesprekken met de
kandidaten, om zo steeds op de hoogte te blijven van hun loopbaanwensen en hun
ambities naar het NEC. 

Of mensen uiteindelijk in het project willen stappen, is afhankelijk van heel uiteenlopen-
de factoren. We zien daarnaast veel mensen uit de doelgroep, werkenden en niet-wer-
kenden, voor wie een tewerkstelling in het NEC niet onmiddellijk zinvol of haalbaar is. 

Supported Employment is een belangrijk bijkomend aanbod voor mensen uit de doel-
groep, maar we mogen de omvang van de groep die echt gebaat zal zijn met tewerkstel-
ling op de open arbeidsmarkt, niet overschatten. 
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Benjamin is een jongeman van 33 jaar. Hij werkt sinds juni 2005 in de afdeling verpakking
van de BW. Hij werkt in de afdeling waar men droogrekken maakt en stelt onder meer de
rekken samen en brengt de paletten af en aan. Hij wil eigenlijk naar het gewone bedrijf,
maar met zijn ziekteverleden maakt hij daar weinig kans. Hij voelt zich niet goed in de BW
en zijn werkmotivatie neemt af. Op een dag hangen in de BW overal affiches: "met
Supported Employment naar het reguliere bedrijf". Hij gaat naar de bijeenkomst waar het
experiment Supported Employment uiteengezet wordt. Hij is bijzonder enthousiast en
ziet nu eindelijk een mogelijkheid om zijn droom te verwezenlijken. Hij vraag een indivi-
dueel gesprek aan met de verantwoordelijke voor Supported Employment. Hij zegt dat
hij veel mogelijkheden heeft en dat hij gelooft dat het voor hem mogelijk is om in het
NEC te werken. Hij schrijft zich zonder aarzelen in voor het project. Zijn motivatie is nog
nooit zo sterk geweest en hij wil zo vlug mogelijk in die nieuwe job staan. 

Jan is een veertiger. Hij werkt via de beschutte werkplaats in een enclave. Hij voelt zich
hier goed – toch zeker beter dan in de BW zelf. Maar hij wil nog verder gaan. Hij wil graag
werken in het NEC. Hij is bereid daar veel voor op te geven: hij wil overuren doen, een
opleiding volgen. Hij heeft een opgroeiende zoon en wil zich ten aanzien van hem bewij-
zen. Op de nieuwjaarsreceptie van de BW hoort hij het verhaal van het experiment
Supported Employment. Hij is meteen geïnteresseerd. Misschien is dit wel zijn grote kans
is om hogerop te klimmen. Hij kiest dan ook heel enthousiast voor het project. Zijn
droom wordt nu misschien toch werkelijkheid?

Marja is een vrouw van middelbare leeftijd. Ze is getrouwd en heeft een dochter van 19.
Ze heeft een auditieve handicap en ze heeft rugklachten. Ze werkt sinds 2002 in de ver-
pakkingsafdeling van de beschutte werkplaats. Daarvoor heeft ze een aantal jobs in het
NEC gehad en ze heeft vroeger al eens een jaar in de beschutte werkplaats gewerkt. Ze
vindt dat ze in de werkplaats onder haar niveau werkt. Ze kan zich moeilijk verbaal uiten.
Daardoor heeft ze soms problemen met collega’s en ze voelt zich vaak alleen. Ze droomt
van een job in het gewone bedrijf. Ze wil met een schone lei beginnen, nieuwe mensen
leren kennen die haar anders zien. Ze vindt dat ze in de werkplaats niet veel mogelijkhe-
den krijgt om zich te ontplooien. Dan krijgt ze een brief toegestuurd waarin er over
Supported Employment gesproken wordt. Ze leest er ook over in het bedrijfsblad. Ze wil
deze onverwachte kans zeker grijpen. Marja vraagt een inleidend gesprek aan en schrijft
zich in voor het project, in de hoop dat een nieuwe tewerkstelling haar onder meer naar
een uitgebreid sociaal netwerk brengt.



2. Intake, assessment
VOORBEREIDENDE OPLEIDING

De eerste fase van het traject in Supported Employment heeft een dubbel doel: de poten-
tiële kandidaat moet net die informatie krijgen die afgestemd is op zijn behoeften en de
trajectcoördinator wil een zo goed mogelijk beeld van hem krijgen. Dat gebeurt in het
intakegesprek en in de assessmentperiode. 

Het intakegesprek is het eerste gesprek tussen de kandidaat en de trajectcoördinator
sinds de kandidaat de principiële beslissing heeft genomen om deel te nemen aan het
project. Het assessment bestaat uit één of meerdere sessies waarin de competenties, de
mogelijkheden, wensen en beperkingen van de kandidaat uitgebreid in kaart worden
gebracht. Intake en assessment vormen de basis voor het verdere verloop van Supported
Employment. 

Vanaf de intakefase beginnen we met de opbouw van het trajectplan. We volgen door-
heen het hele traject alles op en sturen voortdurend bij. Soms blijkt uit de testresultaten
dat een algemene voorbereidende opleiding zinvol is als de kandidaat verder wil. 

2.1 INTAKE

In het intakegesprek krijgt de kandidaat geïndividualiseerde informatie, zullen we zijn
motivatie verder uitdiepen en worden de wederzijdse verwachtingen op elkaar afge-
stemd. 

Basisvoorwaarden
Om het intakegesprek vlot te laten verlopen en de informatie te kunnen gebruiken als
basis voor het verdere proces, moeten twee basisvoorwaarden vervuld zijn: vertrouwen
én open en eerlijke communicatie. Beide voorwaarden kunnen uiteraard niet zonder
elkaar. Wanneer men de familie of de omgeving van de kandidaat bij het proces betrekt,
gelden dezelfde basisvoorwaarden. 

In de relatie tussen trajectcoördinator en kandidaat moet er een minimale vertrouwens-
band zijn. Het vertrouwen tussen beide partijen kan uiteraard nog verder uitgebouwd
worden doorheen het proces, maar de basis ervan moet al aanwezig zijn vanaf het inta-
kegesprek. Kandidaten die reeds in de BW werken, hebben deze relatie vaak al voor een
belangrijk stuk opgebouwd. Als het vertrouwen tussen beide partijen niet aanwezig is, zal
de kandidaat het moeilijk hebben om zijn wensen, interesses en noden te uiten. Het is
voor de trajectcoördinator belangrijk om goed te begrijpen wat de kandidaat wil en waar-
om hij dat wil. Vragen die we ons daarbij stellen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de redenen tot
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overstap? Wat wil hij hiermee bereiken? Voor wie wil hij dit bereiken? 
Dit betekent niet dat er "goede" en "slechte" redenen zijn om liever in het NEC dan in de
BW te willen werken, of omgekeerd. Het gaat erom dat de trajectcoördinator een beeld
krijgt van wat de kandidaat drijft. 

In de periode die nu volgt, wordt de kandidaat geconfronteerd met heel wat nieuwe din-
gen: het afwegen van kunnen en niet-kunnen, toekomstkansen creëren, nieuwe contac-
ten, allerlei onverwachte omstandigheden… Op deze ogenblikken heeft de kandidaat
een professionele begeleider nodig die hem ondersteunt bij het maken van keuzes. 

De vertrouwensrelatie tussen trajectcoördinator en kandidaat bepaalt in zekere zin ook
de vertrouwensrelatie tussen de toekomstige werkgever en de kandidaat. Soms hebben
werknemers uit de BW negatieve ervaringen met werkgevers in het NEC. Ze kennen vast
ook verhalen van hoe het anderen is vergaan. Het wantrouwen ten aanzien van het regu-
liere circuit is soms groot. Als de trajectcoördinator erin slaagt om het vertrouwen terug
op te bouwen, dan heeft dit zeker positieve gevolgen voor het verdere verloop van het
traject. 

Open en eerlijke communicatie is van bij het trajectbegin van groot belang. Het is aan de
trajectcoördinator om duidelijkheid te scheppen over het project, over de verschillende
onderdelen ervan en over zijn verwachtingen naar de doelgroepwerknemer. De traject-
coördinator waakt erover dat hij de kandidaat steeds positief benadert, maar hij confron-
teert ook waar dat nodig is. Wij spreken liefst van "zachte confrontatie". De trajectcoördi-
nator brengt een realistische en genuanceerde kijk op Supported Employment over. De
kandidaat mag de ogen niet sluiten voor zijn eigen beperkingen. 

De communicatie verloopt met iedere doelgroepwerknemer anders. ‘Luisteren’ is hier de
grootste opdracht, verbale en non-verbale communicatie zijn bijzonder belangrijk.
Observatie van het non-verbale gedrag geeft vaak de richting aan voor de vraagstelling.
Maar: de trajectcoördinator is niet onfeilbaar. Hij toetst zijn interpretaties af en checkt
regelmatig of hij de kandidaat wel goed begrepen heeft en omgekeerd. 

Nele is een jonge vrouw die tijdens een eerste gesprek vrij zelfzeker overkomt. Ze geeft
vlot antwoorden op gestelde vragen, maar de trajectcoördinator voelt aan dat ze toch
een zekere afstand houdt. Na de eerste gesprekken gaat de trajectcoördinator over tot
het assessment. Nele voert gestandaardiseerde tests uit en ze neemt deel aan observaties
op de werkvloer. Hier onthult Nele ineens meer persoonlijke zaken. Ze verwoordt haar
beperkingen, twijfels en onzekerheden maar ook haar relatie met anderen. Dit is het
ogenblik om enkele vragen uit het intakegesprek opnieuw te stellen. Nele kan nù wel een
persoonlijk antwoord verwoorden. Nele kan nu wel vertrouwen geven aan de traject-
coördinator. Dit was voor haar nog niet mogelijk in de eerste gesprekken.



Informatie
Naast de algemene informatie die de kandidaat tijdens de eerste fase van het project al
gekregen heeft, krijgt hij nu de informatie die volledig is afgestemd op zijn situatie. Het
moet duidelijk worden hoe het traject er precies zal uitzien en wat het zal betekenen voor
de kandidaat. De trajectcoördinator peilt naar zijn verwachtingen over de ondersteuning
die hij zal krijgen. Hij geeft hem concrete informatie over de aard van de ondersteuning
die hij kan verwachten.

De kandidaat krijgt de ruimte om zijn vragen en bedenkingen te formuleren. Dit geldt
ook voor mensen uit de directe omgeving van de kandidaat. Een nieuwe job zal ook op
hen een invloed hebben. Mensen uit de omgeving van de kandidaat worden uiteraard
alleen in het proces betrokken als de kandidaat dit zelf wil. Dit voorkomt problemen ach-
teraf en kan mogelijke twijfels weerleggen. Zoals bij alle informatieverstrekking geldt ook
hier de regel: geen overvloed aan informatie, alleen die info doorspelen die de kandidaat
op dat ogenblik nodig heeft.

Ten slotte komen in het intakegesprek een aantal kwesties over het inkomen en het sta-
tuut van de kandidaat aan bod: zijn totale inkomen, bijkomende voordelen, voordelen in
de belastingberekening, zijn statuut. In bijlage 1a vindt u het intakeformulier met daarin
de belangrijkste elementen die in de eerste gesprekken  aan bod moeten komen. Dit is
nodig om verrassingen achteraf – als een tewerkstelling concreet wordt – te vermijden.
Met deze informatie kan de kandidaat – ook later in het proces – geïnformeerde keuzes
maken. Er kunnen immers nogal wat problemen van administratieve of financiële aard
opduiken voor mensen die in een BW werken en die de overstap naar het NEC maken.

Trajectplan
Op basis van de informatie die de kandidaat krijgt en ook op basis van zijn wensen en
noden, stellen we in het intakegesprek een eerste versie op van het trajectplan. Dit is het
plan waarin we omschrijven op welke manier we het traject zullen aanpakken. Elk traject
is een individueel gebeuren op maat van de kandidaat. Supported Employment bestaat
uit een aantal fasen, maar elk traject blijft een individueel proces. Het wordt uitgetekend
in het trajectplan. Dit is een levend en dynamisch document, dat gedurende het hele tra-
ject aangevuld, aangepast, opgevolgd en bijgestuurd wordt. De stappen die in het tra-
jectplan omschreven worden, houden engagementen en afspraken in voor de kandidaat
maar ook voor de trajectcoördinator. Dit maakt dat het trajectplan een houvast is voor
beide partijen. Daarom is het belangrijk dat de kandidaat achter elke stap in het plan kan
staan. Het proces wordt zo de gedeelde verantwoordelijkheid van de kandidaat en van de
trajectcoördinator. De kans op een volledig engagement om het trajectplan tot een goed
einde te brengen, wordt groter. Om aan te tonen dat beide partijen het eens zijn met de
aangegane engagementen, wordt het trajectplan vaak ondertekend of wordt een soort
"contract" opgesteld. Het symboliseert de betrokkenheid van beide kanten. Een voor-
beeld vindt u in bijlage 1c. 
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Ten slotte worden in het intakegesprek nog twee zaken besproken: de privacyovereen-
komst en de terugkeergarantie (zie bijlage 1b en 1j). 
In Supported Employment zullen wij veel persoonlijke gegevens van de kandidaat opvra-
gen, verwerken en gebruiken. De Belgische wetgeving is terecht streng in verband met
privacy. Deontologisch gezien is het bovendien belangrijk dat wij bewust en discreet
omgaan met de gegevens van de kandidaten en hen steeds op de hoogte houden van
het gebruik ervan. BW’s hebben uiteraard heel wat ervaring in het beheren van die privé-
sfeer van hun werknemers. We treden echter ook expliciet met de kandidaten naar bui-
ten en we gaan hierbij nog een stap verder dan in de enclavewerking. Daarom is het zo
belangrijk een privacyovereenkomst te voorzien. De meeste kandidaten stellen zich daar
weinig vragen bij. Men vertrouwt er doorgaans op dat er op geen enkele wijze misbruik
zal gemaakt worden van de verzamelde gegevens. Een voorbeeld van privacyovereen-
komst vindt u in bijlage 1b. 

Een heel belangrijk gegeven voor onze kandidaat is de terugkeergarantie. We hebben al
eerder aangetoond dat zekerheid voor veel potentiële kandidaten een belangrijke voor-
waarde is. De zekerheid dat je in ieder geval weer aan het werk kan, is heel essentieel voor
de BW-werknemer. In het experiment wordt de terugkeer gegarandeerd tot zes maanden
na afloop van het project (dus tot eind september 2008). Indien de tewerkstelling mis-
loopt, keert de kandidaat terug naar het statuut dat hij genoot vóór de instap in het tra-
ject. Er is één uitzondering: de terugkeergarantie geldt niet bij een ontslag om dwingen-
de reden. Wie in de BW werkte, kan terug naar de BW. We kunnen hem echter niet garan-
deren dat hij naar dezelfde werkplek van vroeger kan. De teruggekeerde kandidaat zal
opnieuw ingeschakeld moeten worden in het werkplan. Iedere werkplek is afhankelijk
van de beschikbaarheid en de nodige arbeidskrachten. Wie op de wachtlijst van de BW
stond, keert terug naar die wachtlijst. Een voorbeeld van de terugkeergarantie vindt u in
bijlage 1j. 

2.2 ASSESSMENT

In de fase van assessment willen we een realistisch zicht krijgen op de mogelijkheden en
de beperkingen van de kandidaat. Ter voorbereiding op de fasen van jobfinding en job-
voorbereiding, krijgt hij ook reeds informatie over jobs en opleidingen. Het uiteindelijke
doel van een assessment is het opstellen van een uitgebreid persoonsprofiel. We bespre-
ken eerst de informatie die we hiervoor nodig hebben. Daarna komen de specifieke
assessment-technieken aan bod. 

Assessment wordt door sommige kandidaten nogal negatief onthaald: men gaat ervan
uit dat de begeleider vooral naar de beperkingen kijkt. De focus van een goed assessment
ligt echter juist op de mogelijkheden, zonder daarbij de beperkingen uit het oog te ver-
liezen. Het is belangrijk dat wij de kandidaat duidelijk informeren over de doelstellingen
van een assessment. We moeten hem in ieder geval actief in het proces betrekken.
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Informatieverzameling
We beginnen met de bespreking van de informatie die we willen verzamelen. De gege-
vens die de trajectcoördinator wil verkrijgen, zijn velerlei. We bekijken de persoonlijke
gegevens maar vragen ook naar de competenties, de arbeidsinteresses en de motivatie
van de kandidaat. We kijken naar de ondersteuning die nodig zal zijn om een job te vin-
den en te behouden. We peilen verder ook naar de voorwaarden waaronder de doel-
groepwerknemer wil werken. We zoeken ook nog uit in welke werkomgeving dit het best
gebeurt. Als de kandidaat al in de beschutte werkplaats tewerkgesteld is, beschikken we
reeds over veel informatie. 

Persoonsgegevens zijn alle feitelijke gegevens die betrekking hebben op de kandidaat.
Dit gaat van de klassieke persoonlijke data, over zijn algemeen voorkomen, gedrag, socia-
le situatie, medische anamnese, opleidings- en ervaringsverleden, naar zelfredzaamheid
en mobiliteit. 

Erg belangrijk in het assessment is de competentiemeting. Een competentie is een obser-
veerbare eigenschap die het resultaat is van (onderliggende) kennis, ervaring, vaardighe-
den en gedragingen. Competenties dragen bij tot iemands succesvol functioneren in een
specifieke rol of functie. Men noemt competenties ook wel 'het vermogen om prestaties
te leveren of het vermogen om een bepaald doel te bereiken'. Competenties zijn een
samenspel van weten, doen, willen en zijn, en dit in een bepaalde context. Competenties
en competentiebeleid zijn erg populair in het personeelsbeleid van veel bedrijven. De
literatuur kent verschillende soorten competenties. Men maakt een onderscheid tussen
persoonsgebonden en functiegebonden competenties. 

Persoonsgebonden competenties zijn sociale en persoonlijke houdingen, inzichten en
vaardigheden waarover iemand beschikt om in verschillende omstandigheden dingen
aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Het zijn dus competenties van een
hogere orde, die de basisvoorwaarde zijn om andere competenties te kunnen inzetten.
Het gaat bijvoorbeeld over kunnen aanleren en blijven onthouden, zich kunnen concen-
treren, verantwoordelijkheidszin, omgaan met stress en frustratie, sociale vaardigheden,
communicatie… 

Functiegebonden competenties zijn competenties die iemand bezit om een bepaalde
functie, rol of job succesvol te kunnen uitoefenen. Deze situeren zich op sociaal, cognitief
en psychomotorisch vlak. Het gaat hier ook over de manier van werkuitvoering. We kun-
nen hier nog een onderscheid maken tussen algemene en specifieke competenties.
Algemene competenties zijn competenties die we in verschillende situaties of in ver-
schillende jobs nodig kunnen hebben. Lezen of schrijven, de verkeersregels kennen, een
plan kunnen lezen, zijn enkele voorbeelden van algemene competenties. Specifieke com-
petenties zijn nodig om een specifieke job of een specifiek takenpakket uit te oefenen:
een bepaald type machine kunnen bedienen, achteruit kunnen rijden met een bestelwa-
gen,… 

Om uiteindelijk te kunnen komen tot een goede jobkeuze, willen we ook zicht krijgen op
de arbeidsinteresses. De kandidaat zal een keuze maken uit de richtingen die hij uit wil in



35DEEL II: DE METHODIEK SUPPORTED EMPLOYMENT

het NEC. De keuze kan nog verder verfijnd worden in de fase van jobfinding, maar na het
assessment heeft hij reeds een zicht op mogelijke en haalbare "jobdoelwitten". Het
nagaan van arbeidsinteresses geeft uiteraard al een degelijke indicatie, maar om een
goede keuze te kunnen maken, heeft de kandidaat ook nood aan informatie over beroe-
pen of sectoren. 

Assessment-technieken
Om de informatie te verzamelen die we nodig hebben om een volledig profiel van de
kandidaat op te stellen, beschikken we over verschillende assessment-technieken. Wij
pleiten ervoor om bij een assessment steeds gebruik te maken van meerdere technieken.
Dit levert een rijker en complexer profiel waarop we in de volgende fasen meermaals zul-
len terugvallen. Het gebeurt vaak dat de persoon tijdens het assessment competenties of
interesses ontdekt waarover hij zelf nog niet nagedacht had. Het omgekeerde gebeurt
ook: de confrontatie met beperkingen. Het is aan de trajectcoördinator om hier op een
professionele, degelijke manier mee om te gaan. Het persoonsprofiel dat uit de toepas-
sing van de technieken zal voorvloeien kan gebaseerd zijn op een gesprekken met de
kandidaat, zijn begeleiders en/of familieleden, op dossierstudie, op gestandaardiseerde
tests en op observatie op de werkvloer. Voor gestandaardiseerde testsystemen zijn door-
gaans licenties en opleidingen vereist.

Een heel efficiënte techniek is de observatie op de werkvloer. We volgen de kandidaat in
een reële werkomgeving. Dit levert een realistisch beeld van zijn competenties op: zijn
vaardigheden, de wijze waarop hij zaken aanpakt, zijn reacties… Het testen in de reële
werkomgeving biedt veel meer voordelen dan het testen in een gesimuleerde labo-
omgeving, wat toch altijd een engere benadering van de werkelijkheid is. Bij observatie
op de werkvloer volgt de trajectcoördinator de kandidaat gedurende een bepaalde
periode in een bepaalde setting. We spreken op voorhand af in welke afdeling de kandi-
daat zal werken. De trajectcoördinator observeert het geheel van gedragsfactoren dat
zoveel mogelijk vooraf is vastgelegd. 

De werkomgeving in de beschutte werkplaats is een bekend terrein voor de trajectcoör-
dinator, hij kan zich dus goed voorbereiden op de observatieperiode. Hij weet wat de ver-
wachtingen zijn, welke eisen het werk stelt en met welke omgevingsfactoren hij rekening
moet houden. Hierdoor is hij in staat om activiteiten te selecteren die leiden tot gerichte
observatie van bepaalde competenties. Als de afdeling nieuw is voor de kandidaat, krij-
gen we ook een beeld van zijn gedrag in een nieuwe en mogelijk belastende situatie.

Liliane is een jonge vrouw die reeds enkele jaren binnen de BW werkt. Ze kreeg een oplei-
ding snit en naad, maar heeft hierin geen werkervaring. Toch blijft ze nog altijd geïnte-
resseerd in zo’n job. Liliane gaat voor een tijdje in de textielafdeling van de BW aan de
slag: ze stikt hoezen voor matrassen. Zo kan de trajectcoördinator haar observeren in
deze werksituatie. De observaties op de werkvloer leveren wel bruikbare informatie op in
verband met haar persoonlijke aanpak in nieuwe situaties, de wijze van contact met
onbekenden, het omgaan met negatieve ervaringen,… Ondanks haar grote interesse en
motivatie, blijkt de job toch fysiek te belastend.



De BW leent zich uitstekend voor het organiseren van observatie op de werkvloer. Heel
wat beschutte werkplaatsen zijn georganiseerd als een verzameling van KMO ’s of kleine
bedrijfjes, waarin elke KMO gekenmerkt wordt door een eigen productie, aanpak, werk-
wijze en moeilijkheidsgraad: montage, verpakking, textiel, drukkerij, kwaliteitscontrole,
elektriciteit, houtbewerking, metaal, verzending, groendienst… Ook tijdens de volgende
fasen in het project, met name bij de jobvoorbereiding, maken we van deze diversiteit
dankbaar gebruik. 

De resultaten uit verschillende observatiesituaties worden met elkaar vergeleken.
Bijkomend voordeel van deze methode is dat de werknemer zelf ook nieuwe ervaringen
opdoet, wat een verrijking van zijn competenties teweegbrengt. 

Koen is bediener van de bedrijfswasmachine. Uit het assessment blijkt dat hij ook een uit-
gesproken interesse heeft voor poetswerk. De trajectcoördinator brengt Koen bij de ver-
antwoordelijke van de poetsdienst van de BW. Koen kan een tijd meewerken binnen de
poetsdienst. De trajectcoördinator kan hem observeren in de nieuwe werksituatie en hij
leert zijn eigen mogelijkheden beter kennen. De trajectcoördinator heeft Koens flexibili-
teit getest en aangescherpt en beschikt nu over relevante informatie voor de opmaak van
het persoonsprofiel. Daaruit blijkt dat schoonmaak niet tot de mogelijkheden van Koen
behoort. Koen zelf beseft dat dit niet is wat hij zoekt. Hij kiest bewust niet voor een tra-
ject naar de schoonmaaksector. 

Een tweede techniek is het interview. Gesprekken met de kandidaat, zijn begeleiders in
de beschutte werkplaats en/of mensen uit de omgeving kunnen een vollediger beeld
schetsen van zijn profiel. Het belang van een goede gesprekstechniek en een uitgeba-
lanceerd interviewpatroon werden in het onderdeel "intake" reeds aangehaald.

Dossierstudie kan aanvullingen geven en helpt een aantal antwoorden te vinden op
onduidelijkheden in het verhaal van de kandidaat. Vooral bij werknemers die uit de
wachtlijst geselecteerd worden is dit een belangrijke bron van informatie. Voor werkne-
mers van de BW is er al heel wat informatie aanwezig in het persoonlijk ontwikkelings-
plan. De gegevens voor het dossier worden opgevraagd bij de Arbeidstrajectbegeleiding
van DGTB, bij VDAB, bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), op de vroegere
school of via ziekenhuizen. Uiteraard respecteren we hier de regels van de privacywetge-
ving: geen enkel verslag kan opgevraagd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming
van de kandidaat zelf. Het is belangrijk de verkregen informatie binnen het juiste kader te
plaatsen en te toetsen aan andere informatiebronnen. 

Voor het meten van competenties bestaan er zeer veel testsystemen. Deze zijn niet alle-
maal even geschikt voor mensen met een handicap. Alle werkplaatsen in het pilootpro-
ject hebben vanuit hun eigen achtergrond en filosofie bepaalde instrumenten gekozen
waarmee ze competenties kunnen meten. Een aantal beschutte werkplaatsen had reeds
eerder geïnvesteerd in het uitbouwen van een testcentrum. Ze hebben hun personeel
een opleiding gegeven om met bepaalde tests te werken. Voor het merendeel van de
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tests is inderdaad een licentie nodig. We lichten de meest gebruikte systemen kort toe. 

MELBA is een systeem voor beroepsmatige rehabilitatie en reïntegratie. In Nederland
wordt het testsysteem verdeeld door Van Hoof Arbeidskundig Advies (zie www.melba.nl).
Oorspronkelijk werd MELBA in opdracht van het Duitse ministerie van Arbeid ontwikkeld
door de Universiteit van Siegen. Het is een geschikt instrument bij arbeidsintegratie in de
meest brede zin van het woord. 

In het systeem MELBA worden 29 kenmerken gebruikt, die als kwalificaties dienen, om
enerzijds de capaciteiten van een persoon in beeld te brengen, anderzijds om een func-
tie adequaat te beschrijven. De beoordeling van de kenmerken gebeurt op basis van 5
niveaus die gerelateerd zijn aan de criteria van de normaalverdeling, de gemiddelde
score bedraagt 3. Elk aspect wordt eenduidig gedefinieerd waardoor de betekenis vast-
ligt en de verschillende gebruikers bijgevolg tot dezelfde beoordeling komen. 

De kenmerken uit de profielen situeren zich op verschillende vlakken: het cognitief func-
tioneren, de sociale kenmerken, de kenmerken voor de manier van werkuitvoering, de
communicatieve en de psycho-motorische vaardigheden. In bijlage 1e vindt u de gede-
tailleerde lijst van indicatoren die gemeten worden. 

Met het capaciteitenprofiel kan men o.a.:
- Mogelijkheden en beperkingen gestandaardiseerd documenteren.
- Systematisch communiceren over sterke en zwakke punten met de cliënt zelf, met de

werkgever of anderen.
- Trajectadviezen onderbouwen.
- De arbeidsmogelijkheden van een persoon in verschillende situaties inschatten.
- De profielen van verschillende deskundigen vergelijken.

Dit alles is mogelijk omdat MELBA een documentatiesysteem is, waarin gespreks- en dos-
siergegevens, observaties en gegevens uit verschillende testen kunnen worden onder-
gebracht. Om het profiel op een gestandaardiseerde wijze te kunnen vervolledigen wor-
den de testgegevens uit o.a. IDA (Instrument voor Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden)
ingevoegd in het documentatiesysteem MELBA. IDA bestaat uit veertien arbeidstoetsen,
waarmee de aspecten van Melba mee in beeld kunnen worden gebracht. In één van de
beschutte werkplaatsen waar MELBA gebruikt wordt, scoren we de kenmerken op twee
manieren: aan de hand van een gesprek worden scores toegekend aan de wijze waarop
de kandidaat zichzelf ziet en anderzijds scoort de trajectcoördinator of de werkleider
hem. Als beide scores niet overeenkomen, zetten we IDA in. 

Met het eisenprofiel kan men o.a.:
- Functie-eisen gestandaardiseerd documenteren
- Systematisch communiceren over functie-eisen
- Verschillende werkplekken met elkaar vergelijken
- Een functie aanpassen op basis van de gewenste eisenstructuur



De module MELBA SL is ontwikkeld om in het onderste bereik van de schaal een meer
gedifferentieerde documentatie mogelijk te maken zowel m.b.t. tot de capaciteiten als de
functie-eisen. Hierbij is profielwaarde 1 opgedeeld in drie niveaus en profielwaarde 2 in
twee niveaus. Op deze wijze ontstaat er een duidelijker afgelijnd beeld voor mensen met
verminderde capaciteiten. 

Het opstellen van het capaciteitenprofiel is een typisch assessment-instrument, het
opstellen van het eisenprofiel en de profielvergelijking zijn instrumenten die we ook tij-
dens deze fase kunnen inzetten, maar die verder in het traject zeker worden gebruikt in
de jobanalyse en de jobmatching. Door de profielvergelijking wordt een plaatsing op
maat mogelijk gemaakt omdat men zich richt op de mogelijkheden van de mensen en
niet op hun beperkingen. Inzicht hebben in de arbeidsmogelijkheden van de werknemer
is het uitgangspunt, maar ook het inzicht in de functie-eisen is noodzakelijk om het tra-
ject te doen slagen. In een latere fase in het traject, zoals bij coaching en ongoing sup-
port, kan MELBA ook ingezet worden om vast te stellen waardoor er zich problemen voor-
doen bij het werken in een bepaalde functie. Als we systematische en gerichte maatre-
gelen nemen, kunnen we de mens-werkafstemming verbeteren. 

Ook "INVRA Arbeid" (Inventarisatie Van Redzaamheids Aspecten), een Nederlands obser-
vatiesysteem voor arbeidsvaardigheden, kan interessant zijn in het assessment. INVRA
Arbeid werd ontwikkeld door Woldyne, een trainingsinstituut voor moeilijk lerende jon-
geren van 18 tot 28 jaar (www.invra.nl). INVRA Arbeid is een observatielijst voor vaardig-
heden die voorkomen in arbeidssituaties. Het is de bedoeling dat mensen hierdoor meer
inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en dat zij op basis van verkregen inzichten
gepaste keuzes kunnen maken. In deze lijst komen arbeidsprestaties, motorische vaar-
digheden en arbeidshouding aan bod. Elke vaardigheid in INVRA wordt in drie werkni-
veaus beschreven: de beschermde omgeving, de gesubsidieerde omgeving met begelei-
ding, een aangepaste baan in het reguliere bedrijf. 

INVRA en IDA meten slechts in beperkte mate fysieke capaciteiten. Dit kan wel gebeuren
met ERGOKIT. ERGOKIT is een Evaluatiesysteem voor de "Functionele ArbeidsCapaciteit"
(FCE). Door middel van nauwkeurige simulaties van werkplekken of arbeidshandelingen
krijgen we inzicht in de fysieke arbeidsbelastbaarheid van de persoon: dit is zijn fysieke
prestatievermogen in arbeidsgerelateerde handelingen. ERGOKIT is een gestandaardi-
seerd instrument met uitgebreide protocollen die een vertrekpunt bieden voor inzichten
in belastbaarheid, advies, training en begeleiding.

Om de fysieke arbeidsbelastbaarheid te meten, gaat men uit van de arbeidsconditie. Dit
wordt omschreven als de duurzame, gecombineerde en gecoördineerde inzet in arbeid
van kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en beweeglijkheid in arbeidsgerelateerde
handelingen.

Dankzij de standaardisatie kunnen meetgegevens worden vergeleken met referentiege-
gevens van gezonde volwassenen of met de belastingseisen van het werk. Deze laatste
kunnen verkregen worden aan de hand van een Fysiek arbeidsBelastingsOnderzoek
(FBO).

38 DE DEUR STAAT OPEN...



39DEEL II: DE METHODIEK SUPPORTED EMPLOYMENT

De arbeidsprestaties bestaan uit handelingen met daarin de volgende hoofdkenmerken:
- Werken in houdingen: staan, zitten, hurken, knielen, bukken, reiken (voor-laag-hoog).
- Uitvoeren van bewegingen (lopen, traplopen, kortcyclische bewegingen).
- Hand- en vingergebruik (vastpakken, manipuleren, handkracht).
- Lasten dragen en tillen (hoog, midden, laag).

De matching van arbeidsbelasting en arbeidsbelastbaarheid tonen aan of de persoon in
kwestie al dan niet over de functionele arbeidsmogelijkheden beschikt om een bepaalde
job aan te kunnen. Anderzijds kan het ook werkpunten bieden voor training en opwaar-
dering.

Het kunnen toetsen van de fysieke functionele arbeidsvaardigheden aan een bepaalde
job, is een belangrijke troef. Het brengt mensen in een voor hen haalbare job, het laat ook
toe mensen te oriënteren naar een voor hen zo hoog mogelijke job. Het geeft verder een
aantal werkpunten naar training van te laag scorende items of het doet nadenken over
het gebruik van ergonomische aanpassingen, zodat taken haalbaar worden.

Er zijn ook werkplaatsen in het pilootproject die geen gebruik maken van deze testsyste-
men, maar die andere instrumenten gebruiken. 

Voor het in kaart brengen van arbeidsinteresses hebben we in het experiment gebruik
gemaakt van de KIT, dit is de "korte interessetest voor school- en beroepskeuze" van
Swets Test Services (uitgegeven bij Swets & Zeitlinger). De test is heel toegankelijk en
daardoor zeer goed bruikbaar voor de doelgroep. De testresultaten geven aan in welke
richting de kandidaat denkt over een job in het NEC. Er zijn zeven interessedomeinen:
werken met dieren en planten, technisch werken, werken met processen (voeding, che-
mie), creatief werken, werken met mensen, werken in handel en administratief werken.
Het bereikte profiel kan gebruikt worden als hulpmiddel bij arbeidsbemiddeling, loop-
baanbegeleiding en outplacement. De KIT kan best gebruikt worden als aanvullend ins-
trument. Er bestaan nog andere tests die beroepskeuze en interesses meten. Bij de keuze
van een goede test is het belangrijk het taalgebruik en de toegankelijkheid voor de doel-
groep na te gaan. 

In de praktijk blijft het belangrijk om de arbeidsinteresses aanvullend te bevragen in een
interview en om informatie te geven over mogelijke beroepen of sectoren. Ook het orga-
niseren van bedrijfsbezoeken kan verhelderend zijn. 

De beroepenfiches van VDAB bieden informatie over 550 verschillende beroepen. Deze
zijn te vinden in CO.BR.A (COmpetentie- en Beroepen Repertorium voor de
Arbeidsmarkt). Ook de beroepsprofielen van de SERV geven een uitgebreid overzicht en
werden ontwikkeld volgens een samenwerkingsakkoord met sociale partners, oplei-
dingsfondsen en beroepsverenigingen.

Hoewel beide systemen veel informatie bieden, zijn ze voor de tewerkstelling van men-
sen met een handicap, eerder beperkt. De omschrijvingen zijn vrij algemeen. Vaak heeft
een bepaald beroep nog meer mogelijkheden dan wat er beschreven wordt. Het zijn juist



die extra mogelijkheden die voor mensen met een handicap van belang zijn om een job
op maat te vinden. Voor de kandidaat zijn we verder op zoek naar een specifieke job. De
concrete invulling is afhankelijk van zoveel verschillende factoren dat een algemene
omschrijving onvoldoende is. De fysieke vereisten, de werkomstandigheden, de mobili-
teitseisen, de mogelijkheden tot aanpassing van deeltaken of van de werkpost, komen
meestal niet naar voren in de beschrijving. Ten slotte wordt door het gebruik van de com-
puter soms een afstand gecreëerd, veel kandidaten zijn hiermee niet vertrouwd.

Resultaat
Het assessment resulteert in een rapport waarin de mogelijkheden, beperkingen en inte-
resses van de kandidaat omschreven worden. Het rapport zal in het verdere verloop van
het traject nog vaak ingezet worden. De gegevens die in het assessment verkregen wor-
den zijn uiteraard niet voor publicatie vatbaar. Niets uit het rapport kan doorgegeven
worden aan een derde partij zonder dat de kandidaat zijn toestemming heeft gegeven.
De kandidaat beslist zelf welke informatie hij al dan niet wil vrijgeven. Dit geldt ook voor
informatie die de werkgever over de kandidaat krijgt. De trajectcoördinator ondersteunt
hem uiteraard en wijst, als raadgever en coach, op de mogelijke gevolgen van zijn keuzes.
Hij waakt erover dat elke vorm van informatieoverdracht op een correcte en respectvolle
wijze gebeurt.

2.3 VOORBEREIDENDE OPLEIDING

Uit de assessment-resultaten kan blijken dat de kandidaat op bepaalde vlakken nog
tekort schiet om de stap naar het NEC te zetten. Het gaat meestal over persoonsgebon-
den competenties, in een enkel geval ook over functiegebonden competenties. Vooraleer
verder te gaan met het traject, kunnen we, voor kandidaten die hier nood aan hebben,
een voorbereidende opleiding inbouwen. Het kan gaan om een sollicitatietraining, een
attitudetraining of een specifieke technische opleiding die nodig is om kans te maken op
de het gewenste jobdoelwit. Deze opleidingen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde job
of een bepaalde werkgever. Ze zijn bedoeld om de kandidaat te versterken en zo zijn
slaagkansen te verhogen.

Wij hebben in het experiment vastgesteld dat een sollicitatietraining aangewezen is. De
meeste kandidaten hebben niet de gewoonte om een sollicitatiegesprek te voeren of om
te spreken over hun sterktes en zwaktes. Ze weten vaak niet waar ze zich aan moeten ver-
wachten en het gebeurt dat ze in een gesprek met de werkgever dichtklappen. Enkele
werkplaatsen in het experiment hebben, naar aanleiding van een aantal incidenten in de
eerste gesprekken met de werkgever, besloten om een opleiding over solliciteren in te
lassen vooraleer de jobfinding op te starten. Voor deze opleiding werd een beroep
gedaan op externe organisaties. Dit initiatief werd zeer positief onthaald door de deelne-
mers. Ze hebben er heel wat ervaring opgedaan en lieten achteraf blijken zich sterker te
voelen.
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2.4 BESLUIT

In de eerste fase van Supported Employment treffen we alle voorbereidingen die nodig
zijn om naar de open arbeidsmarkt te trekken. De eerste stappen in het proces richten
zich hoofdzakelijk op de kandidaat zelf: zijn motivatie, verwachtingen, mogelijkheden en
beperkingen. Het gebruik van gestandaardiseerde testmethodes zoals MELBA, IDA,
INVRA en ERGOKIT kan ons helpen om op objectieve wijze personen en arbeidssituaties
in te schatten. Aan de hand van het persoonsprofiel van de kandidaat kunnen we in de
volgende fase op zoek gaan naar mogelijke jobs. Nu kunnen we de voorwaarden die de
werknemer stelt en de begeleiding die hij nodig heeft nauwkeuriger inschatten. De
assessmentperiode maakt de kandidaat ook meer en meer bewust van zijn verwachtin-
gen over werken in het NEC.



Benjamin heeft een intakegesprek met de trajectcoördinator. Zij geeft alle informatie die
nodig is om te kunnen starten in het project. Ze bespreken de voor- en nadelen van het
werken in het NEC. Maar voor Benjamin is er geen weg terug: áls de kans bestaat om in
het NEC te werken, dan zál hij die grijpen, koste wat het kost. Zijn interesses zijn eigenlijk
ondergeschikt aan zijn uitgesproken wens om naar het NEC te gaan. Benjamin heeft een
zwaar ziekteverleden. Hij heeft een levensbedreigende ziekte overwonnen, heeft dus
vechtersbloed. Zijn problemen situeren zich vooral op het fysieke vlak. 

Samen bekijken ze ook de gevolgen die een tewerkstelling in het NEC voor Benjamin kan
hebben. Hij werkt met het statuut van "PNTZ" (progressief tewerkgesteld na ziekte). Dat
betekent dat hij naast zijn inkomen uit de BW nog een RIZIV-uitkering ontvangt. De tra-
jectcoördinator bespreekt het project ook met de adviserend geneesheer van het zie-
kenfonds. Die moet zijn toestemming geven om deel te nemen aan het project. Hij gaat
er in principe mee akkoord, maar als het tot een tewerkstelling komt, zal hij ook hiervoor
zijn goedkeuring moeten verlenen. 

Benjamin maakt met de trajectcoördinator afspraken over de volgende stappen. Ze
maken het trajectplan op. Zo weet Benjamin waar hij aan toe is. 

In het assessment wordt Benjamin geobserveerd op de werkvloer en hij heeft een inter-
view. Zowel hijzelf als de trajectcoördinator vullen de MELBA-vragenlijst in. Hij doet ook
arbeidsvaardigheidsproeven uit IDA. De mensen van de methodedienst organiseren de
observatie op de werkvloer. Ze inventariseren zijn sterke en zwakkere punten en kijken
naar sociale vaardigheden, psychomotorische aanpak en arbeidsattitudes. De observato-
ren bespreken de resultaten met de monitoren van de afdeling. In het interview worden
de mogelijkheden en beperkingen van Benjamin overlopen. Er wordt ook nagegaan of
zijn verwachtingen overeenkomen met het beeld dat de observatoren van hem hadden. 

Er wordt een rapport opgemaakt met de testresultaten en de mogelijkheden voor
Benjamin in het NEC. Hij kan verantwoordelijkheid nemen en hij kan min of meer com-
plexe opdrachten zelfstandig uitvoeren. Op cognitief vlak scoort hij gemiddeld, maar hij
wil liever geen "denkwerk" doen. Hij is gemotiveerd, nauwkeurig, stipt en heeft een rede-
lijk goed uithoudingsvermogen. Hij heeft wel fysieke beperkingen. Daarom is het in zijn
werk nodig dat hij afwisselend kan zitten, rechtstaan en rondlopen. 
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Het intakegesprek van Jan verloopt vlot. Hij vult een motivatietest in en hij scoort hier
heel hoog. Hij wil dolgraag in het NEC werken. Hij heeft in het verleden ook al geprobeerd
om zelf te solliciteren in het NEC, maar daar is nooit iets van gekomen. Hij kreeg meestal
geen enkele reactie op zijn sollicitaties. Jan wil nu zijn kans grijpen.

Uit de arbeidsinteressetest blijkt dat hij veel verschillende interesses heeft: magazijnier-
werk, metserdiender, werken in een containerpark… Hij wil het liefst grof werk doen.

Uit de eerste gesprekken blijkt dat de begeleiders zijn slaagkansen redelijk goed inschat-
ten. Jan kan vrij gemakkelijk zelfstandig werken. Hij kan zich mondeling goed uitdrukken.
Hij kan voor zichzelf opkomen. In zijn werkuitvoering is hij nauwkeurig en zorgvuldig. 

Het intakegesprek van Marja verloopt niet zo vlot: het liplezen lukt niet altijd even goed
en tijdens het gesprek moet er veel herhaald worden. Ze is niet iedere keer in staat om
zichzelf duidelijk verstaanbaar te maken. Marja spreekt met een typische dovenstem en
dovenspraak. Ze is op haar hoede: ze vindt het moeilijk om een vertrouwensrelatie op te
bouwen en ze kan heel negatief reageren als ze vermoedt dat de andere geen inspanning
doet om het contact op een vlotte manier te laten verlopen. Als de trajectcoördinator
notities maakt, wil ze die ook graag lezen. Ze wil weten of de andere haar wel begrepen
heeft. Haar besluit staat niettemin vast: ze zal verdergaan met Supported Employment. 

Het assessment kan niet meteen gepland worden omdat Marja ziek wordt. Als ze terug-
komt uit ziekteverlof, maakt ze met de trajectcoördinator een afspraak voor het asses-
sment. Ze is blij dat ze nog steeds verder kan in het project maar ze vindt de testen niet
fijn. Om de testing mogelijk te maken, past de trajectcoördinator de testen uit de IDA-bat-
terij aan de handicap van Marja aan. Ze doet de arbeidsvaardigheidsproeven uit IDA,
ERGOKIT, en een aantal "worksamples". Dit zijn werkproeven waarbij ze moet alfabetise-
ren, spelling corrigeren en computertesten doen. Marja krijgt meer tijd om de verschil-
lende proeven af te leggen. 

Uit de testresultaten blijkt dat Marja erg gemotiveerd is om te werken in het NEC. Ze wil
graag een technische of een administratieve job. Ze heeft een goed leervermogen en ze
kan complexe opdrachten uitvoeren. Haar rugproblemen maken dat fysiek belastend
werk evenwel niet mogelijk is. Marja gelooft niettemin dat ze een goede kans maakt in
het NEC. Ze wil er echt voor gaan. 
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3. Jobfinding
Jobfinding begint bij de mogelijkheden van de kandidaat. Die hebben we in het asses-
sment in kaart gebracht. Jobfinding is in de eerste plaats de zoektocht naar een geschik-
te vacature en naar een geïnteresseerde werkgever. Anderzijds gebeurt het dat werkge-
vers zelf een jobaanbod doen. Eigenlijk slaan we dan de fase van het zoeken over en
komen we rechtstreeks bij jobanalyse en jobmatching.  

3.1 ZOEKEN NAAR EEN WERKGEVER

Het verloop van jobfinding
De kandidaat kiest, op basis van het inzicht in zijn mogelijkheden en zijn arbeidsinteres-
ses, één of meer jobdoelwitten. Deze geven de richting van de jobfinding aan. Om een
job te vinden voor een specifieke kandidaat, is het belangrijk om te vertrekken van zijn
mogelijkheden. Men kan zoeken naar openstaande vacatures maar ook naar geïnteres-
seerde werkgevers die bereid zijn om een vacature op maat te ontwikkelen. Hier raken we
reeds aan ‘jobvoorbereiding’ waarbij we de job analyseren en afstemmen op de kandi-
daat.

De kandidaat wordt het best actief betrokken bij de jobfinding. We laten hem zoveel
mogelijk zaken doen die hij op zijn niveau zelfstandig aan kan. De trajectcoördinator en
de kandidaat maken afspraken over hoe ze de zoektocht zullen aanpakken en over hoe
ze de taken onderling zullen verdelen. We sporen de kandidaat aan om, in de mate van
het mogelijke, ook zelf op zoek te gaan naar vacatures en/of werkgevers. Wij stellen vast
dat dit de verantwoordelijkheidszin en motivatie van de kandidaat ten goede komt. De
kandidaat die betrokken wordt bij de jobfinding, krijgt bovendien een zicht op de moge-
lijkheden die de arbeidsmarkt biedt: dit stimuleert zijn realiteitszin en leidt er meer dan
eens toe dat kandidaten hun hooggespannen verwachtingen over het NEC bijstellen.

Guido schrijft zich in voor Supported Employment. Hij wil graag in het NEC werken. Vanaf
het moment dat er naar een job gezocht werd, heeft hij met de trajectcoördinator afge-
sproken dat hij zelf ook vacatures zou aanbrengen. Hij krijgt thuis verschillende lokale
kranten en hij bladert er regelmatig eens door. Maar: wanneer hij ’s avonds thuiskomt
heeft hij geen zin om vacatures te zoeken en in het weekend heeft hij geen tijd. Guido
rekent erop dat de trajectcoördinator wel iets zal vinden. Maar: de vacatures die deze
voorlegt vindt Guido niet interessant. 
Dan volgt een gesprek waarin de trajectcoördinator formeel is: zo kan het niet verder. Als
Guido echt naar het NEC wil, zal hij ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Hij
moet uitzoeken wat hij wil. De trajectcoördinator spoort hem aan om zelf die vacatures te
zoeken die hem echt interesseren.
Bij het volgende gesprek heeft Guido jobaanbiedingen uit de lokale krant meegebracht.
Hij bespreekt ze nu met de trajectcoördinator. Hij heeft duidelijk zelf een stap gezet en nu
kunnen ze samen verder gaan.



45DEEL II: DE METHODIEK SUPPORTED EMPLOYMENT

De arbeidsmarkt verkennen, de werkgevers sensibiliseren en zo de jobopportuniteiten in
kaart brengen, vormen de kernelementen van jobfinding. Dit vereist een doorgedreven
kennis van de lokale arbeidsmarkt en het vermogen om de reguliere werkgever te infor-
meren en te overtuigen. 

In het experiment hebben de werkplaatsen elk een eigen werkwijze ontwikkeld om job-
finding aan te pakken. De meeste werkplaatsen bekijken de mogelijkheden binnen de
groep van bestaande klanten en leveranciers. 

Daarnaast gaan we op zoek naar vacatures via websites, vacaturebanken of lokale kran-
ten. Dit wordt vaak gecombineerd met andere methodes. Jobkanaal is bijvoorbeeld een
initiatief van VOKA en UNIZO dat zich richt op werkgevers die mensen uit kansengroepen
willen tewerk stellen. Via de website van Jobkanaal hebben we toegang tot een gespe-
cialiseerde vacaturebank met jobs voor mensen uit kansengroepen. We stellen echter
vast dat de gezochte profielen vaak wat te hoog gegrepen zijn voor onze doelgroep: de
diploma- of ervaringsvereisten zijn vaak te zwaar. 

Het zoeken naar vacatures gaat samen met het spontaan contacteren van werkgevers. We
stellen vast dat contacten vanuit de werkplaats, of vanuit het informele netwerk van de
begeleiders, interessante kansen kunnen opleveren. De beschutte werkplaats heeft een
behoorlijk uitgebreid netwerk van klanten en leveranciers. Dit levert veel mogelijkheden
en degelijke contacten op. Wij geloven dat netwerking in functie van Supported
Employment de meest interessante kansen biedt voor onze doelgroep.

Piet is monitor in de beschutte werkplaats. De mensen van de kwaliteitsdienst hebben
een voorstelling gegeven over Supported Employment. Piet heeft in zijn kennissenkring
wel wat mensen die een eigen zaak hebben. Soms hoort hij ze wel zeggen dat ze op zoek
zijn naar personeel. Hij spreekt hen aan over Supported Employment en vraagt of de
werkplaats hen mag contacteren. Langs deze weg hebben al twee mensen uit de werk-
plaats de overstap naar het NEC gemaakt.

Eén werkplaats in het experiment heeft een mailing verstuurd naar alle bedrijven in de
omgeving, om hen uit te nodigen voor een informatiesessie en een bedrijfsbezoek in de
BW. 

Een andere werkplaats heeft een beroep gedaan op een externe organisatie om de job-
finding te organiseren. De trajectcoördinator en de kandidaat bespreken het assessmen-
trapport met de jobconsulent van de externe organisatie. De jobconsulent gaat vervol-
gens met de kandidaat op zoek naar een geschikte job. De werkplaats die Supported
Employment organiseert tast best op regionaal vlak af welke partnerschappen mogelijk
zijn om een optimale werking te garanderen. Daarbij beogen we steeds de toegevoegde
waarde van de te betrekken partners: het partnerschap moet de duurzaamheid van de
tewerkstelling en de kwaliteit van de methodiek ten goede komen.
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In het experiment zien we dat als de werkplaats de jobfinding intern organiseert, naast de
trajectcoördinator ook de commerciële dienst een belangrijke rol opneemt in deze fase.
Deze dienst heeft ervaring met het benaderen van en het onderhandelen met reguliere
werkgevers. Een belangrijk voordeel voor de commerciële dienst is dat zij de klant bena-
dert vanuit een economisch en commercieel perspectief. Zo verloopt de communicatie
op een gelijkwaardig niveau. Beide gesprekspartners hebben ervaring met de werking
van de markt en de bijbehorende kostenanalyses. Dat de sociale invalshoek in de BW met
deze economische en commerciële houding verweven is, geeft de BW een extra dimen-
sie. Daarnaast is de beschutte werkplaats sterk in het beoordelen en selecteren van
opdrachten met slaagkansen voor mensen uit de doelgroep: zij doet dit immers dagelijks
in het werven en beheren van haar opdrachten. De BW weet waar de problemen in de uit-
voering van het werk liggen en heeft specialisten in huis die een taak kunnen aanpassen
aan zijn uitvoerder.

Soms komen bedrijven, vaak klanten of leveranciers van de BW, zelf met jobaanbiedin-
gen. Het gaat vaak om taken die door slechts één of enkele personen uitgevoerd kunnen
worden en die om praktische redenen niet buiten het bedrijf kunnen uitgevoerd kunnen
worden. Een enclave is in deze gevallen niet haalbaar. Supported Employment kan dan
een goede oplossing zijn. Naarmate het project vorderde, hebben steeds meer werkge-
vers met hun vacatures de weg naar de BW gevonden.

Chocolatier X besteedt onder meer het verpakkingswerk voor pralines en ander snoep-
goed uit aan de beschutte werkplaats. Het werk gebeurt in de werkplaats. Chocolatier X
zou ook graag de magazijnfunctie, waarbij men producten moet ophalen en aanvullen,
laten invullen door een werknemer uit de beschutte werkplaats. Men informeert naar de
mogelijkheden voor een enclave. Een enclave is echter maar financieel te dragen als ze uit
een groep van vijf of zes mensen bestaat. Voor de magazijnfunctie heeft Chocolatier X
maar één persoon nodig. Een individuele enclave zonder begeleiding is niet mogelijk.
Dan stelt de werkplaats de mogelijkheden van "Supported Employment" voor.
Chocolatier X vindt dit een goede formule die hij zeker wil uitproberen.

De reguliere werkgever speelt vanaf deze fase een belangrijke rol in het traject. Het
belang van de kandidaat blijft echter voorop staan. Daarom is het nodig dat de reguliere
werkgever de veiligheid en het welzijn van de kandidaat kan garanderen. De trajectcoör-
dinator houdt hiermee rekening bij bedrijfsbezoeken.

Trajectcoördinator Olivia brengt in het kader van jobfinding een bezoek aan een bedrijf.
Tijdens het bedrijfsbezoek kan zij al een analyse maken van de werkvloer. De jobs die de
werkgever te bieden heeft, zijn fysiek erg belastend. De trajectcoördinator heeft de
indruk dat het mogelijk is om het werk fysiek te verlichten, maar de werkgever kan
momenteel geen financiële inspanningen leveren om dit te doen. De werkomgeving is
lawaaierig, slordig en op bepaalde vlakken onveilig. De trajectcoördinator beslist om de
onderhandelingen met het bedrijf stop te zetten omdat het geen voldoende garanties
kan bieden voor de veiligheid en het welzijn van de  werknemers.
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Factoren die het succes van jobfinding beïnvloeden 
In jobfinding komt het erop aan de kennis van de arbeidsmarkt en de gegevens van de
kandidaat te combineren met overtuigingskracht. Wij hebben in het experiment vastge-
steld dat een aantal bijkomende factoren de slaagkansen van jobfinding beïnvloeden. 

Bedrijven die de grootste interesse vertonen voor Supported Employment, zijn (produc-
tie)bedrijven die op een of andere manier een binding hebben met de BW. Ze kennen
iemand die er werkt of ze weten welke activiteiten er zijn. Bedrijven die al mensen met
een (arbeids)handicap in dienst hebben, staan open voor de doelgroep bij extra aanwer-
vingen. Ook bedrijven met vacatures die moeilijk ingevuld raken, tonen interesse.
Uiteraard weten bedrijven ook de financiële stimulansen die ze ontvangen wanneer ze
personen met een arbeidshandicap tewerkstellen, te waarderen. 

Stedelijke diensten die nieuwe projecten willen lanceren staan vaak open voor Supported
Employment. Toch zien we dat het voor deze diensten moeilijk is om mensen met een
handicap aan te werven. De omslachtige aanwervingprocedure of het feit dat mensen
met een arbeidshandicap niet tot de prioritaire doelgroep behoren kan een probleem-
punt zijn. In de loop van het project zijn hier echter een aantal versoepelingen aange-
bracht, wat meebrengt dat openbare diensten nu iets meer perspectieven kunnen aan-
bieden aan onze kandidaten. Zo is er sinds 1/1/2007 een loonsubsidie voor mensen met
een arbeidshandicap in de openbare sector (zie bijlage 2c).

De bedrijven die positief reageren zijn meestal KMO’s. Dit kunnen we op verschillende
manieren verklaren. Enerzijds zijn er in Vlaanderen in verhouding meer KMO’s dan grote
bedrijven. Anderzijds verloopt de tewerkstelling er vlotter: er is minder hiërarchie en men
heeft een gesprek met de persoon die de beslissingen neemt zonder veel echelons te
moeten doorlopen. Het contact op de werkvloer is vaak persoonlijker en directer. Ten
slotte hebben KMO’s vaak ook kleinere opdrachten die een individuele tewerkstelling
mogelijk maken.

Als we de slaagkansen op niveau van de job bekijken, dan moeten we vaststellen dat
deze erg afhankelijk zijn van de kandidaat. Elke kandidaat heeft zijn eigen problematiek
die al dan niet goed aansluit bij een tewerkstelling in het NEC. Algemeen mogen we wel
zeggen dat de slaagkans voor onze doelgroep het hoogst is in jobs met een duidelijke
structuur of in eerder routineuze taken. Jobs waarbij veel flexibiliteit gevraagd wordt op
vlak van uurregeling en arbeidsplek, hebben doorgaans minder succes. Veel (potentiële)
werknemers uit de beschutte werkplaats hebben geen rijbewijs. Hetzelfde geldt voor de
beschikbaarheid van een rijbewijs om voor het bedrijf zonder probleem naar een bepaal-
de bestemming te kunnen rijden. Heel wat doelgroepwerknemers kennen bovendien
alleen de weg van het woon-werkverkeer en enkele andere veelvoorkomende trajecten.
Degenen die wel een rijbewijs hebben, kunnen daarom nog niet zelfstandig nieuwe tra-
jecten afleggen. Jobs waar de kandidaat zelf zijn werk moet organiseren, liggen door-
gaans wat moeilijker. Hetzelfde geldt voor tijdsdruk, directe klantencontacten, rekenen,
schrijven of lezen. De beperktere capaciteiten van de kandidaten schrikken werkgevers
af: men zoekt vaak mensen met een diploma of een specialisatie. Veel van onze kandida-
ten kunnen dat niet bieden. Er zijn anderzijds ook de werkgevers voor wie het vooral
belangrijk is dat de werknemer afspraken nakomt, dat hij aanwezig is, op tijd komt en
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liefst zelfstandig opdrachten kan uitvoeren. Ook zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en
sociale vaardigheid zijn belangrijk. Dit is voor gemotiveerde kandidaten vaak wel haal-
baar. 

Sommige werkgevers hebben het moeilijk met een "blijvende" tewerkstelling: dit wordt
als "te bindend" ervaren, de verantwoordelijkheid die men draagt is te groot. Een perio-
de van terbeschikkingstelling (zie deel 2, hoofdstuk 5 "Jobplaatsing") of een contract van
bepaalde duur kan in dit geval een oplossing bieden. Dan krijgt men immers de kans om
te "proberen" vooraleer over te gaan naar een contract van onbepaalde duur. Ook werk-
gevers geven aan dat ze de terugkeergarantie belangrijk vinden: als de tewerkstelling
misloopt, staat de werknemer niet op straat. Supported Employment beoogt een duur-
zame tewerkstelling: we zoeken dus niet naar korte, snel wisselende contracten.
Sommige werkgevers vinden dat net een pluspunt. Ze geven aan dat steeds wisselende
collega’s niet bevorderlijk zijn voor de groepssfeer en dat dit gevolgen heeft voor de moti-
vatie en de inzet van de werknemers. 

Er bestaat ook een soort angst voor "reactie van anderen". De werkgever maakt er zich
zorgen over of de collega’s in het bedrijf de nieuwe collega met een handicap wel zullen
aanvaarden. Werkgevers maken zich soms ook zorgen over het feit dat de buitenwereld
zou denken dat zij van goedkope werkkrachten willen profiteren. De werkgever zelf is
vaak ook onwennig in de omgang met mensen met een handicap. Men kan zich niet
goed voorstellen hoe te communiceren, of ze hebben geen idee wat hun reacties of
mogelijkheden zijn. Een rondleiding in de BW voorstellen aan een potentiële werkgever
kan helpen. Een bezoek aan de werkvloer van een geïnteresseerde werkgever kan aanlei-
ding zijn om een aantal werkposten aan te duiden die door onze doelgroepwerknemers
kunnen bemand worden.

Ten slotte vrezen werkgevers vaak de bureaucratie en de administratie om de tewerkstel-
ling van een persoon met een handicap te regelen. Ze zijn niet altijd op de hoogte van de
tewerkstellingsmaatregelen die bestaan om de loonlasten in te perken. Als ze er al weet
van hebben, vrezen ze dat er een zware administratieve last aan vastzit. De trajectcoördi-
nator kan veel van deze vragen opvangen: hij kan de administratieve formaliteiten rege-
len. 

3.2 VINDEN VAN EEN WERKGEVER 

Informatie aan de werkgever
De werkgever heeft doorgaans veel vragen over het traject. Ook over de kandidaat zelf
wil hij veel informatie krijgen. Welke gegevens de werkgever wil, hangt vaak af van het
feit of hij al eerder met mensen uit kansengroepen gewerkt heeft. 

De werkgever wil enerzijds informatie over het schoolverleden, de arbeidservaring, de
arbeidshouding en de motivatie van de kandidaat. Anderzijds wil hij weten welke beper-
kingen de kandidaat heeft, op welke manier deze zich uiten op de werkvloer en op welke
manier men daarmee rekening kan houden. De trajectcoördinator is open en correct over
de beperkingen van de kandidaat en prijst tegelijkertijd zijn vaardigheden aan. 



49DEEL II: DE METHODIEK SUPPORTED EMPLOYMENT

Hij wijst nu al op zijn rol als trajectcoördinator, op het begeleidingsaanbod, de oplei-
dingsmogelijkheden en de mogelijke aanpassingen aan de werkpost. Hij polst naar de
bereidheid van de werkgever om hierin verder mee te gaan. Uiteraard bespreken traject-
coördinator en kandidaat de informatie die doorgegeven wordt aan de werkgever. Uitleg
over tewerkstellingsmaatregelen en de rechten en plichten van de werkgever in het
kader van Supported Employment, kan drempelverlagend werken. 

De werkgever wil soms ook weten wat de slaagkansen van de kandidaat in het NEC zijn.
Dit is uiteraard moeilijk in te schatten, maar een goed assessment kan een aantal objec-
tieve elementen aangeven. Informatie over de manier waarop we de kandidaat ges-
creend hebben, kan geruststellend zijn. Als mensen gedurende een bepaalde periode in
de beschutte werkplaats gewerkt hebben, beschouwt de werkgever dat vaak als een
pluspunt: het getuigt van enige motivatie en stabiliteit. 

Kennismaking met de werkgever
Als de werkgever geïnteresseerd is, volgt de eerste kennismaking met de kandidaat. We
kunnen dit gesprek beschouwen als een sollicitatiegesprek. Veel kandidaten hebben een
vorm van sollicitatietraining of –begeleiding achter de rug. We bereiden de kandidaat
voor op het specifieke gesprek. De trajectcoördinator bespreekt de informatie die hij zelf
heeft over het bedrijf en overloopt de elementen die in het gesprek naar voren kunnen
komen. Volgende zaken kunnen aan bod komen in het voorbereidende gesprek: 

- Informatie over het bedrijf 
- Informatie over de (mogelijke) job
- Eerste indruk van het bedrijf (hiërarchie, collega’s, veiligheid, werkuren,…) 
- Eerste indruk van de job (slaagkansen, moeilijkheden,…)
- Vragen die de werkgever kan stellen 
- Informatie die de kandidaat over zichzelf wil geven
- Houding van de kandidaat 

Wij raden aan dat de kandidaat het gesprek met de werkgever zoveel mogelijk zelf voert.
Als het gaat over informatie over Supported Employment of over zaken gerelateerd aan
de begeleiding of de tewerkstelling, dan is uiteraard de trajectcoördinator de aangewe-
zen gesprekspartner. Alles wat het bedrijf, de job en de capaciteiten van de kandidaat
aangaat, kan de werkgever met de kandidaat zelf bespreken. Wanneer de communicatie
te stroef verloopt, kan de trajectbegeleider ingrijpen. 

Toch stellen we vast dat de handicap of de capaciteiten van de kandidaat niet altijd de
doorslaggevende factor zijn in de beslissing van de werkgever om al dan niet mee te
stappen in het project:
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Nelly wil graag werken in een supermarkt. Daarom heeft ze zich kandidaat gesteld voor
het project Supported Employment. Nelly heeft dit soort werk vroeger nog gedaan en ze
wil het graag opnieuw doen. De trajectcoördinator vindt een supermarkt met een vaca-
ture voor kassawerk. Het kennismakingsgesprek met de werkgever verloopt prima. Er
worden afspraken gemaakt over het contract en ze mag terugkomen voor een tweede
gesprek. Het gesprek verloopt weerom vlot, tot de personeelsverantwoordelijke een klei-
ne tatoeage opmerkt op Nelly’s pols. De personeelsverantwoordelijke geeft aan dat het
in de supermarkt niet toegelaten is om een tatoeage te hebben. Het gesprek wordt
onmiddellijk afgerond.

3.3 BESLUIT

Jobfinding is een kritieke fase in het proces: zonder geschikte werkgever kan Supported
Employment niet verder gezet worden. De aanbieder zet daarom best verschillende
kanalen in om naar jobs te zoeken. De reguliere werkgever speelt een belangrijke rol in
de jobfinding-fase, ook al zal het belang van de kandidaat nooit ondergeschikt zijn aan
dat van de werkgever. 

Het zoeken naar geschikte vacatures of geïnteresseerde werkgevers is zeer tijdsintensief.
De inspanningen die geleverd worden staan ook niet altijd in verhouding tot de resulta-
ten. Jobfinding vereist kennis van de arbeidsmarkt, expertise op het vlak van arbeidshan-
dicaps, commercieel inzicht en kennis van de tewerkstellingsmaatregelen. Soms moeten
we zeer veel werkgevers contacteren om slechts enkele positieve reacties te krijgen. Ook
daarom is de betrokkenheid van de kandidaat belangrijk. 

Supported Employment is een nieuw gegeven in Vlaanderen. Beschutte werkplaatsen
treden hiermee op een andere manier naar buiten dan gewoonlijk het geval is. Er is nood
aan een informatiecampagne die ons in staat stelt om de mogelijkheden van de metho-
diek kenbaar te maken aan werkgevers.
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Benjamin wil vooruit. Hij is ongeduldig en wil niet te lang wachten om stappen te onderne-
men om werk te zoeken. Omwille van zijn statuut als progressief tewerkgestelde na ziekte,
heeft hij de toelating nodig van de adviserend geneesheer om deel te nemen aan het pro-
ject. Kort na het verkrijgen van deze toelating, heeft hij zelf al stappen gezet om op zoek te
gaan naar werk. Hij heeft een houtzagerij gecontacteerd en hij heeft een afspraak gemaakt
met de diensten van de Stad. Hij heeft dit zelf in handen genomen. Hij informeert de traject-
coördinator over de stappen die hij onderneemt en de resultaten daarvan. Als er onduide-
lijkheden zijn neemt de trajectcoördinator achteraf contact op met zijn contactpersonen. De
mensen van de stedelijke dienst hebben hem gezegd dat hij een kans kan maken om in de
Groendienst van de Stad te gaan werken. Dat werk zou hij graag doen. Hij focust zich op deze
tewerkstelling. Toch lijkt een aanwerving in de openbare sector niet zo vlot te verlopen.

Jan en zijn trajectcoördinator hebben in dit geval zelf niet lang moeten zoeken naar een
werkgever in het NEC. Er is toevallig een bedrijf dat een vacature aanbiedt bij de beschutte
werkplaats. Het gaat om de job van "platenafroller". Dit betekent dat men acrylplaten van
ongeveer acht kg per stuk moet schoonmaken en op een palet leggen. Eén keer per dag
moeten al die platen met de heftruck naar de productieafdeling gebracht worden. Daarnaast
moet men het afval wegvoeren naar de container en af en toe ook helpen met het bevoor-
raden van verschillende productielijnen. Dit gebeurt allemaal met de heftruck.

De trajectcoördinator van de werkplaats bezoekt het bedrijf. Ze krijgt een volledige omschrij-
ving van de vacante job en brengt een bezoek aan de werkplek van de platenafroller. De tra-
jectcoördinator maakt het eisenprofiel van de job op aan de hand van MELBA. 

De werkgever wil graag verschillende kandidaten testen. Men spreekt af dat de BW de scree-
ning zal organiseren en dat zij dit zal doen aan de hand van MELBA. In de werkplaats gaat
men tussen de kandidaten op zoek naar geïnteresseerden voor de job. Na het testen zal men
mogelijke kandidaten aan het bedrijf voorstellen.

In de beschutte werkplaats waar Marja werkt, wordt de jobfinding uitbesteed aan een exter-
ne organisatie. De jobconsulent van deze organisatie gaat op basis van het testrapport en
van een gesprek met Marja op zoek naar een geschikte vacature. Ze komen terecht bij een
klein verlichtingsbedrijf dat opgestart werd door twee jonge mensen. Er zijn geen andere
werknemers in dienst. Men zoekt iemand om elektrische montage te doen. De job lijkt
geknipt voor Marja. De jobconsulent maakt een eerste afspraak bij de werkgever. 

Marja is op haar hoede. Een gesprek met een werkgever is spannend en het verloopt niet
altijd vlot. Zowel de werkgever als zijzelf zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe situ-
atie. De trajectcoördinator heeft de werkgever wel een aantal tips gegeven om het contact
mogelijk te maken. Zo heeft hij bijvoorbeeld aangegeven dat hij in een gesprek met iemand
met een auditieve handicap steeds oogcontact moet maken zodat de persoon kan liplezen
of dingen opschrijven om er zeker van te zijn dat ze elkaar goed begrepen hebben. De werk-
gever moet wennen aan deze manier van communiceren, maar hij wil wel moeite doen. Het
gesprek loopt vlot en de kans zit erin dat hier haar toekomstige job ligt…
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4. Jobvoorbereiding
Hoe meer het proces van Supported Employment vordert, hoe meer het doel in zicht
komt en hoe specifieker en concreter de contacten met de werkplek(ken) worden. In de
fase van jobvoorbereiding hebben we concrete contacten met een geïnteresseerde werk-
gever. Het gaat hier over alle voorbereidingen die getroffen worden om de effectieve
tewerkstelling mogelijk te maken. Theoretisch gesproken kunnen we "jobvoorbereiding"
onderverdelen in jobanalyse, jobmatching en job(re)design. In bijlage 1 vindt u de werk-
documenten zowel voor jobanalyse (bijlage 1f en 1g) als voor jobmatching en
job(re)design (bijlage 1h). 

In grote lijnen ziet deze fase er als volgt uit: we brengen het takenpakket en de organisa-
tie in kaart, op basis waarvan we de noden op vlak van opleiding en werkplekaanpassing
kunnen bepalen en uitvoeren. Afhankelijk van de noden en wensen van de kandidaat
en/of de werkgever kan de volgorde, de duur en de intensiteit van de activiteiten in deze
fase grondig verschillen. 

4.1 JOBANALYSE

De jobvoorbereiding begint met het in kaart brengen van de job: de jobanalyse. We wij-
zen hier op de mogelijke overlapping met de fase "jobfinding". Bij jobfinding bekijken we
ook al (eventueel gedeeltelijk of eerder oppervlakkig) wat de organisatie te bieden heeft
en hoe het takenpakket er kan uitzien. In die zin zit jobanalyse deels vervat in jobfinding.
Het accent bij jobfinding ligt op het zoeken en vinden van een werkgever, terwijl het
accent hier ligt op de analyse zelf.

Een andere term die in dit verband vaak gebruikt wordt is "taakanalyse". Taakanalyse is
een, weliswaar belangrijk, onderdeel van de jobanalyse. Bij de analyse van het takenpak-
ket splitsen we de taakinhoud uit in kleinere componenten, waarbij we alle mogelijke
deelaspecten van de taak in detail opsommen en onderzoeken. 

Jobanalyse bekijkt het geheel van de job: niet alleen het takenpakket maar evengoed de
bedrijfsethiek, de organisatiecultuur, de organisatiestructuur, de plaats van de job in de
organisatie, de sfeer, de hiërarchie, de omgangsvormen, het loon, de bereikbaarheid, de
begeleiding, de werkuren… Al deze elementen samen bepalen hoe de job eruit ziet. Bij
jobanalyse is een duidelijk zicht op alle facetten van de job én van de werkomgeving van
belang. 

Een grondige jobanalyse vereist een zorgvuldige waarnemer. Wie een job analyseert, zal
zich niet alleen baseren op documenten, het is vooral veldwerk. Een goede taakomschrij-
ving of een geschreven procedure kunnen de analyse wel ondersteunen, maar ze zullen
nooit het hele verhaal vertellen. Daarom is er vooreerst de observatie. Om het takenpak-
ket in kaart te brengen, kunnen we best gaan kijken hoe het er op de werkvloer aan toe-
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gaat. Een taakanalyse vereist een open, analytische en kritische kijk op werkprocessen,
oog voor detail en zicht op de fysieke en mentale belasting van handelingen. Voor het
ontleden van het takenpakket vertrekken we liefst niet van een lijst van vereiste jobkwa-
lificaties. Dit kan beperkend werken en zo lopen we het risico een aantal mogelijkheden
te missen. Net die mogelijkheden kunnen erg belangrijk zijn voor mensen met beperkin-
gen. In de taakuitvoering komt ook de werking van de hele organisatie tot uiting: de
ongeschreven regels van het bedrijf krijgen er vorm sfeer, omgangsvormen, hiërarchie,
structuur…  Een goed observator heeft hier oog voor. 

Een gesprek met de werkgever en met collega’s op de vloer is altijd verhelderend. We kun-
nen onduidelijkheden in het takenpakket uitklaren en informatie inwinnen over alle
mogelijke aspecten van de job. Als leidraad bij de taakanalyse hebben we een indicatie-
ve vragenlijst ontwikkeld waarin cognitieve, sociale en psychomotorische kenmerken van
de job bevraagd worden, evenals de wijze van taakuitvoering. De vragenlijst is gebaseerd
op elementen die in MELBA en ERGOKIT gemeten worden. Op basis van deze gegevens
kunnen we achteraf het eisenprofiel in MELBA aanvullen. Het jobanalyseformulier kan
gebruikt worden als leidraad bij de bredere analyse: naast een blok voor de taakanalyse
is er een gedeelte voor de bredere jobanalyse, met voldoende aandacht voor de werk-
plek, de arbeidsvoorwaarden, de organisatiestructuur, de opvolging van de werkne-
mers… (zie bijlage 1f ). In bijlage 1g vindt u een ander model voor jobanalyse. Het is geba-
seerd op de kenmerken in het MELBA-systeem. Het jobanalyseformulier kan een hulp-
middel zijn om de voortgang van de analyse te bewaken: de trajectcoördinator gebruikt
het document als controle-instrument en als geheugensteun. Het uitschrijven van een
gedetailleerde analyse neemt relatief veel tijd in beslag en is wel niet elke keer even
noodzakelijk. Tijdens het experiment werd het document dan ook niet altijd even conse-
quent ingevuld. Het bijhouden van het jobanalyseformulier kan wel nuttig zijn voor men-
sen uit de interne werkgroep die de werkplek niet bezocht hebben en die zo een degelijk
beeld krijgen van de job. Het kan eveneens interessant vergelijkingsmateriaal met ande-
re jobs opleveren.   

4.2 JOBMATCHING

Een grondige jobanalyse én het profiel van de kandidaat vormen de basis voor een goede
jobmatching. Hier onderzoeken we in welke mate de competenties van de kandidaat pas-
sen bij de kenmerken van de job en de organisatie. We bepalen ook wat nodig is om even-
tuele tekorten bij te stellen. In theorie kunnen we deze activiteiten netjes van elkaar
onderscheiden, in de praktijk is dit veel minder het geval. Veel hangt af van de wijze waar-
op het proces van Supported Employment georganiseerd wordt. Wie een job analyseert,
kan dit doen met een of meerdere specifieke kandidaten in het achterhoofd. De jobmat-
ching verloopt dan ongeveer gelijktijdig met de jobanalyse. Het gebeurt eveneens dat we
op zoek gaan naar mogelijke jobs of geïnteresseerde werkgevers (jobfinding), zonder dat
we daarbij een bepaalde kandidaat voor ogen hebben. Als we dan de job analyseren,
houden we daarbij wel rekening met alle mogelijke aspecten van de job die van beteke-
nis kunnen zijn voor mensen met een handicap.
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Bij jobmatching zetten we de resultaten van het assessment af tegen de resultaten van de
jobanalyse. Dit gebeurt niet alleen op vlak van competenties en taakuitvoering, maar ook
op vlak van de organisatie: werkuren, woon-werkverkeer, randfactoren, collega’s… 
De elementen die de werkuitvoering betreffen, kunnen we formeel vatten: in MELBA
bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om het capaciteitenprofiel en het eisenprofiel met
elkaar te vergelijken, wat een profielvergelijking oplevert. Grosso modo blijkt uit deze ver-
gelijking of de persoon "onderbelast" dan wel "overbelast" is. In het eerste geval treedt na
enige tijd verveling op, in het tweede geval liggen de eisen hoger dan zijn capaciteiten
waardoor de persoon zich niet kan waarmaken in zijn job. 
We kunnen nagaan of een bepaalde functie voor een bepaalde persoon geschikt is, of de
uitvoering van bepaalde taken moeilijkheden kan opleveren. We kunnen ook taken in het
profiel selecteren die haalbaar zijn voor de persoon. We kunnen aangeven waar begelei-
ding, werkplekaanpassingen of opleiding nodig is.  

De matching is echter maar volledig als we alle vermelde elementen overlopen hebben.
Dit kan slechts in dialoog met de kandidaat en de werkgever. De volle betrokkenheid van
beide partijen is hier cruciaal: we moeten bijzondere aandacht hebben voor de noden,
wensen en verwachtingen en die zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. 

4.3 JOB(RE)DESIGN

Op basis van de jobmatching komen we tot een plan voor job(re)design. Dit omvat alles
wat nodig is om te komen tot een haalbare en optimale tewerkstelling. We kunnen hier
twee richtingen uit: ofwel passen we de job aan de kandidaat aan, ofwel past de kandi-
daat zich aan de job aan. In de praktijk is job(re)design meestal een combinatie van beide. 

In het eerste geval hebben we het over aanpassingen in de taakuitvoering of de werk-
post, of over het creëren van een job op maat voor de werknemer met beperkingen, maar
ook over het treffen van regelingen voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer of voor de orga-
nisatie van de thuisbasis (kinderopvang, etenstijden…). 

Johnny maakt kans op een job. Het is ploegenarbeid en in de eerste maanden van zijn
tewerkstelling zou hij in de vaste avondploeg werken. Johnny’s echtgenote werkt ook in
een ploegensysteem. Als zij beiden een avondpost draaien, levert dit problemen op voor
de opvang van hun zoontje. De trajectcoördinator ondersteunt hen bij het zoeken naar
aangepaste kinderopvang. Johnny werkt bovendien ook op vrijdagavond. Dan is er ech-
ter niemand in het bedrijf aanwezig die hem kan opvolgen. Daarom worden zijn werku-
ren aangepast aan die van zijn begeleider op de werkvloer (de ploegbaas).

Een kleine ingreep kan er al voor zorgen dat de tewerkstelling haalbaar wordt voor de
kandidaat.
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Björn zal in zijn nieuwe job in het NEC moeten lassen. In zijn functie zou hij ook de diep-
te van de las moeten nameten. Voor Björn is dit echter moeilijk. Het werk wordt zo geor-
ganiseerd dat zijn collega’s deze taak van hem overnemen.

Soms kan het verzorgen van aangepast gereedschap, een aanpassing in het werkschema
of het verduidelijken van werkinstructies, al voldoende zijn. Een beproefde methode is
bijvoorbeeld de werkinstructies in foto’s of pictogrammen aan de werknemer mee te
geven. Om dit te kunnen doen is een grondige taakanalyse nodig: hier wordt het belang
van de relatie tussen jobanalyse en jobdesign duidelijk. Beschutte werkplaatsen maken
wel eens gebruik van deze methode.

De BW waar Frank tewerkgesteld is, gebruikt een eigen systeem van werkinstructiefiches:
foto’s voorzien van een begeleidende tekst maken de diverse stappen in het werkproces
duidelijk. Het consulteren van deze fiches helpt de doelgroepwerknemer om efficiënt te
werken op elk moment van het proces.

Een doorgedreven taakanalyse kan ook die taken identificeren die eigenlijk niet tot de
kerntaken behoren van de werknemers die de job uitvoeren. Het gaat vaak om eenvou-
dige, repetitieve taken. De mogelijkheid bestaat om met deze additionele taken een nieu-
we, ondersteunende functie te creëren die haalbaar is voor mensen met beperkingen. In
de literatuur krijgt dit proces de naam "jobcarving": het opdelen van een of meerdere
bestaande jobprofielen om tegemoet te komen aan de noden van een persoon met een
handicap.

In carrosseriebedrijf Y worden auto’s hersteld, gewassen en teruggebracht naar de klant.
Af en toe moeten ook wisselstukken opgehaald of naar het containerpark gereden wor-
den. Het bedrijf heeft alleen mecaniciens in dienst. Zij nemen alle taken voor hun reke-
ning: zowel herstellingen als de rest. De bijkomende taken zijn belastend voor de meca-
niciens en ze verliezen hier veel tijd mee. De werkgever wil dus de bijkomende taken
groeperen in één functie.

Job(re)design biedt vele mogelijkheden. Hier wordt duidelijk waarom het belangrijk is
om bij de jobanalyse niet louter uit te gaan van jobkwalificaties. Dit sluit mogelijkheden
uit en zet een rem op de creativiteit. Maar let wel, de mogelijkheden zijn niet oneindig. De
dialoog met de werkgever is hier van cruciaal belang.

Geert heeft een beenamputatie ondergaan en werkt in de beschutte werkplaats als hef-
truckchauffeur. Hij zou graag in het reguliere circuit aan de slag gaan: hij heeft de capaci-
teiten om dit te kunnen en hij beschikt over de nodige kwalificaties. Maar het takenpak-
ket van de meeste heftruckchauffeurs omvat ook hulp bij het laden en lossen. Dit is voor
Geert niet mogelijk. Zijn job in de beschutte werkplaats is helemaal aangepast aan zijn
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handicap. Hij heeft tot op heden geen werkgever in het reguliere circuit gevonden die dit
ook wil of kan doen.

Een aangepast takenpakket of werkschema, een aangepaste job, ander materiaal om mee
te werken, het zijn allemaal zaken waarvoor het akkoord van de werkgever noodzakelijk
is. Dat is niet altijd evident, de werkgever ziet de voordelen van de aanpassingen niet
altijd in. Of hij oordeelt dat de kosten niet opwegen tegen de baten. 

Het doorvoeren van aanpassingen in het takenpakket of de werkpost kan ook investerin-
gen inhouden die voor de werkgever niet mogelijk zijn. Specifieke aanpassingen aan de
arbeidspost voor een persoon met een handicap worden wel gesubsidieerd, maar als het
gaat om een algemene verbetering van de werksituatie, is dit niet het geval. Ook de aard
van het productieproces of geldende veiligheidsvoorschriften kunnen aanpassingen in
de job of de werkuitvoering bemoeilijken of onmogelijk maken.

Patrick heeft een job gevonden in een kartonnagefabriek. Hij wil het werk graag doen,
maar om de paletten te kunnen laden en lossen moet hij meerdere keren per dag hurken.
Patrick heeft een letsel aan zijn knieën, waardoor die handeling moeilijk voor hem is. De
verantwoordelijke van de methodedienst in de BW stelt de werkgever voor om de pro-
ductielijn zo aan te passen dat hurken niet meer nodig is. De werkgever kan de investe-
ring op dat moment niet doen. Patrick kiest ervoor om de job toch aan te nemen. Korte
tijd later moet hij een knieoperatie ondergaan. Deze operatie zou er sowieso komen, het
werk in de kartonnagefabriek heeft het proces alleen versneld. Na de revalidatie kan hij
evenwel terug aan de slag. De werkgever kan er niet voor zorgen dat Patrick niet meer
door de knieën moet buigen, maar hij kan nu wel werken aan een transportband die dich-
ter bij de paletten staat, zodat Patrick kleinere afstanden moet afleggen.

Het akkoord van de werkgever is op zich niet voldoende, ook de toekomstige collega’s
spelen een doorslaggevende rol. Heel wat mensen weten niet goed hoe ze moeten
omgaan met mensen met een arbeidshandicap, het is dus een must om de sfeer te proe-
ven op de nieuwe werkvloer. De collega’s moeten het eens zijn met het feit dat er voor de
nieuwe collega aanpassingen doorgevoerd worden. We hebben het over de héle groep
of toch op z’n minst het grootste deel van de groep collega’s (één weldoener in een groep
van tegenstanders volstaat niet). Het risico bestaat immers dat er op termijn wrevel ont-
staat over de "voordelen", "aanpassingen" of "inspanningen" voor de nieuwe werknemer.
Dit kan ontaarden in een zeer onaangename ervaring voor de kandidaat. Het is belang-
rijk dat de trajectcoördinator hier van bij de start rekening mee houdt en dit regelmatig
opvolgt, zodat hij tijdig kan ingrijpen als het misloopt.

Yvan werkt via Supported Employment als platenafroller. Alles verloopt vrij vlot tot een
collega ziek wordt en Yvan onvoldoende presteert. Nu blijkt dat de zieke collega Yvan
voortdurend uit de wind zet door hem met zijn werk te helpen. Het onderpresteren van
Yvan valt dan ook niemand op. Alles wordt duidelijk wanneer de zieke collega er niet
meer is om hem te helpen. De werkgever besluit éénzijdig het tijdelijk contract van Yvan
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niet te verlengen. Yvan is totaal ontredderd. De trajectcoördinator kaart de beslissing aan
bij de werkgever. Hij heeft hier niet de kans gekregen om het traject van Yvan bij te stu-
ren. Uiteindelijk verlengt het bedrijf het contract toch, mits een shiftwijziging en een ver-
hoogde begeleiding vanuit de BW. Yvan krijgt een tweede kans.

Onder jobredesign worden ook alle voorbereidende opleidingen of trainingen gerekend
die de werknemer volgt om een bepaald takenpakket (beter) te kunnen uitvoeren. Het
vertrekpunt is de jobmatching, waaruit blijkt voor welke taken of deeltaken de kandidaat
bijkomende vaardigheidstraining of bijscholing nodig heeft. De bijkomende opleiding
kan vaak in de beschutte werkplaats doorgaan, soms wordt een externe opleiding voor-
gesteld. De beschutte werkplaatsen beschikken over een brede waaier van activiteiten
waarin deskundigen de kandidaat in korte tijd specifieke taken aan kunnen leren. De
werkplaatsen in het experiment maken hier vaak gebruik van.

Johnny zal in zijn job een elektrische slijpschijf moeten hanteren. Hij heeft dit nog nooit
gedaan en hij wil zich graag voorbereiden. De trajectcoördinator regelt de mogelijkheid
om gedurende enkele dagen een korte interne opleiding te krijgen in de metaalafdeling
van de beschutte werkplaats. De monitor van deze afdeling leert hem hoe hij de machi-
ne veilig kan gebruiken. 

Yvan zou in zijn job als platenafroller in het magazijn met de heftruck moeten kunnen rij-
den. Hij kan dit niet. De werkgever organiseert op zijn werkvloer een opleiding heftruck-
rijden voor werknemers. Yvan slaagt niet voor deze opleiding. De job is echter op termijn
niet haalbaar als Yvan niet met de heftruck leert rijden. De trajectcoördinator geeft dan
informatie aan de werkgever over aangepaste opleidingen die men in de beschutte werk-
plaats organiseert. Deze opleidingen worden gegeven door een externe organisatie. De
beschutte werkplaats heeft hier positieve ervaringen mee. De werkgever is enthousiast
en hij organiseert de aangepaste opleiding voor Yvan maar ook voor een andere werkne-
mer die eveneens niet geslaagd was na de eerste opleiding. Yvan behaalt het attest, waar-
door zijn kansen om de job te krijgen en te behouden groter worden.

Uiteraard zijn ook aan opleidingen of trainingen beperkingen verbonden. Enerzijds is de
leerbaarheid van de kandidaat niet onbeperkt. Anderzijds is het belangrijk om de kosten
en de baten van een opleiding of training in kaart te brengen. Als het gaat om een vaar-
digheidstraining in de werkplaats zelf, spelen deze vragen misschien iets minder, het gaat
om een korte inwerkperiode die heel specifiek gericht is op de toekomstige job. Dit kan
helpen om de slaagkansen van de kandidaat in te schatten. Maar als het gaat over een
langere, externe opleiding die bovendien niet gratis is, is het belangrijk om de haalbaar-
heid in te schatten. 

Ten slotte kunnen we alle aanpassingen die de kandidaat in zijn leven moet doorvoeren
om de overgang naar het reguliere circuit te maken, plaatsen onder job(re)design. Het
reguliere circuit vraagt meer flexibiliteit van haar werknemers dan de beschutte werk-
plaats. We kunnen deze stelling niet zomaar veralgemenen, maar meestal is de flexibili-



58 DE DEUR STAAT OPEN...

teit van veel mensen uit onze doelgroep is eerder beperkt. Zij houden liever vast aan een
goed omlijnd takenpakket en een vast levenspatroon. Daarom is het vaak moeilijk of zelfs
onmogelijk om de kandidaat aan te passen aan de job. Om de slaagkansen in het regu-
liere circuit voor deze mensen te verhogen, zijn bijna altijd (ook) aanpassingen aan de job
nodig. 

Jobvoorbereiding is een belangrijke fase in het proces van Supported Employment. Alle
activiteiten in deze fase zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: jobdesign steunt op
een goede jobmatching en die steunt op haar beurt op een goede jobanalyse.
Jobvoorbereiding neemt in het geheel van de methodiek duidelijk een centrale positie in,
die in rechtstreeks verband staat met de andere onderdelen van Supported Employment. 

Zowel de betrokkenheid van de werkgever als die van de kandidaat zijn hier van groot
belang. De mogelijke job(s) wordt (worden) steeds concreter: het is belangrijk dat zowel
de kandidaat als de werkgever hun eigen keuzes kunnen maken. Dit betekent niet alleen
kiezen wat op dat moment het beste lijkt, het is ook het overzien van de alternatieven én
de gevolgen van ervan. Het begrip "empowerment" mag hier zeker geen loos concept
meer zijn. Dialoog is hier het sleutelwoord. 

De beschutte werkplaats heeft een uitgesproken expertise om de kandidaat in deze com-
plexe fase te begeleiden. Een degelijke jobvoorbereiding vergt behoorlijk wat technische
kennis en inzicht in een breed gamma van werk- en productieprocessen, gekoppeld aan
een doorgedreven kennis van de doelgroep. We onderstrepen nogmaals het belang van
de interne werkgroep en haar multidisciplinaire karakter: door de kennis en ervaring van
omkaderingsleden van diverse diensten samen te brengen, verhogen we de slaagkansen.
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De mogelijkheden in de groendienst van de Stad worden concreter. Benjamin is bijzonder sterk
gemotiveerd.  De adviserend geneesheer schat de haalbaarheid van het werk in de groendienst
positief in. Het is de bedoeling dat Benjamin er deeltijds zal werken.  

Er wordt voor Benjamin een inloopperiode voorzien in de groendienst van de beschutte werk-
plaats. Zo kan hij zich voorbereiden op zijn toekomstige job. De monitor leert hem nu de kne-
pen van het vak. Benjamin werkt zich in. De ploegbaas van de stedelijke groendienst heeft aan
Benjamin beloofd om hem te komen bezoeken tijdens de inloopperiode. Hij komt echter niet
langs. Dit baart Benjamin zorgen: hij vreest dat de tewerkstelling niet zal doorgaan.  Hij neemt
contact op met de ploegbaas, met de personeelsdienst van de stad. Zo ontdekt hij ook hoe
moeilijk het is de hiërarchische wegen te doorbreken. Toch slaagt hij erin om een gesprek met
de burgemeester te regelen. De tewerkstelling kan op termijn wel doorgaan, maar nu moet hij
nog geduld hebben. 

Benjamin regelt zoveel mogelijk zaken zelf. Als de informatie voor Benjamin onduidelijk is of als
hij verkeerde informatie heeft gekregen, neemt de trajectcoördinator daarna contact op met
de betreffende diensten. 

Samen met de monitor en de trajectcoördinator bespreekt hij de problemen die kunnen opdui-
ken bij het werk in de groendienst.  Benjamin heeft een fysieke handicap, zo kan hij bijvoor-
beeld niet door zijn knieën buigen. Zijn takenpakket zal aan zijn fysieke problemen aangepast
moeten worden. De stedelijke groendienst is bereid om deze aanpassingen te doen.

Jan heeft veel interesse voor de job van platenafroller. Hij is echter niet de enige. Het capacitei-
tenprofiel van alle kandidaten wordt vergeleken met het eisenprofiel. Na de jobmatching
houdt de trajectcoördinator twee mensen over: Jan en Yvan. Uit de matching blijkt dat Jan
onderbelast zou zijn in de job: hij kan meer aan… Hij blijft echter wel erg gemotiveerd. Yvan
lijkt ook geknipt voor de job. 

De trajectcoördinator stelt beide kandidaten voor aan het bedrijf. Het bedrijf kiest ervoor om
Jan de job aan te bieden. Hij wil dit erg graag. Jan kan wel met de heftruck rijden, maar hij heeft
hier geen attest voor. Dit is wel nodig in het bedrijf. Jan volgt een opleiding tot heftruck-
chauffeur. Hij slaagt voor de test. Er zijn verder geen aanpassingen aan de werkplek nodig. 

De werkgever van het verlichtingsbedrijf is geïnteresseerd in een samenwerking met Marja.
Haar job zal vooral bestaan uit elektrische montage van lampen. Ze wil dit graag doen. Het is
technisch werk.

Marja krijg in de werkplaats een korte opleiding solderen. Dit gebeurt in de afdeling montage.
Dit verloopt goed. Het materiaal dat de werkgever gebruikt is minder modern en accuraat dan
het materiaal waarmee Marja in de BW werkt. De trajectcoördinator helpt de werkgever met de
aankoop van aangepast materiaal en geeft advies in verband met de aanpassing van de werk-
stoel. De werkgever brengt in dit verband een bezoek aan de beschutte werkplaats. Hij ziet de
noodzaak van aanpassingen in.
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5. Jobplaatsing
Na een succesvolle jobvoorbereiding volgt de jobplaatsing. Jobplaatsing bestaat uit twee
aspecten: de introductie op de werkvloer en de effectieve tewerkstelling. Het kennisma-
kingsgesprek met de werkgever heeft al plaatsgevonden en de werkgever heeft reeds
informatie over de kandidaat. In deze fase kunnen aanvullingen of bijkomende informa-
tie gegeven worden. Ook typisch is dat vlak voor de jobplaatsing of tijdens de coaching
ook de collega’s betrokken kunnen worden. De introductie op de werkvloer is de periode
die plaatsvindt vóór de effectieve tewerkstelling. In deze periode leren de toekomstige
(potentiële) werkgever en de werknemer elkaar op de werkvloer kennen. Vaak is er een
soort proefperiode vooraleer men tot een arbeidscontract overgaat. Vervolgens werken
we naar de effectieve tewerkstelling toe: we zoeken naar mogelijke tewerkstellingsmaat-
regelen en handelen administratieve formaliteiten af. In dit hoofdstuk komen enkel de
juridische implicaties en de moeilijkheden bij de overgang naar het NEC aan bod. De
coaching en ondersteuning die nodig is tijdens en na de overgang, bespreken we in
hoofdstuk 6 "coaching & ongoing support". 

5.1 INTRODUCTIE OP DE WERKVLOER

Proefdagen en terbeschikkingstelling
Vóór het arbeidscontract ingaat, bouwt de werkgever graag een periode in waarin alle
partijen kunnen nagaan of de tewerkstelling kan lukken. In het experiment maakten wij
gebruik van de "proefdagen" en van "terbeschikkingstelling". Bij de proefdagen hebben
wij enkele keren, in overleg met de betrokken verzekeringsmaatschappijen, de kandidaat
en de werkgever, één of maximaal twee proefdagen ingelast. Daarnaast hebben wij de
terbeschikkingstelling toegepast. Dit is een regeling waarbij de werknemer, door een
arbeidsovereenkomst verbonden met werkgever X, "uitgeleend" wordt aan werkgever Y,
die hier 'de gebruiker' wordt genoemd. Bij een terbeschikkingstelling wordt een uitzon-
dering gemaakt op de regel waarbij de werkgever in een arbeidsovereenkomst steeds het
gezag uitoefent op de werknemer. Werkgever Y oefent een deel van het gezag uit dat nor-
maal door werkgever X wordt uitgeoefend. Volgens de regels van het arbeidsrecht kan dit
slechts onder bepaalde voorwaarden, die neergelegd zijn in de wet van 24 juli 1987 (zie
bijlage 3a). In de praktijk komt het erop neer dat de werknemer onder contract blijft bij
bedrijf X, maar werk zal uitvoeren bij bedrijf Y. 
De beschutte werkplaatsen hebben in dit experiment met de bevoegde overheden
afspraken gemaakt over de wijze waarop terbeschikkingstelling kan aangewend worden
in de methodiek Supported Employment. 

De gebruiker is bevoegd voor het geven van instructies over de te verrichten arbeid (uit-
voering van het werk, te volgen handelwijzen, te vervullen taken …) en over de arbeids- en
rusttijden. De onderneming van de gebruiker staat in voor de toepassing van de wetgeving
in verband met de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de gezondheid en de vei-
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ligheid van werknemers, de nachtarbeid etc. Er zijn bevoegdheden die we niet kunnen
overdragen aan de gebruiker en die dus onder het exclusieve werkgeversgezag blijven: 

- Aanwerving van de werknemer (o.a. ook aanvraag van een eventuele arbeidsvergun-
ning); 

- Onderhandelingen i.v.m. de hoogte van het loon; 
- Carrièreplanning (onderhandelingen i.v.m. een eventuele promotie); 
- Uitbetaling van het loon (evenals de betaling van de R.S.Z.-bijdragen op dit loon); 
- Vaststelling van de aard van de werkzaamheden; 
- Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van de arbeidsvoorwaarden

aangaande de arbeids- en rusttijden en de uitvoering van het overeengekomen werk,
die onder de hiervoor vernoemde omstandigheden kunnen worden gedelegeerd); 

- Beslissing tot beëindiging van het contract (ontslag van de werknemer); 
- Disciplinaire bevoegdheid (opleggen van boetes, schorsing van de werknemer)

De modaliteiten van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de beschutte
werkplaats blijven gelden. Het loon moet betaald worden door de beschutte werkplaats,
die op haar beurt op basis van offerte factureert aan de gebruiker. In geval van een aan-
sprakelijkheidskwestie tot betaling van de sociale bijdragen, de lonen, de vergoedingen
en de voordelen die daaruit vloeien, zal de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk zijn. De
lonen, vergoedingen en voordelen mogen in geen geval lager zijn dan die welke de
werknemers ontvangen wanneer ze dezelfde functies in de onderneming van de gebrui-
ker uitoefenen. Het loon van de werknemer moet minimaal overeenstemmen met het
loon vastgesteld in het paritair comité van de gebruiker. Het gevolg is dat deze loons-
voorwaarden een invloed kunnen hebben op de uitkeringen en tegemoetkomingen die
berekend worden op de inkomensgrenzen. Tijdens de periode van terbeschikkingstelling
betaalt de werkgever minstens het loon, de vergoedingen en voordelen uit die de werk-
nemer gewoonlijk ontvangt. Dus, als de lonen in het paritair comité van de gebruiker
lager liggen dan de lonen voorzien in de beschutte werkplaats, zal de werknemer tijdens
de terbeschikkingstelling hetzelfde loon blijven ontvangen dat hij al kreeg. Wie bij het
einde van de terbeschikkingstelling terugkeert naar de BW, en meer verdiende in het
NEC, kan dit voordeel echter niet overbrengen

De voorwaarden en de duur van het ter beschikking stellen moeten worden vastgelegd
in een geschrift ondertekend door de beschutte werkplaats, door de gebruiker en door
de werknemer. Deze driepartijenovereenkomst moet opgesteld worden vóór het begin
van de terbeschikkingstelling. Er is geen permanente begeleiding vanuit de BW.
Om de terbeschikkingstelling te laten plaatsvinden is de toestemming van de sociale
inspectie nodig. Deze zal die toestemming alleen maar verlenen als er al een akkoord is
tussen de gebruiker en de vakbondsafvaardiging in zijn onderneming. De procedure
werd als volgt vastgesteld: de beschutte werkplaats verstuurt de nodige documenten
naar de sociale inspectie, de gebruiker vraagt het akkoord van de vakbondsafvaardiging. 

Volgens de wet van 24/7/1987 is de terbeschikkingstelling van beperkte duur. Die
beperkte duur is echter niet vereist wanneer het mindervalide werknemers betreft die
tewerkgesteld zijn door een beschutte werkplaats die erkend is op grond van de regle-
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mentering betreffende de ‘sociale reclassering van de mindervaliden’. De beschutte werk-
plaatsen hebben evenwel voorgesteld om de terbeschikkingstelling in het pilootproject
te beperken tot maximaal zes maanden. In het experiment duurde de periode van terbe-
schikkingstelling één tot twee maanden. 

Niet elk arbeidscontract in Supported Employment wordt voorafgegaan door een perio-
de van terbeschikkingstelling. Het gebeurt ook dat het arbeidscontract, van bepaalde of
van onbepaalde duur, onmiddellijk ingang vindt. Dit is sterk afhankelijk van de wensen
van werkgever en kandidaat en van de wijze waarop de werkplaats de jobplaatsing orga-
niseert. 

In het hoofdstuk jobfinding hebben we reeds melding gemaakt van het feit dat werkge-
vers de stap naar de effectieve tewerkstelling van een persoon met een handicap niet wil-
len of durven te zetten. De periode van terbeschikkingstelling kan die drempel wegne-
men. Dit is echter niet altijd het geval: de terbeschikkingstelling wordt vaak gezien als een
omslachtige procedure met een zware juridische context die niet soepel genoeg is om tot
een vlotte organisatie van Supported Employment te komen. We komen hier in het deel
"Beleidsaanbevelingen" op terug. 

De voorgaande tewerkstelling van de werknemer in een enclave van de BW kan de drem-
pel naar de open arbeidsmarkt eveneens verlagen. Soms is een groepsenclave een goede
tussenstap om te komen tot een contract in het NEC. Toch vinden sommige werkgevers
het aantrekkelijker om met een vorm van "individuele enclave" of "individuele detache-
ring" te werken. Dit zien we ook in Nederland, waar beduidend meer mensen met een
handicap tewerkgesteld worden via het systeem van de individuele detachering dan via
een arbeidscontract bij de reguliere werkgever. 

We stellen ten slotte vast dat werkgevers die de koudwatervrees overwinnen, doorgaans
positief zijn over de tewerkstelling. We zien in het experiment ook wel dat de ene succes-
volle aanwerving de andere kan uitlokken werkgever die een positieve ervaring met
Supported Employment achter de rug heeft, zien we bij een volgende aanwerving terug-
komen. 

Informatie aan werkgever en collega’s
De kandidaat draait nu mee op de werkvloer van de reguliere werkgever. Meestal heeft
de werkgever reeds voldoende informatie gekregen over de werknemer. Nu wordt dui-
delijk hoe de werknemer in de praktijk functioneert. Vanaf deze stap spelen ook de nieu-
we collega’s een belangrijke rol. Of en hoe de collega’s op de hoogte worden gebracht
van de situatie en de beperkingen van de nieuwe werknemer, hangt hoofdzakelijk van de
werknemer zelf af. Er is geen "beste" oplossing: elk individueel geval is verschillend. In
overleg met de trajectcoördinator en de werkgever kunnen afspraken gemaakt worden
over de informatie die doorgegeven wordt aan directe collega’s.  

In sommige gevallen is de handicap zo zichtbaar, dat het niet mogelijk is om erover te
"zwijgen": iemand die doof is, iemand met een beenamputatie… Het is dan aangewezen
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om de mogelijkheden en beperkingen van de persoon nader toe te lichten. Dit kan hel-
pen bij het integratieproces in het bedrijf. Mensen hebben het soms moeilijk om om te
gaan met iemand van wie ze weten dat hij een handicap heeft – ook al heeft die handi-
cap slechts een beperkte invloed op zijn functioneren. De trajectcoördinator kan collega’s
die daar nood aan hebben hierover informeren en ondersteunen bij de samenwerking
met de persoon met een handicap. 

Wij stellen vast dat (ex-)werknemers van de beschutte werkplaats het er vaak moeilijk
mee hebben om te vertellen dat ze in de BW werken of gewerkt hebben. Blijkbaar rust er
nog steeds een taboe op de beschutte werkplaatsen. Dit negatieve imago van de
beschutte werkplaatsen in combinatie met een beperkt zelfvertrouwen, bemoeilijkt het
kunnen of willen spreken over de eigen handicap en beperkingen. 

Roger kan aan de slag in het NEC. Hij wil liever niet dat zijn nieuwe collega’s weten dat hij
vroeger in de beschutte werkplaats gewerkt heeft. Met een job in het NEC gaat voor hem
een grote droom in vervulling. Hij wil zeker vermijden dat zijn werkmakkers hem anders
zullen behandelen als ze weten dat hij "een handicap" heeft. Hij heeft dit meermaals
besproken met de trajectcoördinator en de werkgever. Ze respecteren zijn keuze om hier-
over niets te zeggen. Op de werkvloer verloopt alles prima: Roger doet het goed, zijn
werkgever is tevreden en hij kan het goed vinden met zijn collega’s. De trajectcoördina-
tor van de beschutte werkplaats komt wekelijks langs. Op een dag vraagt één van zijn col-
lega’s "waarom die madam elke week voor hem langskomt". Roger heeft tot dan toe nooit
iets gezegd over het project "Supported Employment" en over zijn overstap van BW naar
NEC. Hij besluit om het nu wel te doen. Hij vertelt over de BW, het project en de opvol-
ging die voorlopig nog wekelijks gebeurt. Zijn collega’s vatten dit erg goed op. Roger zegt
achteraf dat het gelukkig niets veranderd heeft aan de verhouding tussen de werkmak-
kers. Hij geeft aan dat hij tevreden is dat hij zijn collega’s ingelicht heeft. Hij vindt het ook
goed dat hij een tijd gewacht heeft om dit te doen: hij heeft zich eerst rustig kunnen
inwerken, zonder dat hij het gevoel had zich meer te moeten bewijzen dan iemand
anders.
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5.2 EFFECTIEVE TEWERKSTELLING

De overgang naar een arbeidscontract met een reguliere werkgever is zowel op juridisch
als op psychologisch vlak een belangrijk moment voor de werknemer. In deze fase dienen
bovendien administratieve regelingen in orde gebracht te worden: het arbeidscontract,
eventuele tewerkstellingsmaatregelen, het statuut van de werknemer dat verandert en
de regelingen die daaruit voortvloeien. 

Het arbeidscontract
De werknemer krijgt een arbeidscontract met de werkgever in het NEC. De contractvoor-
waarden worden normaal gesproken vastgelegd door de werkgever en de werknemer.
Uiteraard is de trajectcoördinator betrokken bij de besprekingen en hij ondersteunt beide
partijen waar nodig. 

Als de kandidaat een contract heeft met de beschutte werkplaats, moet dit contract uiter-
aard opgezegd of aangepast worden vooraleer het contract met de reguliere werkgever
kan ingaan. De trajectcoördinator en de kandidaat overleggen over de wijze waarop het
contract best beëindigd wordt. De wijze waarop het contract opgezegd wordt, kan
belangrijke gevolgen hebben voor de deelnemer. Het is belangrijk om zich goed te infor-
meren over de juridische verantwoordelijkheid voor het ontslag en de rechten die hieruit
voortvloeien. Als de deelnemer zelf ontslag neemt wordt zijn recht op een werkloos-
heidsuitkering tijdelijk geschorst. Hetzelfde geldt bij het ontslag in onderlinge overeen-
komst. Dit kan financiële gevolgen hebben indien het contract met de nieuwe werkgever
vroegtijdig beëindigd wordt. Indien de werknemer echter minstens twintig werkdagen
heeft gepresteerd bij een werkgever in het NEC en hij onvrijwillig werkloos wordt, dan
neemt het werkloosheidsbureau alleen de reden van het laatste ontslag in acht, ongeacht
de reden van het voorgaande ontslag. Als het laatste ontslag onvrijwillig is, dit wil zeggen
bij ontslag door de werkgever of bij het einde van een contract van bepaalde duur, dan
opent de persoon terug zijn recht op een werkloosheidsvergoeding. 

Wij raden aan om de verschillende mogelijkheden in acht te nemen en samen met de
betrokken partijen tot de best mogelijke oplossing te komen. 

Tewerkstellingsmaatregelen
Verder wordt er voor onze doelgroep doorgaans aanspraak gemaakt op bestaande
tewerkstellingsmaatregelen die de kosten van de werkgever drukken en zo de drempel
voor de aanwerving van mensen met een handicap verlagen. Wij geven in bijlage 2 een
overzicht van de meest gebruikte maatregelen voor personen met een arbeidshandicap. 

Specifiek voor mensen met een arbeidshandicap die een erkenning hebben van VAPH
zijn er de maatregelen CAO 26 en VIP. CAO 26 is een federale maatregel die, afhankelijk
van het vastgestelde rendementsverlies, een tussenkomst van 5% tot 50% in de totale
loonkost voorziet. De totale loonkost wordt gedefinieerd als het betaalde brutoloon, ver-
meerderd met de patronale bijdragen. De sociale inspectie bepaalt het rendementsver-
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lies, de VDAB bepaalt het percentage van de loontussenkomst. De premie wordt maan-
delijks uitbetaald. De loontussenkomst is jaarlijks hernieuwbaar en herzienbaar (zie bijla-
ge 2a). 

VIP of voluit Vlaamse Inschakelingspremie is een terugbetaling van 30% van het referte-
loon. Dit is het minimumregelingsloon vastgesteld door het paritair comité, vermeerderd
met de patronale bijdragen. De premie wordt per kwartaal uitbetaald. CAO 26 en VIP zijn
niet combineerbaar. De werkgever zet de aanvraagprocedure in gang. De procedure ver-
loopt via VDAB. CAO 26 en VIP zijn enkel van toepassing in de private sector (zie bijlage
2b). 

Sinds 1 januari 2007 kunnen ook de meeste Vlaamse overheidsinstellingen genieten van
een rendementsondersteuning als ze personen met een handicap aanwerven. Deze rege-
ling geldt voor alle personen die in aanmerking komen voor CAO 26 en VIP. Anders dan
de subsidie die wordt toegekend in de private sector, wordt de tussenkomst voor de
openbare besturen uitgekeerd in de vorm van een vast basisbedrag dat varieert volgens
het niveau van tewerkstelling (A, B, C of D). Het bedrag vermindert bovendien in het
tweede en het derde jaar en blijft daarna constant. Verschillend met de VIP en CAO 26 is
ook dat de maatregel niet beperkt blijft tot het uitkeren van een subsidie. Bij de aanwer-
ving van nieuwe werknemers met rendementsondersteuning wordt verplicht een inte-
gratieprotocol opgemaakt waarin afspraken worden gemaakt opdat de tewerkstelling
van de nieuwe werknemer met een handicap maximale kansen op slagen heeft. Meer
informatie vindt u in bijlage 2c.

ACTIVA is een maatregel die vaak wordt toegepast bij de tewerkstelling van mensen uit
kansengroepen (zie bijlage 2d, voor de maatregel voor –45-jarigen, voor andere maatre-
gelen verwijzen we naar www.aandeslag.be). Het is een belangrijke drempelverlagende
maatregel bij de tewerkstelling van mensen met een handicap. Wij stellen in het experi-
ment wel regionale verschillen vast met betrekking tot de interpretatie van de ACTIVA-
regelgeving. De maatregel geldt voor uitkeringsgerechtigd volledig werklozen (UVW) en
voor ingeschrevenen als niet-werkend werkzoekenden (INWWZ). 

De werkgever heeft recht op een vermindering in de bijdragen voor de sociale zekerheid.
Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de periode van werkloosheid die de
tewerkstelling voorafging. De RSZ-vermindering wordt toegekend omdat men een perio-
de ingeschreven is als niet-werkend werkzoekende. De periode van inschrijving als niet-
werkend werkzoekende bepaalt ook de duur van de RSZ-vermindering. Er is minimum-
periode van inschrijving noodzakelijk afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. De
periode van de erkenning als persoon met een handicap door het VAPH wordt gelijkge-
steld met de periode van "niet-werkend werkzoekende". De werknemer die met een VF-
goedkeuring in een BW heeft gewerkt, heeft bijgevolg recht op RSZ-vermindering als aan
de een minimumperiode van inschrijving voldaan is. 

De werknemer ontvangt in bepaalde gevallen een geactiveerde werkloosheidsuitkering,
werkuitkering genaamd. Om recht te hebben op een werkuitkering, moet de werknemer
volledig 'uitkeringsgerechtigd werkloos' zijn. Het hebben van een VAPH-goedkeuring
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wordt niet gelijkgesteld met uitkeringsgerechtigd werkloos zijn. Hierbij is de manier van
uitdiensttreding bij de BW heel belangrijk. Bij ontslag door de BW is de werknemer wel
uitkeringsgerechtigd werkloos. Bij ontslag door werknemer of beëindiging van de
arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord niet. 

De trajectcoördinator dient goed op de hoogte te zijn van de diverse maatregelen, de
aanvraagprocedures, de voorwaarden, voordelen en gevolgen ervan. De trajectcoördina-
tor kan de werkgever ontlasten door hem goed te informeren en/of door (een deel van)
de administratie op zich nemen. De meest recente informatie is steeds terug te vinden op
de website www.aandeslag.be. 

Inkomensvallen 
De werknemer die van een beschutte werkplaats naar het NEC gaat, krijgt soms ook een
ander statuut. Dit kan gevolgen hebben voor de inkomenssituatie van de werknemer. We
moeten hier opletten voor de zogenaamde "BW-vallen", de inkomensvallen gekoppeld
aan de overgang van BW naar NEC. Wij raden aan om reeds in het intakegesprek duide-
lijkheid te scheppen over de effecten van de tewerkstelling op het totale inkomen van de
deelnemer én om expliciet te peilen naar de mening van de kandidaat en eventueel zijn
partner of familieleden. 

We sommen de financiële knelpunten op die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de
overgang van arbeidscontract in BW naar NEC. In bijlage 4 lichten we de belangrijkste
inkomensvallen kort toe, verwijzen we naar de relevante regelgeving die van toepassing
is en maken we twee inkomenssimulaties die de mogelijke impact van de overgang aan-
tonen.  

Sommige werknemers houden na het overstappen naar het NEC een lager nettoloon
over. In de BW ontvangt 66% van de werknemers het minimumloon (GGMMI), aangevuld
met een eindejaarspremie die vastgelegd is in een sectorale CAO.  Bepaalde bedrijven
ressorteren in een paritair comité waar de werknemers enkel het GGMMI ontvangen, zon-
der aanvullingen. Dit kan voor de werknemer leiden tot een verlaging van het netto jaar-
loon. 

Een tweede knelpunt: de werknemer die overgaat naar het NEC kan geconfronteerd wor-
den met een vermindering van zijn totale inkomen en dit ondanks een stijging van het
nettoloon. Dit is mogelijk voor personen met een arbeidshandicap die recht hebben op
een bijkomende financiële voordelen waarvan de hoogte berekend wordt op basis van
inkomensgrenzen. Dit kan het geval zijn bij de inkomensvervangende tegemoetkoming,
de integratietegemoetkoming (zie bijlage 4a) of de RIZIV-uitkering voor mensen die wer-
ken in het PTNZ-statuut (zie bijlage 4b). Voor deze laatste groep is bovendien steeds toe-
stemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit nodig. Wij raden aan om tij-
dens het traject regelmatig overleg te plegen met de bevoegde arts. 

Een derde knelpunt: de persoon met een arbeidshandicap kan, onder bepaalde voor-
waarden, zijn rechten op verhoogde kinderbijslag blijven behouden – ook al is hij vol-
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wassen (bijlage 4c). Deze maatregel is uitdovend en geldt alleen nog voor mensen die
geboren zijn vóór 1 juli 1966. Deze kinderbijslag is enkel cumuleerbaar met loon uit
tewerkstelling van een beschutte werkplaats, of met eventuele vervangingsinkomsten
die voortvloeien uit deze tewerkstelling. Bij een tewerkstelling in het NEC vervalt deze
kinderbijslag. Niettemin kan, ongeacht de duur van de tewerkstelling in het NEC, bij een
wedertewerkstelling in een BW, dit recht onmiddellijk opnieuw geopend worden. 

Er kunnen zich ook knelpunten voordoen bij personen met een arbeidshandicap die
inwonen bij de ouders. Tot de leeftijd van 21 jaar is er een toeslag voorzien op de kinder-
bijslag voor wie een handicap van minstens 66% heeft. De ouders verliezen deze toeslag
wanneer hun kind gaat werken of een sociale uitkering ontvangt. Er zijn enkele uitzon-
deringen op deze regeling, zoals het werken in een beschutte werkplaats. Een overstap
naar het NEC zou betekenen dat de verhoogde kinderbijslag vervalt. Dit recht vervalt
sowieso als de werknemer 21 jaar wordt. Het gaat hier dus slechts over een kleine groep:
1,2% van de werknemers in een BW is 20 jaar of jonger. 

Ten slotte kan de tewerkstelling van de inwonende persoon met een arbeidshandicap
aan de ouders voordelen opleveren bij de berekening van de directe belastingen (zie bij-
lage 4d). De inkomsten uit een tewerkstelling in een BW zijn vrijgestelde inkomsten,
waardoor het inwonende kind ten laste blijft van de ouders. Ook bij onroerende voor-
heffing is er in dit geval een voordeel. De persoon blijft ten laste van de ouders waardoor
er een forfaitaire basisvermindering op de onroerende voorheffing wordt toegestaan. Wij
gaan hier niet dieper in op de berekeningswijzen van deze voordelen, die ook mee
bepaald worden door het aantal kinderen die ten laste zijn in het gezin en door de pro-
vinciale en gemeentelijke opcentiemen. 

5.3 BESLUIT

De effectieve tewerkstelling in het NEC is het belangrijkste element in de fase van de job-
plaatsing. Als die kan doorgaan, heeft de kandidaat reeds een hele weg afgelegd.
Taakinhoud, vereiste competenties en eventuele inkomenswijzigingen zouden reeds
gekend moeten zijn. We stellen toch een aantal knelpunten vast bij de eigenlijke over-
gang van BW naar NEC. Als de persoon met een arbeidshandicap minder inkomen over-
houdt in het NEC dan in de BW, zal hij vaak minder geneigd zijn deze kans tot inclusie te
nemen. Deze beslissing wordt vaak mee ondersteund of genomen door familieleden of
personen uit het sociale netwerk van de deelnemer. In het experiment is het meermaals
voorgevallen dat potentiële en gemotiveerde deelnemers omwille van één of meerdere
van deze inkomensvallen niet in het project wilden stappen. 

Voor de mensen die toch de stap naar het NEC zetten – omdat hun inkomen niet
bedreigd wordt door een BW-val en/of omdat zij overtuigd zijn van hun overstap, is er in
het contract met de reguliere werkgever geen permanente begeleiding meer vanuit de
beschutte werkplaats. Jobplaatsing is uiteraard geen eindpunt in Supported
Employment. Ook na de tewerkstelling van de kandidaat bij de reguliere werkgever, blijft
begeleiding noodzakelijk. Met de trajectcoördinator worden afspraken gemaakt over ver-
dere coaching en opvolging. Dit komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
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Benjamin kan eindelijk beginnen in de groendienst van de Stad. Het heeft heel lang
geduurd om het contract in orde te krijgen. Hij probeerde de problemen steeds zelf aan
te pakken, maar meestal zonder overleg met de trajectcoördinator. Dit was niet altijd
gemakkelijk voor de trajectcoördinator. Uiteindelijk is de plaatsing geslaagd. De advise-
rend geneesheer van het ziekenfonds heeft zijn toestemming gegeven en zijn RIZIV-uit-
kering komt niet in gedrang. 

Benjamin werkt nu deeltijds in de groendienst. Hij heeft er een contract van bepaalde
duur gekregen. Door de structuren in de stedelijke dienst is het niet mogelijk om een con-
tract van onbepaalde duur te krijgen. Hij werkt er als "contractueel". Benjamin vertrekt ’s
morgens met de ploeg naar de werkplek. Hij stopt ’s middags terwijl de rest van de ploeg
tot ’s avonds blijft. Om ’s middags terug naar huis te gaan, moet hij zijn eigen vervoer
regelen. Hij vraagt voor deze verplaatsing een vergoeding. Dit is echter niet voorzien. In
de BW zou men dit soort problemen oplossen door de werknemer zelf op te halen.

Jan kan beginnen in het reguliere bedrijf. Hij zal in ploegverband werken. Hij begint in de
late ploeg. Het contract in de BW wordt stopgezet in onderling akkoord. Jan heeft uiter-
aard, zoals alle kandidaten in het project, recht op de terugkeergarantie. Jan is erg tevre-
den: hij kan eindelijk overstappen naar het NEC, hij moet niet langer "beschut werken"! 

Marja zal deeltijds gaan werken in het verlichtingsbedrijf. Marja krijgt de vrijheid om haar
werkuren zelf te plannen. Ze begint met een periode van terbeschikkingstelling. Deze
duurt zes weken. De evaluatie achteraf is positief. Ze kan starten met een contract van
onbepaalde duur. 

De werkgever bekijkt de diverse mogelijke tewerkstellingsmaatregelen: CAO 26, VIP, een
contract "1e werknemer"…  Hij kiest voor het laatste. 

Na een eerste grondige evaluatie mag Marja naast het uitvoeren van de opdrachten ook
zelf initiatieven nemen. Dit is wat ze altijd graag gewild had: meer verantwoordelijkheid
dragen! Werkgever en werknemer hebben elkaar gevonden in het project.
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6. COACHING EN ONGOING 
SUPPORT

De tewerkstelling van de kandidaat is een feit. Trajectcoördinator, werknemer en werkge-
ver maken afspraken over de verdere begeleiding. Deze kunnen we onderverdelen in
"coaching" en "ongoing support". Coaching beslaat de intensieve begeleidingsperiode in
de eerste periode na de tewerkstelling. Naarmate de werknemer groeit in zijn nieuwe job,
kan de coaching afnemen en spreken we van "ongoing support". Coaching en ongoing
support beogen het behoud van de tewerkstelling en het welzijn van de kandidaat op
lange termijn. Zo creëren we de duurzame tewerkstelling die de doelstelling van suppor-
ted employment is. 

6.1 COACHING

Coaching is een intensievere vorm van begeleiding die gewoonlijk voorkomt in het begin
van de tewerkstelling bij de reguliere werkgever. Bij het opstarten van deze fase is het
belangrijk om de verwachtingen van de betrokken partijen met betrekking tot de rol van
de trajectcoördinator uit te klaren en duidelijke afspraken te maken. De afspraken die
men maakt in verband met coaching en ongoing support leggen we vast in een begelei-
dingsovereenkomst. Dit is het "contract" waarin de modaliteiten voor de begeleiding
vastgelegd worden. Het is een driepartijenovereenkomst die getekend wordt door zowel
werkgever, werknemer als trajectcoördinator. Hieruit spreekt het engagement dat de drie
partijen nemen om de tewerkstelling te doen slagen. U vindt een voorbeeld in bijlage 1i. 

In de coaching zijn verschillende activiteiten mogelijk: ondersteuning op de werkvloer,
gesprekken, adviesverlening,… De trajectcoördinator  biedt steun tijdens de primaire
inschakeling op de werkvloer. Hij biedt waar nodig ondersteuning op de werkvloer. Het is
aangewezen dat hierover goede afspraken gemaakt worden met de werkgever én met
collega’s. De trajectcoördinator creëert een kader waarbinnen de werknemer kan func-
tioneren. Hij zorgt ervoor dat problemen gekatalyseerd worden zodat noch de werkge-
ver, noch de werknemer de inschakeling als problematisch ervaart. Er is voor de nieuwe
werknemer geen "permanente" begeleiding. Het aanduiden van een peter of meter die
instaat voor de opvolging en ondersteuning van de werknemer op de werkvloer is aan-
gewezen. Sinds kort is het organiseren van onthaal en begeleiding voor nieuwe werkne-
mers bij wet verplicht(zie bijlage 3b). Dit houdt onder meer het aanstellen van een peter
of meter in.



Ali krijgt in het bedrijf een peter toegewezen. Het is de ploegbaas. Deze persoon werkt op
dezelfde uren als Ali. Hij kan steeds bij hem terecht met vragen of problemen. Hij volgt
zijn werk op en grijpt in als er problemen zijn.

De trajectcoördinator plant regelmatig opvolg- en evaluatiegesprekken. Zeker in het
begin van de tewerkstelling is het belangrijk om de evolutie nauw op te volgen. De tra-
jectcoördinator zoekt naar een manier om de evaluatie vlot te laten verlopen. Het is
belangrijk om een ruim en gedetailleerd zicht te krijgen op het verloop van de tewerk-
stelling, waarbij we rekening houden met zoveel mogelijk aspecten van de werkuitvoe-
ring en de werkomgeving. We mogen niet het risico lopen dat een opstapeling van klei-
ne schermutselingen doorheen de tijd leiden tot een moeilijk aan te pakken probleem. 

Het eerste kritische moment doet zich voor na drie tot zes maanden in de nieuwe job. De
eerste "euforie" van de geslaagde plaatsing is voorbij, zowel voor de werkgever als de
werknemer. De opvolging door de peter of meter op de werkvloer wordt minder intens,
een fout wordt niet meer zo gemakkelijk door de vingers gezien. Op dit moment is het
voor de trajectcoördinator erg belangrijk om alert te blijven voor (ook schijnbaar onbe-
langrijke) problemen op de werkvloer. Als de trajectcoördinator goed op de hoogte blijft
van het reilen en zeilen op de werkvloer, is de kans groter dat hij tijdig kan ingrijpen als
het misloopt. 

Johnny werkt sinds 4 maanden in het bedrijf. Over het algemeen verloopt alles goed.
Tijdens de eerste opvolgingsgesprekken waren de werkgever, de ploegbaas en Johnny
zelf erg enthousiast over de tewerkstelling. Er waren wel een paar kleine problemen
geweest, maar niemand bleek daar zwaar aan te tillen. Na vier maanden klinken de eer-
ste kritische noten door in het opvolgingsgesprek: Johnny blijft al eens "te lang" hangen
om een praatje te slaan met collega’s, zijn tempo ligt soms toch te laag. De tewerkstelling
wordt over het algemeen positief beoordeeld, maar het is de eerste keer dat de traject-
coördinator een meer genuanceerd verslag krijgt.
Sommige werkgevers hebben een evaluatiesysteem in huis en staan zelf in voor een
belangrijk deel van de opvolging van de werknemer. Anderen beschikken niet of nauwe-
lijks over instrumenten om de proefperiode te evalueren. De trajectcoördinator kan dan
mogelijkheden aanreiken en zoekt met de werkgever naar de best passende methode. In
die zin is de trajectcoördinator ook een coach of een raadgever voor de werkgever: hij
adviseert inzake tewerkstelling, competentiebeleid, personeelsbeleid,… Een bruikbaar
evaluatie-instrument is onder andere de SAM-schaal (Schaal voor Attitudemeting). De
adviesverlening in Supported Employment is uiteraard steeds gekoppeld aan de tewerk-
stelling van de kandidaat.

Björn gaat aan het werk in een KMO waar zo’n 20-tal mensen werken. De werkgever volgt
zijn werknemer niet systematisch op. Hij is niet gewoon evaluatie- of opvolgingsgesprek-
ken te voeren. Evaluatie gebeurt in informele gesprekken. De trajectcoördinator wil de
nieuwe tewerkstelling toch nauwer opvolgen. Hij heeft wel de indruk dat de tewerkstel-
ling vrij vlot verloopt, maar hij zou niet graag voor verrassingen staan. Daarom wil hij een
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evaluatie die zoveel mogelijk aspecten van de job belicht. De trajectcoördinator gaat op
zoek naar een geschikte methode. 
De werkgever is enthousiast, hij denkt erover om de methode op termijn te gaan gebrui-
ken als basis voor evaluatiegesprekken voor alle werknemers.  

6.2 ONGOING SUPPORT 

De snelheid waarmee de coaching afgebouwd wordt, is afhankelijk van de noden van de
werkgever en de werknemer. Doorgaans spreekt men van een intensievere coachingspe-
riode gedurende één jaar na de tewerkstelling. De werknemer gaat doorheen de tijd
meer en meer deel uitmaken van het regulier bedrijf en hij wordt minder en minder als
"nieuw" beschouwd. We kunnen na een periode van ongeveer een jaar tewerkstelling
beginnen spreken van "ongoing support". We kunnen deze vorm van begeleiding
beschouwen als een relatief constante basis voor zowel de werknemer als de werkgever.
Beiden kunnen in geval van vragen of problemen beroep doen op de trajectcoördinator.
Deze houdt zelf de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in het bedrijf: hij neemt
regelmatig (telefonisch) contact op om te informeren naar de stand van zaken.
Problemen op de werkvloer die kunnen leiden tot het einde van de tewerkstelling doen
zich geleidelijk voor. Als we ervoor zorgen dat er een band met het bedrijf blijft bestaan,
kunnen we tijdig ingrijpen. Ook hier maken de betrokken partijen best goede afspraken
over de aard en de intensiteit van de ondersteuning, die best schriftelijk vastgelegd wor-
den. 

Wij kunnen op basis van onze ervaringen in het experiment geen uitspraken doen over
de vorm en de intensiteit van de ondersteuning op lange termijn. Wij stellen wel vast dat
er zich op termijn situaties kunnen voordoen waarbij opnieuw intensieve coaching ver-
eist is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de trajectcoördinator moet ingrijpen bij crisissituaties,
bij wijzigingen in de werksituatie of in de persoonlijke situatie van de deelnemer of als de
ernst van de handicap evolueert. De trajectcoördinator maakt met de werkgever en de
werknemer afspraken over de aard van de ondersteuning die nodig is: dit wordt opge-
volgd in het trajectplan (zie bijlage 1c). 
Het is niet altijd evident om de duur en de intensiteit van de begeleidingstijd die nodig is
in te schatten. Dit komt vooral omdat het moeilijk is om een inschatting te maken van de
randfactoren. De technische competenties van een werknemer kunnen we vrij goed
inschatten. We beschikken over instrumenten waarmee we vrij goed kunnen bepalen
welke periode en welk stappenplan nodig zijn om technische vaardigheden onder de
knie te krijgen. Voor de randfactoren echter ligt dit een stuk moeilijker. Het zijn net deze
factoren die in belangrijke mate de intensiteit en de duur van de begeleiding bepalen: 
- Hoe verloopt de integratie van de werknemer op de werkvloer? 
- Hoe verloopt de sociale interactie met collega’s? 
- Welk effect heeft de tewerkstelling op het algemeen functioneren van de werknemer? 

Welk is het verwachtingspatroon van de werkgever en hoe reageert de werknemer hier
op? 

Om de randfactoren goed te kunnen inschatten, is het belangrijk om deze van bij het
begin van het traject uitgebreid in kaart te brengen. Dit gebeurt reeds in het intakege-
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sprek en in de assessmentfase. Om de evolutie van de randfactoren op te kunnen volgen,
is het belangrijk om een degelijk evaluatie-instrumentarium uit te bouwen en om zowel
formele als informele evaluatiemomenten in te lassen. Uit de resultaten van het
Leonardo-project "Conversion", een Europees project over Supported Employment, pleit
men er voor om het sociale netwerk van de persoon met een arbeidshandicap een
belangrijke rol te laten spelen in de ondersteuning van de tewerkstelling op de open
arbeidsmarkt (zie www.employmentforall.eu). Men wil deze vorm van "natuurlijke sup-
port" zoveel mogelijk uit te bouwen. Wij stellen in het experiment vast dat familieleden of
andere mensen uit het sociale netwerk inderdaad vaak een enorme impact hebben op de
deelnemer. Hun betrokkenheid aanwenden in de vorm van ondersteuning is een moge-
lijkheid die we in de toekomst mogelijk verder kunnen uitbouwen. Hiervoor zijn echter
acties op vlak van sensibilisering en opleiding nodig. 

Uit de literatuur leren we bovendien dat de verwachtingen van de werkgever ten aanzien
van de werknemer op termijn kunnen stijgen. Hij heeft een extra of een ander takenpak-
ket voor de werknemer in gedachten, een bijkomende opleiding, een hoger tempo, meer
verantwoordelijkheden… Als de werknemer niet goed wordt voorbereid op deze ver-
wachtingen of als hij deze niet kan invullen, kan dit op termijn een bedreiging van de
tewerkstelling betekenen. Wij kunnen hier op basis van het experiment echter geen uit-
spraken over doen. 

6.3 BEËINDIGING VAN DE TEWERKSTELLING 

Coaching en ongoing support kunnen er echter niet altijd voor zorgen dat de tewerkstel-
ling behouden blijft. Niet iedere overstap naar het NEC lukt. Een goede voorbereiding kan
veel hindernissen wegnemen, maar niet alle hindernissen zijn te voorzien. De confronta-
tie met de realiteit van het NEC is soms harder dan vermoed. De trajectcoördinator moet
ook hierop voorbereid zijn. In het experiment zijn de begeleiders er niettemin van over-
tuigd dat een traject voor elke kandidaat uiteindelijk een positieve ervaring is – hoewel
het tijd en energie kost om een "tegenslag" om te buigen naar een positieve ervaring. 
Wie terugkeert naar de BW is meestal ontgoocheld. Het gebeurt dat het proces stopt
alvorens de tewerkstelling ingaat, soms is de tewerkstelling reeds in volle gang als het
misloopt. Er zijn verschillende redenen die uiteindelijk kunnen leiden tot stopzetting van
het traject of de tewerkstelling in het NEC. De meest voorkomende zijn: 
- De loonsverwachtingen van de kandidaat blijken niet uit te komen; 
- De kandidaat, de trajectcoördinator en/of de werkgever hebben een verkeerde of

onvolledige inschatting gemaakt van de competenties, de taakinhoud of van het
bedrijf; 

- De kandidaat voldoet niet aan de verwachtingen van de werkgever; 
- De integratie op de werkvloer verloopt niet zoals gepland: het lukt de kandidaat niet

om zich voldoende aan te passen aan de nieuwe omgeving;
- De kandidaat heeft een gebrek aan doorzettingsvermogen en/of een gebrek aan zelf-

vertrouwen; 
- De medische problematiek van de kandidaat evolueert in die mate dat een tewerkstel-

ling in het NEC (op termijn) niet haalbaar blijkt (of blijft); 
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- De kandidaat kan niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever op langere ter-
mijn heeft. 

Deze lijst met "redenen voor mislukking" is niet volledig. Er kunnen tal van redenen zijn
waarom een traject stopgezet wordt of waarom een tewerkstelling niet lukt.

Linda heeft zich ingeschreven voor het project Supported Employment. Ze heeft vroeger
al in reguliere bedrijven gewerkt, maar die ervaringen waren nooit erg positief. Toch is ze
altijd blijven hopen op een job in het NEC. Ze zoekt samen met de trajectcoördinator naar
een job. Ze vinden een bedrijf dat geïnteresseerd is en organiseren een bedrijfsbezoek.
Tijdens het bezoek wordt echter duidelijk dat Linda de confrontatie met het NEC niet aan-
kan. Het kennismakingsgesprek is geen succes. Het bezoek roept te veel negatieve
gevoelens op. Linda stopt met het traject. Ze is achteraf toch tevreden dat ze het gepro-
beerd heeft: nu weet ze zeker dat een job in het NEC niet voor haar is en dat ze zich veel
beter voelt in de beschutte werkplaats.

Als Supported Employment niet lukt, is het belangrijk om de mislukking te duiden.
Behoudens enkele uitzonderingen, is een mislukking meestal niet te wijten aan één ele-
ment of aan één persoon. De terugkeergarantie helpt om de negatieve ervaring om te
zetten in een nieuwe start. De werknemer wordt in ieder geval opgevangen door de tra-
jectcoördinator met wie hij de situatie bespreekt en de leerpunten overloopt. Daarbij is
het niet altijd gemakkelijk om de werknemer op zijn eigen aandeel in de mislukking te
wijzen. Soms ziet de werknemer de fout alleen bij de "anderen" (de werkgever, colle-
ga’s,…) of bij het werk (te zwaar, slechte omstandigheden,…) en erkent zijn eigen mis-
stappen niet. Het is de bedoeling dat de werknemer en de trajectcoördinator conclusies
formuleren en  beslissen of een nieuwe instap naar het NEC al dan niet zinvol is.

Ellen kan aan de slag in een doe-het-zelf-zaak. Ze vult de rekken aan en helpt in het maga-
zijn. De tewerkstelling lijkt heel voorspoedig te verlopen: de werkgever, Ellen en haar col-
lega’s zijn tevreden. Na een paar maanden duiken de eerste problemen op: de werkgever
blijkt  Ellens loon niet tijdig of niet uit te betalen. Dit probleem lijkt moeilijk op te lossen.
Dan blijkt dat de tewerkstelling zelf ook niet zo vlot verloopt: het contact met de collega’s
zit niet goed en er is sprake van pesterijen. Na een tijd is de toestand voor Ellen niet meer
houdbaar. Ze besluit samen met de trajectcoördinator om het contract op te zeggen. Ze
keert terug naar de BW. Samen met de trajectcoördinator bekijkt ze hoe het verder moet.
Ellen wil nog steeds graag aan het werk in het NEC. Ze besluiten dat het NEC, ondanks de
tegenslag, nog steeds een haalbare kaart is. Ellen wil het graag in de schoonmaaksector
proberen. Ze gaat op zoek naar een nieuwe vacature. In de tussentijd kan ze aan de slag
in de schoonmaakploeg van de BW.
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6.4 BESLUIT 

Coaching en Ongoing Support zijn de laatste stappen in het proces. In deze periode
wordt duidelijk of de tewerkstelling al dan niet duurzaam blijkt. De begeleiding van de
werknemer is in principe blijvend. Om tijdig te kunnen inspelen op problemen en om cri-
sissituaties te vermijden, zou de band met de werkplaats enigszins behouden moeten
blijven. Dit is echter niet evident. Naarmate de werknemer steeds meer aanvaard wordt
als een volwaardig lid van het reguliere bedrijf, zal hij steeds meer vervreemden van de
beschutte werkplaats en de begeleiding. Het wordt dan steeds moeilijker om het tij te
keren als er zich problemen stellen. Omdat we uitgaan van een duurzame tewerkstelling
zal de blijvende begeleiding van de werknemer ook na de tewerkstelling een voortdu-
rende evenwichtsoefening zijn tussen vasthouden en loslaten.
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Benjamin is aan de slag in de stedelijke groendienst. Er zijn geen werkpostaanpassingen
gebeurd, de groendienst heeft de job aangepast aan de mogelijkheden van Benjamin.
Zijn handicap bezorgt hem niet echt problemen. Hij heeft de indruk dat zijn collega’s hem
aanvaarden. Hij geeft wel toe dat het zwaar werken is en dat het werk zijn gewrichten
anders belast. Er wordt een duidelijke afspraak gemaakt: wanneer het te moeilijk wordt,
geeft hij een signaal. 

Benjamin verplaatst zich met eigen vervoer, ook daar is geen enkel probleem. Als hij vra-
gen heeft, neemt hij meestal zelf contact op met de trajectcoördinator. Het is niet altijd
gemakkelijk om de juiste toedracht te begrijpen. Benjamin wil graag alles zelf regelen en
hij is heel zelfstandig. Het is ook moeilijk om op zijn werkplek langs te gaan omdat hij zich
steeds op andere werven bevindt. Zo is het moeilijk om afspraken te maken. Toch wil de
trajectcoördinator hem niet uit het project verliezen. Er blijven aandachtspunten voor het
verdere verloop van de tewerkstelling. Zal het voor zijn collega’s aanvaardbaar blijven dat
hij een ander takenpakket heeft? Hoe evolueert de fysieke belasting voor Benjamin? De
stedelijke groendienst heeft de evaluatieprocedure aangepast aan de aangepaste func-
tieomschrijving van Benjamin. Zal men dit blijven volhouden? 
oe evolueert de fysieke belasting voor Benjamin? De stedelijke groendienst heeft de eva-
luatieprocedure aangepast aan de aangepaste functieomschrijving van Benjamin. Zal
men dit blijven volhouden?

Jan is tevreden met zijn job in het reguliere bedrijf. Zijn job is vrij eenvoudig. Met de werk-
gever worden afspraken gemaakt over de frequentie van de begeleiding. De werkgever
vindt het niet nodig dat de trajectcoördinator de opleiding op de werkvloer verzorgt: hij
zal zelf instaan voor de training van de arbeidsvaardigheden. De trajectcoördinator zal
vooral instaan voor de sociale aspecten van de begeleiding. De begeleiding zal 2 keer per
week doorgaan, gedurende maximaal een halve dag. 

Jan is onderbelast in zijn werk. De trajectcoördinator blijft vooral op zijn motivatie letten.
Op termijn zou een nieuwe uitdaging voor Jan positief zijn. Het risico bestaat dat hij zich
gaat vervelen in zijn job. In samenspraak met de werkgever kan Jan na verloop van tijd
een nieuw takenpakket krijgen. Jan kan doorgroeien naar een functie in de productieaf-
deling. Dat sterkt hem in zijn motivatie. Jan voelt zich goed – hij heeft zichzelf bewezen
tegenover zijn zoon!
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Nu Jan kan doorstromen naar een andere functie, komt zijn job van platenafroller in het
magazijn vrij. De werkgever besluit om Yvan, die eerder al werd voorgesteld als een
mogelijke kandidaat voor de job, aan te werven. De werkgever geeft aan dat als het Jan
er niet in slaagt om in de productieafdeling mee te draaien, dat hij dan zijn job als pla-
tenafroller terugkrijgt. En… dat Yvan in dat geval terug zal moeten afvloeien. Hier kan de
trajectcoördinator niet akkoord gaan. De job van Yvan kan niet afhangen van het succes
van Jan! Er worden nieuwe afspraken gemaakt met de werkgever. 

Jan start in de productieafdeling. Yvan kan starten als platenafroller. Hij behaalt het attest
van heftruckchauffeur, mits een aangepaste opleiding. Ze werken beiden nog steeds in
het reguliere bedrijf. Jan werkt er ondertussen ruim 1,5 jaar, Yvan ruim een jaar. 

De tewerkstelling van Marja in het NEC verloopt vlot. De trajectcoördinator gaat regel-
matig langs of hij neemt telefonisch contact op. De tewerkstelling loopt nu ruim 6 maan-
den. Ze is heel tevreden met haar nieuwe job. Ook de werkgever is gelukkig met deze
positieve ervaring. Hij heeft aan de werkplaats de vraag gesteld om op termijn een twee-
de werknemer via Supported Employment aan te werven.
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Als Supported Employment niet lukt, is het belangrijk om de mislukking te duiden.
Behoudens enkele uitzonderingen, is een mislukking meestal niet te wijten aan één ele-
ment of aan één persoon. De terugkeergarantie helpt om de negatieve ervaring om te
zetten in een nieuwe start. De werknemer wordt in ieder geval opgevangen door de tra-
jectcoördinator met wie hij de situatie bespreekt en de leerpunten overloopt. Daarbij is
het niet altijd gemakkelijk om de werknemer op zijn eigen aandeel in de mislukking te
wijzen. Soms ziet de werknemer de fout alleen bij de "anderen" (de werkgever, colle-
ga’s,…) of bij het werk (te zwaar, slechte omstandigheden,…) en erkent zijn eigen mis-
stappen niet. Het is de bedoeling dat de werknemer en de trajectcoördinator conclusies
formuleren en  beslissen of een nieuwe instap naar het NEC al dan niet zinvol is.

1. Kwaliteitsbeleid
Om de kwaliteit van Supported Employment te waarborgen, moeten we de organisatie
voldoende voorbereiden. We moeten ons kwaliteitsbeleid met andere woorden afstem-
men op de introductie van Supported Employment. Het beleid ten aanzien van de nieu-
we methodiek is afhankelijk van het gehanteerde referentiekader en van de geformu-
leerde missie, visie en objectieven.

Referentiekader voor Supported Employment
Om te kunnen spreken over kwaliteit, hebben we nood aan een referentiekader. Op het
einde van de jaren ’90 werden in de sector van de voorzieningen voor mensen met een
arbeidshandicap, een dergelijk kader ontwikkeld: de "sectorspecifieke minimale kwali-
teitseisen" (SMK’s). In het kader van de huidige regelgeving inzake kwaliteit zijn deze
SMK’s de uitgangspunten of de eisen waaraan voorzieningen binnen de sector welzijns-
zorg moeten voldoen. Hoewel in de toekomst wellicht een nieuw kwaliteitsmodel wordt
ontwikkeld, blijven de normen zeer zinvol en kunnen zij volgens ons een houvast bieden
om de kwaliteit van begeleiding in Supported Employment op een zo hoog mogelijk peil
te brengen. Het nieuwe kwaliteitsmodel zou gebaseerd zijn op het EFQM-model
(European Framework for Quality Management). Dit bestaat uit vijf basiscriteria (leider-
schap, strategie en beleid, mensen, partnerschappen en middelen, processen), die de
basis vormen om goede resultaten te bereiken, en uit vier resultaatsgebieden (klantenre-
sultaten, medewerkersresultaten, samenlevingsresultaten en sleutelprestatieresultaten),
die we kunnen zien als de gevolgen van de basiscriteria. Het gaat hier om een groeimo-
del, dat focust op verbeteringsprocessen, eerder dan op het behalen van normen.

Omdat de SMK’s, ondanks deze evolutie, niet aan waarde ingeboet hebben en omdat zij
moeiteloos kunnen ingepast worden in een groeimodel, wij stellen voor om de SMK’s te
hanteren als een referentiekader bij de omschrijving van de kwaliteit van de ondersteu-
ning via de methodiek. U vindt een overzicht in bijlage 5b. Bij elke paragraaf verwijzen wij
naar SMK’s die relevant zijn voor het omschreven thema en geven wij de elementen aan
waarvoor de organisatie die Supported Employment wil aanbieden ons inziens best aan-
dacht aan besteedt.
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Missie, visie en waarden
Een organisatie die kwaliteitsvol wil werken begint met het omschrijven van wat zij wil
realiseren en van welke principes zij daarbij wenst aan te houden. De organisatie die kwa-
liteit wil bieden in functie van een duurzame tewerkstelling van personen met een
arbeidshandicap in het reguliere arbeidscircuit moet deze intentie duidelijk mee opne-
men, afhankelijk van zijn huidig uitgeschreven beleid, in zijn missie, zijn visie, zijn waar-
den.

De beschutte werkplaatsen hebben altijd op hun manier kwaliteit in de begeleiding en
de ondersteuning van hun werknemers vanuit hun eigen missie, visie en waarden nage-
streefd. Ze dragen daarbij de maatschappelijke aanvaardbaarheid, de integratie en inclu-
sie hoog in het vaandel. Dit vormt een stevige basis om de stap naar Supported
Employment te zetten.

Objectieven
Wie Supported Employment aanbiedt, moet duidelijke objectieven formuleren, afgeleid
uit en gebaseerd op de eigen missie, visie en waarden. Deze doelstellingen kunnen zowel
betrekking hebben op de doelgroep als op de interne organisatie ervan. Voorbeelden van
mogelijke objectieven zijn: 

- Maximale ontplooiingkansen bieden met het oog op doorstroming naar een tewerk-
stelling in het NEC.

- Inclusie stimuleren en ondersteunen.
- De kennis van en de ervaring in de organisatie inzake begeleiding en ondersteuning

van personen met een arbeidshandicap in functie van hun doorstroming, optimaal
benutten.

- Het aanbod van Supported Employment op een structurele wijze kenbaar maken aan
alle actoren.

Tabel: Overzicht – Kwaliteitsbeleid
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ELEMENTEN

Objectieven

Missie, visie en waarden - Intentie Supported Employment opnemen 
- Maatschappelijke aanvaardbaarheid 

3.1
2

AANDACHTSPUNTEN 

- Concrete doelstellingen formuleren

SMK’S 

3.1



2. Kwaliteitssyteem
Een goed beleid ten aanzien van kwaliteit is op zich geen voldoende voorwaarde om de
kwaliteit van de methodiek te garanderen. De organisatie ontwikkelt eveneens een sys-
teem waarbinnen Supported Employment uitgevoerd kan worden. Zo onderscheiden we
enerzijds de planning die op organisatieniveau nodig is om Supported Employment
mogelijk te maken en anderzijds de planning van de processtappen in het traject zelf. 

Organisatieplanning in functie van Supported Employment
De BW zet structuren op waarbinnen zij Supported Employment kan aanbieden. Zij ont-
wikkelt de gepaste organisatievormen om het vlotte verloop van het traject mogelijk te
maken en legt de verantwoordelijkheden en interne verhoudingen vast. Ze stelt minstens
een trajectcoördinator aan en maakt afspraken over de wijze waarop het intern overleg
georganiseerd wordt. Ze bevordert eveneens de multidisciplinaire werking. Ze benut
daarbij maximaal de aanwezige kennis en ervaring inzake begeleiding en ondersteuning
van personen met een arbeidshandicap in functie van hun doorstroming. De BW treft
maatregelen om haar infrastructuur en communicatie af te stemmen op de eigenheid
van de kandidaten. Ze stemt eveneens haar communicatie af op de gebruiker. 

Ten slotte werkt de BW een klachtenprocedure uit. Beschutte werkplaatsen beschikken
doorgaans reeds over een afdoende klachtenprocedure waarin de specifieke modalitei-
ten gemakkelijk ingepast kunnen worden. 

Supported Employment is de gedeelde verantwoordelijkheid van de aanbieder van de
methodiek, de werknemer én de reguliere werkgever. Het gaat telkens om de engage-
menten van drie partijen. Dan rijst de vraag of ook de reguliere werkgever de mogelijk-
heid moet krijgen om klachten te uiten. De organisatie die Supported Employment aan-
biedt moet afspraken maken over de klachten voor dewelke de kandidaat of de (poten-
tiële) werkgever een beroep kan doen op de klachtenprocedure. Zij besteedt ook aan-
dacht aan de tevredenheid van zowel deelnemers als van de betrokken werkgevers. 

Tabel: Overzicht – Organisatieplanning in functie van Supported Employment

80

DE DEUR STAAT OPEN...

ELEMENTEN 

Bevoegdheden

Kennis & ervaring 

Tevredenheid & klachten

Organisatievorm 

- Verantwoordelijkheden & verhoudingen 
bepalen  

- Kennis & ervaring optimaal benutten
- Multidisciplinaire werking bevorderen 

- Klachtenprocedure tav kandidaten en 
werkgevers 

- Tevredenheid van kandidaten en werkgevers
- Afspraken ivm klachten (grenzen)

- Supported Employment inpassen in 
organisatiestructuren

- Intern overleg organiseren 

3.6

3.3, 3.5
4.2

1.5

3.6
4.1 

AANDACHTSPUNTEN SMK’S 



Planning van het traject
We kunnen het volledige traject omschrijven in een stroomdiagram (zie bijlage 5a). In dit
schema volgen uitvoering van processtappen en beslissingsmomenten elkaar op. We vat-
ten hiermee in grote lijnen de basis van een kwaliteitsvol traject. Supported Employment
is een ondeelbaar proces: we kunnen maar van Supported Employment spreken als we
aan alle stappen aandacht besteden. De BW werkt de globale aanpak van de verschillen-
de processtappen uit en gaat hierbij planmatig en methodisch te werk. De belangrijkste
werkdocumenten voor Supported Employment vindt u in bijlage 1. 

Om te beginnen heeft elke persoon met een arbeidshandicap het recht om geïnformeerd
te worden over het bestaan en de mogelijkheden van de methodiek. De organisatie die
Supported Employment aanbiedt, maakt afspraken over de wijze waarop zij sensibilise-
ring en informatieverspreiding opneemt. Zij stemt, waar mogelijk, af op regionale part-
ners. We kunnen de kennisgeving over Supported Employment op termijn systematisch
inbouwen in het informatie- en opvolgingsaanbod voor mensen met een arbeidshandi-
cap. Het is mogelijk om, met respect voor de privacy, optimaal gebruik te maken van de
bestaande informatie over de potentiële kandidaten. In de beschutte werkplaatsen is het
gangbaar om in opvolgings- en evaluatiegesprekken de ambities en de loopbaanwensen
van de werknemers te bespreken. Mensen die blijk geven van interesse in het NEC kun-
nen wij, bij systematische opvolging van deze informatie, snel en efficiënt informeren
over het aanbod. 

De kandidaat die kiest voor Supported Employment, heeft een intakegesprek met de tra-
jectcoördinator. De organisatie geeft gerichte informatie, peilt naar de wensen, behoef-
ten en mogelijkheden van de kandidaat, respecteert zijn privacy en heeft, in de vorm van
de terugkeergarantie, reeds aandacht voor de continuïteit en naadloosheid van de bege-
leiding. 

In het intakeformulier duiden we wat volgens ons minimaal aan bod moet komen in het
eerste gesprek (zie bijlage 1a). Na het intakegesprek beslist de kandidaat of hij het proces
verder wil zetten. Ingeval van een positieve beslissing maken trajectcoördinator en kan-
didaat de eerste versie van het trajectplan op (zie bijlage 1c). Dit is het basisdocument dat
de rode draad vormt doorheen heel het traject. De organisatie heeft aandacht voor het
medezeggenschap, de ervaringsdeskundigheid en de betrokkenheid van de kandidaat
bij het opstellen van het trajectplan. Het trajectplan omvat minimaal volgende elemen-
ten: 

- Naam van de werknemer
- Naam van de trajectcoördinator 
- (Sub)doelstellingen van Supported Employment
- Procesplanning 
- Handtekeningen van werknemer en van de trajectcoördinator 

De eerste stap in de uitvoering van het trajectplan is het assessment. De BW bepaalt hoe
zij het assessment organiseert. Zij maakt gebruik van diverse methodes en technieken en
maakt optimaal gebruik van reeds vergaarde informatie. Zij doet waar mogelijk beroep
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op deskundigen uit diverse disciplines. Het assessment resulteert altijd in een rapport
waarin de mogelijkheden en competenties van de kandidaat omschreven worden even-
als een indicatie van het jobdoelwit. Hierop volgt een beslissingsmoment waarbij men
bepaalt of het traject op de uitgezette lijn kan doorgaan. We passen het trajectplan aan
en werken het verder uit in functie van de testresultaten.

Afhankelijk van de resultaten van het assessment kiezen we al dan niet voor een voorbe-
reidende opleidingsfase. De opleidingen in deze fase zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan
een specifieke job of werkgever. De motivering, afspraken en de te ondernemen acties
vinden we terug in het trajectplan.

We kijken nu of we al dan niet kunnen overschakelen op jobfinding. De BW maakt afspra-
ken over een globale van deze fase. Zij heeft aandacht voor diverse kanalen waarmee we
de werkgevers bereiken en staat in voor correcte en volledige informatie over het aan-
bod. De BW zal, waar mogelijk, meewerken aan regionaal overleg, met het oog op de
invulling en afstemming van jobfinding. 

Vanaf de jobfindingfase betrekken we een derde partij in het proces: de reguliere werk-
gever. Met het oog op een duurzame samenwerking met de werkgever(s) is de BW vanaf
deze fase alert voor het garanderen van de veiligheid, de gezondheid, de niet-discrimi-
nerende en de respectvolle bejegening van de kandidaat. De BW schept de voorwaarden
om het recht op ondersteuning te waarborgen, ook na de tewerkstelling van de kandi-
daat.   

De jobvoorbereiding gaat van start na het vinden van een geschikte vacature of een geïn-
teresseerde werkgever. De BW maakt afspraken over het verloop van de jobvoorberei-
ding en heeft daarbij aandacht voor zowel jobanalyse, jobmatching en job(re)design. De
acties in deze fase zijn rechtstreeks gelinkt aan een specifieke job of werkgever. Afspraken
en te ondernemen acties worden aantoonbaar gemaakt in het trajectplan. 

De volgende stap in het proces is de beslissing om al dan niet over te gaan tot (een voor-
bereiding op) de effectieve tewerkstelling. We doorlopen een aantal vooraf bepaalde
stappen of procedures, we gebruiken hiervoor de bijbehorende documenten. 

Zowel bij een terbeschikkingstelling als bij een effectieve tewerkstelling maken we
afspraken met de kandidaat en met de werkgever over de opvolging en de ondersteu-
ning van de plaatsing. Ingeval van een effectieve tewerkstelling legt de BW de afspraken
met betrekking tot de ondersteuning van de kandidaat schriftelijk vast in een driepartij-
enovereenkomst. Hier komen we ook terug op de terugkeergarantie, die overlopen en
ondertekend wordt (zie bijlage 1j). Volgende informatie komt minimaal aan bod: 

- Gegevens van werkgever en werknemer
- Contactmogelijkheden van de betrokken partijen 
- Tewerkstellingsregime 
- Afspraken ivm coaching en ondersteuninng



� Duur en evaluatie van de overeenkomst (hernieuwbaar)
� Taken van de trajectcoördinator
� Engagementen van de drie partijen

- (Verwijzing naar) klachtenprocedure 
- (Verwijzing naar) de terugkeergarantie
- Handtekeningen van werkgever, werknemer en trajectcoördinator 

In de eerste periode van de effectieve tewerkstelling is er een intensieve coachingsperio-
de voor werknemer, werkgever en/of collega’s voorzien. Na deze intensieve periode
maken we afspraken over de duur van de volgende periode (ongoing support). We stel-
len een gelijkaardige overeenkomst op. De planning en uitvoering van de coaching en
van ongoing support volgen we op in het trajectplan. 

We evalueren op geregelde tijdstippen de ondersteuningsnoden van de kandidaat én de
werkgever. De trajectcoördinator draagt gedurende het traject zorg voor de continuïteit
van de begeleiding. Hij maakt, zowel met de kandidaat als met de werkgever, afspraken
over de omstandigheden waarin en de wijze waarop de begeleiding beëindigd wordt. De
trajectcoördinator maakt eveneens afspraken over de te ondernemen stappen bij beëin-
diging van de tewerkstelling in het NEC. De afspraken uit de terugkeergarantie worden
nageleefd en opgevolgd. Als de organisatie vaststelt dat hij niet (meer) aan de noden van
de kandidaat kan voldoen, is hij mee verantwoordelijk voor de gerichte doorverwijzing. 
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Tabel: Overzicht – Planning van het traject
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FASE  

Algemeen mbt 
planning van de 
methodiek 

- Planmatige & methodische
aanpak voor elke processtap

- Corrigerende & preventieve
maatregelen

AANDACHTSPUNTEN DOCUMENTEN 

3.2

3.4

Algemeen mbt 
uitvoering van de
methodiek 

- Informatie op maat 
- Ondersteuning op maat 
- Continuïteit van de begeleiding 

1.1.1, 1.1.2,
1.2
2.3
4.1, 1.2, 5.6

Informatie & 
sensibiliseren 

- Informatie 
- Regionale afstemming 
- Systematiek in 

informatieverspreiding

1.1.1, 1.1.2,
1.2
1.4 
5

Assessment - Multidisciplinair team
- Diverse methodieken/technieken
- Optimaal benutten van

bestaande informatie
2.3
1.3.1, 2.2, 2.4

Intake - Informatie 
- Wensen, noden, vragen van

kandidaat
- Privacy 
- Continuïteit en naadloosheid

van de begeleiding

Intakeformulier 
Trajectplan
Klachtenprocedure
Privacyovereenkomst
Terugkeergarantie  

Assessmentrapport 
Trajectplan 

Jobplaatsing - Informatie 1.1.1, 1.1.2,1.2Terbeschikkingstelling
Arbeidscontract
Trajectplan

Coaching - Afspraken over modaliteiten
van coaching

1.1.1, 1.1.2,1.2Begeleidingsover-
eenkomst 
Trajectplan 

Ongoing support - Afspraken over modaliteiten
van ongoing support

1.1.1, 1.1.2,1.2Trajectplan

Einde van de 
ondersteuning

- Afspraken 
- Continuïteit van de begeleiding

5 (ihb 5.5)
Trajectplan

Einde van de 
tewerkstelling

- Afspraken 
- Continuïteit van de begeleiding

5 (ihb 5.2)
Trajectplan

Jobfinding - Diverse kanalen om 
werkgevers te bereiken

- Regionale afstemming
- Welzijn van de kandidaat 
- Houding van de werkgever 

4.1, 4.2, 5.6
Trajectplan

1.1.1, 1.1.2,
1.2
1.4 
5

SMK’S 
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3. Kwaliteit van de ondersteuning
Het kwaliteitssysteem voor de methodiek, dat we zorgvuldig gepland hebben, moeten
we nu ook uitvoeren. We komen hier tot de kern van Supported Employment: de bege-
leiding van de kandidaat naar een job op de reguliere werkvloer. De kwaliteit van de
begeleiding is enerzijds afhankelijk van de mate waarin deze afgestemd is op de behoef-
ten van de kandidaat en anderzijds van de houding van de trajectcoördinator. Maatwerk
en empowerment zijn de kernelementen van Supported Employment in de praktijk. 

Individuele uitvoering van het trajectplan
De uitvoering van het trajectplan is maatwerk: het wordt volledig aangepast aan de
noden, de wensen en mogelijkheden van de kandidaat en is daardoor een dynamisch
gebeuren. Supported Employment staat in het teken van de kandidaat. De vorm, de duur
en de individuele aanpak van de processtappen, alsook de mate van ondersteuning die
geboden wordt, passen wij aan de wijzigende behoeften van de kandidaat aan. De indi-
vidualiteit van het traject komt tot uiting in het trajectplan. De verslaggeving van
gesprekken, interventies en acties gebeurt via begeleidingsrapporten.

Houding van de trajectcoördinator
De trajectcoördinator neemt gedurende het hele proces een empowerende en professio-
nele houding aan. We vertrekken vanuit de basisgedachte dat elk individu in staat is om,
mits de nodige ondersteuning, zichzelf te ontwikkelen en eigen keuzes te maken. De tra-
jectcoördinator stimuleert de zelfstandigheid van de kandidaat en zet hem ertoe aan zijn
keuzevrijheid optimaal te benutten. Dit komt tot uiting in het trajectplan: hij betrekt de
kandidaat zoveel mogelijk en doet beroep op diens ervaringsdeskundigheid inzake
ondersteuning en tewerkstelling. Hij neemt ook de nodige maatregelen om het commu-
nicatievermogen, de mondigheid en de assertiviteit te versterken. 

Tabel: Overzicht – Kwaliteit van de ondersteuning

Individuele uitvoering 
van het trajectplan 

- Ondersteuning op maat binnen 
globale procesaanpak 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7

Houding van de 
trajectcoördinator

- Empowerment
- Professionaliteit

1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
1.4.3, 1.4.4
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4. Besluit
De geformuleerde kwaliteitseisen zijn (minimale) normen waaraan volgens ons voldaan
moet zijn om de kwaliteit van Supported Employment te blijven garanderen.
Organisaties die Supported Employment opstarten, kunnen niet onmiddellijk aan alle
normen voldoen. In de praktijk stellen wij vast dat het installeren en uitbouwen van de
methodiek een kwestie van groeien en verbeteren is. Dit past in het huidige gangbare
kwaliteitsdenken dat uitgaat van voortdurende verbeterprocessen. Het huidige kwali-
teitsdecreet in de sector van de beschutte werkplaatsen is eerder een "normmodel". Er
zijn echter concrete plannen voor de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitsmodel in de
sector van maatwerkbedrijven. Dit model zou gebaseerd zijn op het EFQM-model. 

We kunnen de methodiek, als onderdeel van het aanbod in maatwerkbedrijven, onder-
brengen in het veld "processen". EFQM is een groeimodel. Het komt erop neer dat de
organisatie steeds meer systematiek in haar werking brengt. Het beleid steunt steeds
minder op toevalligheden en steeds meer op systematische en structurele afspraken. Dit
is ook de evolutie die wij voor de implementatie van Supported Employment in de
beschutte werkplaatsen in gedachten hebben: de methodiek op termijn inbedden in het
beleid van de organisatie en de aanpak van de verschillende processtappen systematisch
verbeteren.



deel IV

Beleidsaanbevelingen 



In het kader van het project werden we regelmatig geconfronteerd met problemen waar-
voor wij niet in een oplossing konden voorzien. Deze duiken vooral op bij de effectieve
overgang naar de reguliere werkgever. We hebben de belangrijkste problemen in kaart
gebracht in het hoofdstuk "jobplaatsing". De huidige regelgevende context is duidelijk
niet afgestemd op de doorstroom van de beschutte werkplaats naar de open arbeids-
markt. De Vlaamse regelgeving kent vooralsnog geen juridische basis voor Supported
Employment. De doorstroom kan nu enkel op projectmatige basis gerealiseerd worden,
dankzij het ESF-project.

Wij doen hier enkele aanbevelingen over de wijze waarop de methodiek in de regelge-
ving verankerd kan worden. Bij het formuleren van de beleidsvoorstellen vertrekken wij
steeds van ons streven naar de maximale ontplooiing van personen met een arbeidshan-
dicap. Wij viseren zo weinig mogelijk bestaande, individuele regelgevingen. Wij willen
hier de principes aangeven waarvan wij, op basis van onze ervaringen, geloven dat ze
nodig zijn om tot een degelijke regeling voor Supported Employment te komen. 

Voor cijfermateriaal en basisbedragen die deze aanbevelingen ondersteunen, verwijzen
wij naar de brochure "De deur staat open: kwantitatieve resultaten uit het experiment
Supported Employment" die parallel met dit boek uitgegeven wordt.

1. Algemene principes
De methodiek 
Supported Employment is in principe een ondeelbaar geheel: de verschillende stappen
in het proces zijn noodzakelijk om tot een kwaliteitsvolle begeleiding te komen. We kun-
nen maar spreken van Supported Employment als we alle onderdelen in het proces door-
lopen. Het is mogelijk dat één of enkele stappen in het proces "overgeslagen" worden. Dit
kan bijvoorbeeld als de stap in het verleden al gezet is. Als bepaalde stappen niet door-
lopen worden, dienen we dit te motiveren. Als de werkgever zelf een vacatureaanbod
doet, kan de jobfinding deels overgeslagen worden. Hetzelfde geldt voor een voorberei-
dende opleiding of job(re)design. Het kan uiteraard gebeuren dat geen gepaste job
gevonden wordt voor de kandidaat SE. Het proces wordt dan stopgezet. De deelnemer
kan trouwens op elk moment beslissen om uit het project te stappen. Hij doet dat echter
altijd in onderling overleg met trajectcoördinator. 

De ondersteuning
Wij gaan ervan uit dat de ondersteuning na de tewerkstelling in principe "blijvend" is. Dit
is een belangrijk element in de methodiek, die haar bovendien duidelijk onderscheidt
van alle andere tewerkstellingsmethodieken. De ondersteuning kan in bepaalde gevallen
weliswaar degressief zijn en doorheen de tijd minder intensief worden. Anderzijds kan ze
voor sommigen ook progressief zijn: dit is bijvoorbeeld het geval bij een evoluerende
handicap. Daarnaast kunnen periodes van basisondersteuning en intensievere
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coachingsperiodes elkaar afwisselen. De regeling die getroffen wordt moet alleszins flexi-
bel genoeg zijn om noodzakelijke interventies door heen de tewerkstelling mogelijk te
maken.

De aanbieder
Elke beschutte werkplaats die bereid is de kwaliteitsvereisten met betrekking tot
Supported Employment in acht te nemen, heeft het recht om de methodiek aan te bie-
den. Elke werkplaats zou de autonomie moeten krijgen om zelf te beslissen of het aanbod
in haar organisatie al dan niet aangewezen is. De werkplaatsen die de methodiek niet zelf
wensen aan te bieden, moeten ons inziens de mogelijkheid krijgen om de expertise in te
kopen bij werkplaatsen die het aanbod wel doen. Elke aanbieder bekijkt welke partner-
schappen op regionaal vlak mogelijk zijn om tot een goede werking van Supported
Employment te komen. Samenwerking met andere organisaties in functie van de metho-
diek is mogelijk, maar dit hoeft geen verplichting te zijn.

De doelgroep 
Supported Employment is een aanbod voor personen met een arbeidshandicap die er
niet in slagen om zonder aangepaste ondersteuning op duurzame wijze door te stromen
naar de open arbeidsmarkt. Supported Employment zou er volgens ons moeten zijn voor
alle personen die een toelating hebben om in de beschutte werkplaats te werken. Het
aanbod van Supported Employment moet zowel gelden voor werkzoekenden als voor
personen die werken in de beschutte werkplaats.

Personen die instappen in Supported Employment hebben of krijgen bij de start van het
traject best een contract met de beschutte werkplaats. Dit is, zo blijkt uit onze ervaringen
in het experiment, noodzakelijk om maximale resultaten in functie van assessment, job-
matching en ondersteuning te garanderen. Het gaat hier niet noodzakelijk om de eigen
beschutte werkplaats van de aanbieder. Het is perfect mogelijk om een deelnemer te
begeleiden in Supported Employment als hij in een andere werkplaats werkzaam is dan
in de werkplaats van de aanbieder. Op deze manier wordt eveneens de optie dat werk-
plaatsen die het aanbod niet doen en het inkopen bij een aanbieder niet onnodig gecom-
pliceerd. Niettemin geloven wij dat het noodzakelijk is dat werkzoekenden die gebruik
maken van het aanbod, tijdelijk tewerkgesteld worden in de beschutte werkplaats. In het
contract dat hen aangeboden wordt, dient de link met de doelstellingen van Supported
Employment duidelijk gemaakt te worden. Wij denken aan een tijdelijk contract van mini-
maal drie maanden.
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2. Een model voor subsidiëring
De principes van de subsidiëring voor Supported employment volgen idealiter de logica
en de chronologie van het ondersteuningsproces. Zo stellen wij een model voor dat uit
drie "blokken" bestaat, die overeenkomen met de drie opeenvolgende periodes van
ondersteuning die we in het proces kunnen onderscheiden. 

Het eerste blok neemt de periode vanaf de informatieverstrekking tot en met de job-
voorbereiding in beslag. Aan het einde van dit blok is er een concreet jobdoelwit in zicht.
Deze periode duurt maximaal één jaar: in de meeste gevallen kunnen we na ongeveer
één jaar vrij accuraat inschatten of het traject al dan niet naar een tewerkstelling in het
NEC kan leiden. Voor de ondersteuning die in deze periode geboden wordt, stellen wij de
subsidiëring via een forfaitair bedrag voor. 

Het tweede blok is de periode van de jobplaatsing en de coaching die daarmee gepaard
gaat. De coaching in deze periode is intensief: de frequentie van de ondersteuningsge-
sprekken met de werknemer, de werkgever en/of de collega’s ligt hoog. De aanwezigheid
van de begeleider op de werkvloer is vaak vereist in functie van de ondersteuning en
opleiding van de deelnemer. Dit geldt zowel voor de deelnemer die in een overgangspe-
riode eerst aan de slag gaat met een vorm van proef of terbeschikkingstelling, als voor de
deelnemer die meteen in dienst gaat bij de reguliere werkgever. Voor deze periode, die
ongeveer één jaar in beslag neemt, stellen wij opnieuw de subsidiëring via een forfaitair
bedrag voor. 

De persoon die tewerkgesteld was in de beschutte werkplaats en die doorstroomt naar
het reguliere circuit, moet vervangen worden. Wij stellen voor dat het subsidiemodel een
regeling voorziet voor de opleiding van een nieuwe werknemer op de plek van de door-
gestroomde deelnemer. De vervanging hoeft evenwel geen nieuw aangeworven werk-
nemer te zijn. Wij zien deze opleidingspremie als een vorm van resultaatsverbintenis.
Uiteraard maakt de aanbieder geen aanspraak op deze premie als de deelnemer als werk-
zoekende een contract heeft gekregen in het kader van Supported Employment. 

Vanaf het tweede jaar tewerkstelling via Supported Employment stellen wij een jaarlijkse
formele evaluatie voor om de ondersteuningsnoden van de werknemer en de werkgever
te kunnen opvolgen. De jaarlijkse evaluaties hebben plaats tot minstens drie jaar na de
tewerkstelling van de kandidaat. De evaluatie gebeurt door de trajectcoördinator, de
werkgever, de werknemer en een "neutrale" vierde partij die mee het vervolg van de
begeleiding bepaalt. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen steeds een beroep
doen op de trajectcoördinator voor bijkomende ondersteuning. Wij stellen voor dat de
ondersteuning vanaf het tweede jaar van de tewerkstelling per begeleidingsuur gesubsi-
dieerd wordt. Dit laat toe dat de band met de begeleiding behouden blijft en dat we ade-
quaat kunnen handelen als de tewerkstellingssituatie in gevaar komt.



Tabel: Model voor subsidiëring
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Omschrijving

Vóór tewerkstelling
Intake
Assessment
Voorbereidende opleiding
Jofinding
Jobvoorbereiding

Maximaal 1 jaar 

Periode Stappen
inSupportedEmployment 

Forfaitair +
Vervangingspremie
bij tewerkstelling 

Tewerkstelling tot 1
jaar daarna

Introductie op de werkvloer
Jobplaatsing
(Intensieve) Coaching 

Maximaal 1 jaar Forfaitair

Vanaf 2e jaar na
tewerkstelling

Introductie op de werkvloer
Jobplaatsing
(Intensieve) Coaching

Ongoing support 
(Coaching)
Jaarlijkse evaluatie
(minstens tot 3 jaar
na tewerkstelling)
Mogelijkheid tot
ondersteuning op
aanvraag

Per begeleidingsuur

Subsidiëring
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3. Principes van de jobplaatsing
Introductie op de werkvloer
Vóór het ingaan van het arbeidscontract met de reguliere werkgever, heeft in de meeste
gevallen een overgangsperiode plaats. Deze wordt in het experiment ingevuld door
"proefdagen" of de "terbeschikkingstelling". Het principe van de proefdagen, die in het
project via een overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij konden doorgaan, zijn
geen volwaardige oplossing om het probleem van de overgang naar de reguliere werk-
gever op te vangen. De terbeschikkingstelling kan in bepaalde gevallen een interessante
piste zijn, maar de procedure is vrij omslachtig en ze heeft een drempelverhogend effect
op alle betrokken partijen. De regeling rond de terbeschikkingstelling is niet afgestemd
op toepassing van Supported Employment. Voor kandidaten die kennis willen maken
met de open arbeidsmarkt, biedt deze procedure geen mogelijkheden. We hebben in het
experiment eveneens werkgevers gezien die niet willen werken met onze kandidaten
omdat er geen andere regeling mogelijk is. Kortom, de stap naar de reguliere werkgever
is te groot.

Wij stellen in dit verband een soepelere regeling voor de inwerkperiode op de werkvloer
voor, die de drempel zowel voor de werkgever, de deelnemer als voor de aanbieder van
Supported Employment aanzienlijk kan verlagen. We zien deze regeling in de vorm van
een "stage" of "inwerking op de werkvloer", zonder dat er een uitgebreide procedurele of
juridische context bestaat. Wij beschouwen deze periode als een individuele enclave of
detachering, waarbij begeleiding op de werkvloer vanuit de beschutte werkplaats moge-
lijk, maar niet verplicht is. Wij stellen voor om deze detacheringsperiode te begrenzen tot
maximaal 3 maanden. De detachering is niet verplicht in het proces van Supported
Employment, evenmin als terbeschikkingstelling een verplichting kan zijn. Werknemer,
trajectcoördinator en werkgever bepalen in onderling overleg het meest aangewezen
traject. Uiteraard moeten we bij het uitwerken van deze regeling aandacht hebben voor
de interne concurrentie die mogelijk kan ontstaan tussen individuele detachering en
groepsdetachering of enclave.

Effectieve tewerkstelling
Bij de effectieve tewerkstelling in het NEC moet het ontslag uit de beschutte werkplaats
geregeld worden. De deelnemer en de BW moeten de mogelijkheid krijgen om samen tot
een optimale ontslagregeling te komen. Wij wijzen er wel op aandacht te hebben voor
het "vacuüm" op vlak van uitkeringsrechten dat het ontslag kan creëren.

Bij tewerkstelling via Supported Employment stellen wij voor om optimaal gebruik te
maken van de bestaande tewerkstellingsmaatregelen. De ACTIVA-regeling is in dit ver-
band interessant: wij stellen vast dat deze regeling een drempelverlagend effect heeft op
werkgevers bij de aanwerving van onze doelgroep. Het recht op ACTIVA blijkt een
belangrijke troef bij de tewerkstellingen van mensen met een (ernstige) arbeidshandicap.



4. Principes van de terugkeergarantie
Wij willen de persoon met een arbeidshandicap die deelneemt aan Supported
Employment ondersteunen en stimuleren in zijn keuze. Wij stellen echter vast dat zeker-
heden op vlak van inkomen en op vlak van tewerkstelling hem er vaak van weerhouden
om de stap te wagen. Daarom stellen wij voor om na de tewerkstelling in het NEC een
overgangsperiode van drie jaar in te bouwen waarin de persoon alle rechten behoudt die
verbonden zijn aan zijn arbeidshandicap en die al hij had in de periode vóór zijn tewerk-
stelling in het NEC. Na deze drie jaar geldt de gewone regeling die van toepassing is op
alle werknemers in het NEC, met de eventuele (financiële) gevolgen van dien. Het
moment waarop de overgangsperiode ten einde loopt, moet een duidelijk en formeel
moment zijn in de opvolging van de werknemer: het is één van de taken van de ongoing
support om deze overgang zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarom gebeurt de jaar-
lijkse evaluatie minstens gedurende drie opeenvolgende jaren na de tewerkstelling. Na
de derde jaarlijkse evaluatie is het belangrijk om de opvolging van de tewerkstellingssi-
tuatie nog gedurende een bepaalde periode te garanderen. 

We stellen voor om de terugkeergarantie te koppelen aan deze overgangsperiode. De
terugkeergarantie geldt voor drie jaar. Als de tewerkstelling in het NEC in die periode
afloopt, kan de deelnemer terugkeren naar het statuut dat hij had vlak vóór de instap in
Supported Employment. Voor mensen die reeds werkten in de BW, geldt een terugkeer
naar de BW. We kunnen evenwel niet garanderen dat de persoon zijn vroegere werkplek
in de beschutte werkplaats weer inneemt. Hoe langer de periode duurt waarin de werk-
nemer geen deel meer uitmaakt van de BW, hoe moeilijker het wordt om hem onmiddel-
lijk terug in te schakelen in de werkprocessen van die BW. Daarom voorzien wij een maxi-
male wachttijd, waarbinnen de BW de tijd krijgt om de werknemer opnieuw te werk te
stellen. Naarmate de tewerkstelling in het NEC langer geduurd heeft, kan deze wachttijd
oplopen: 
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Terugkeer na afloop van de tewerkstelling Maximale wachttijd

Vanaf de 1e dag tot en met de laatste dag van de
6e maand

Geen

3 maanden

6 maanden 

9 maanden 

Vanaf de 1e dag van de 7e maand tot en met de
laatste dag van de 12e maand

Vanaf de 1e dag van de 13de maand tot en met de
laatste dag van de 24e maand

Vanaf de 1e dag van de 25e maand tot en met de
laatste dag van de 36e maand 
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De terugkeergarantie gaat in op de dag dat het arbeidscontract met de reguliere werk-
gever ingaat. De persoon die terugkeert naar de BW, doet dit met behoud van verworven
rechten. De anciënniteit die gold op het moment dat de persoon de BW verliet, wordt
terug opgepikt. In principe keert de persoon ten slotte terug naar de BW waar hij voor-
dien tewerkgesteld was. Indien dit binnen de gestelde termijnen niet mogelijk blijkt te
zijn, engageert de BW zich om samen met de kandidaat naar een geschikte oplossing te
zoeken.  

5. Besluit
Supported Employment is een belangrijke aanvulling op de diverse methodieken waar-
mee personen met een (ernstige) arbeidshandicap naar het NEC gebracht worden.

De ervaringen tijdens het experiment onder impuls van de Vlaamse regering en het
Europees Sociaal Fonds, confronteerden ons echter met lacunes in wetgeving en voor-
zieningen. 

De onzekerheid van de huidige situatie verhinderde tal van mensen met een arbeids-
handicap de stap naar integratie binnen het NEC te zetten. De intense begeleiding vraagt
van de BW die Supported Employment aanbiedt, een zeer groot engagement. Het beleid
hieromtrent mag zeker geen hinderpaal zijn voor een BW om Supported Employment
aan de geïnteresseerde werknemers aan te bieden.

Zowel de voortdurende begeleiding als de terugkeergarantie zijn essentieel binnen het
aanbod. Om beide optimaal te laten verlopen, moet op een aantal punten de regelgeving
aangepast worden. Het project Supported Employment heeft de weg gewezen.



deel V

Perspectieven voor
supported employment
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Het experiment Supported Employment heeft ons verschillende nieuwe inzichten opge-
leverd: over de mogelijkheden van de doelgroep, de expertise van de beschutte werk-
plaatsen, de kansen op de open arbeidsmarkt, de uitvoering van de methodiek, de gren-
zen ervan en de uitdagingen voor de toekomst. 

De ontwikkeling van Supported Employment in Vlaanderen is een welkome en misschien
zelfs noodzakelijke evolutie in de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.
De beschutte werkplaatsen in het experiment waren vragende partij voor een onder-
steuningsvorm met het oog op de doorstroming naar het reguliere circuit. Zij zagen
zowel werknemers die wilden doorstromen, als werkgevers die zochten naar een vorm
van individuele tewerkstelling vanuit de BW. Tegelijkertijd was de overheid op zoek naar
een manier om de loopbaankansen van mensen met een arbeidshandicap te vergroten.
Supported Employment kan hier een oplossing bieden. Toch is de methodiek niet het
enige instrument voor de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. Hoewel
Supported Employment in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in de tewerkstelling
van op de open arbeidsmarkt, mogen we niet verwachten dat zij een oplossing kan bie-
den voor álle mensen met een arbeidshandicap. 

We hebben de bestaande methodiek Supported Employment afgestemd op de noden
van de specifieke doelgroep en haar ingepast in de realiteit van de Vlaamse arbeidsmarkt.
In het uitgebreide aanbod van tewerkstellingsmethodieken in Vlaanderen is er momen-
teel niet één die het allesomvattende concept biedt dat onze specifieke doelgroep van
mensen met een (ernstige) arbeidshandicap nodig heeft om door te stromen naar de
reguliere arbeidsmarkt. Het principe van de ‘ongoing support’ én de terugkeergarantie
zijn daarin belangrijke elementen. Zo vergroot Supported Employment de kansen op een
duurzame en passende tewerkstelling voor mensen met een arbeidshandicap. 

De grote innovatieve waarde van dit project ligt nochtans niet in de ontwikkeling van de
methodiek zélf, maar in het feit dat de beschutte werkplaatsen zich effectief richten op de
doorstroom naar de open arbeidsmarkt. Dit is een belangrijke evolutie in het begelei-
dingsaanbod voor mensen met een arbeidshandicap én in het aanbod van beschutte
werkplaatsen aan reguliere bedrijven. De beschutte werkplaatsen treden op deze manier
naar buiten met de uitgebreide en omvattende expertise die zij sinds vele jaren opge-
bouwd hebben. 

De organisatie en de toepassing van Supported Employment vergt niet alleen inspannin-
gen van de beschutte werkplaats, maar bovenal een open visie op tewerkstelling op de
open arbeidsmarkt. Tegelijkertijd staat of valt het succes van de methodiek met de open-
heid van de reguliere werkgever. Ten slotte worden de slaagkansen van een traject mede
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bepaald door het succes van de jobmatching en van de motivatie van de deelnemer. In
die zin kunnen we Supported Employment begrijpen als de gedeelde verantwoordelijk-
heid van de deelnemer, de beschutte werkplaats én de reguliere werkgever. Het engage-
ment van de drie partijen dat noodzakelijk is om het traject te doen slagen, is eigenlijk
zowel de sterkte als de zwakte van de methodiek. 

Het succes van de methodiek zal ook afhankelijk zijn van de kwaliteit van de informatie-
verspreiding en de sensibilisering. De bekendheid van Supported Employment blijft
voorlopig nog relatief beperkt. Dit geldt voor alle betrokken partijen: de potentiële deel-
nemers en hun naaste familieleden, de reguliere werkgevers en de beschutte werkplaat-
sen en hun omkaderingsleden. De "disseminatie" en de "valorisatie" van de methodiek en
haar mogelijkheden worden belangrijke opdrachten voor de nabije toekomst. Er is nood
aan een actieplan dat een combinatie van sensibilisering, informatie, opleiding en onder-
steuning voor álle betrokkenen mogelijk maakt. 

De grootste uitdaging voor de uitbouw van Supported Employment in Vlaanderen blijft
ten slotte het ontwikkelen van een gepaste regelgeving. De huidige regelgevende con-
text is niet voorzien op Supported Employment: de vlotte organisatie en de toepassing
van de methodiek is daardoor (nog) niet mogelijk. Dit schrikt zowel gemotiveerde deel-
nemers als enthousiaste werkgevers af. Supported Employment ligt echter in de lijn van
de Vlaamse en Europese beleidsvisie op de tewerkstelling van mensen met een arbeids-
handicap: de focus ligt duidelijk op de open arbeidsmarkt. Wij rekenen er dan ook op dat
de regelgeving op korte termijn veranderingen ondergaat. 

Supported Employment zet voor de persoon met een arbeidshandicap een deur open die
tot nog toe voor hem gesloten bleef. Het zou jammer zijn die deur alleen maar op een kier
te zetten.

DEEL V: PERSPECTIEVEN VOOR SUPPORTED EMPLOYMENT
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WERKDOCUMENTEN SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1a
INTAKEFORMULIER

Persoonsgegevens
Naam 

Samenwonend sinds 

sinds 

sinds 

sinds 

sinds 

Alleenwonend 

Inwonend bij ouders 

Beschut/begeleid wonen 

Andere 

Adres

Tel. 

GSM

Emailadres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Nationaliteit

Rijksregisternummer

N° Vlaams Fonds

Juridisch statuut

Bijstandsveld? 

Handelingsbekwaam:  Ja – Nee 
Voorlopige bewindvoerder? 

Leefsituatie



101BIJLAGE I: WERKDOCUMENTEN

Partner

Contactgegevens

Geboortedatum

Werkend Ja – Nee 

Sociaal netwerk

Sociaal netwerk

Kinderen

Geboortedatum

Inwonend?

Ten laste?

Kinderopvang?

Ja – Nee 

Ja – Nee 

Contactgegevens Ouders

Contactgegevens Ouders

Werknemer Arbeider?
Bediende?
Ambtenaar?

UVW?
INWWZ?
Andere?

Werkzoekende

Andere
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Brutoloon

Nettoloon

Werkloosheidsuitkering

Andere uitkering

PTNZ-statuut?

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Integratietegemoetkoming

Recht op kinderbijslag (volgens wet 27/2/1987
en KB 6/7/1987) 

Andere vormen van inkomen 

Opmerkingen

Schatting van totale inkomen

Omschrijving Ondersteuning

Terugbetaling van woon-werkverkeer
Andere verplaatsingsvergoedingen 
Andere vergoedingen
Maaltijdcheques 
Andere 

Huidig inkomen 

Problematiek
(mentale, fysieke, medische, psychische, auditieve, visuele, financiele, juridische, s
ociale,… problematiek)
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Omschrijving Periode Getuigschrift/Diploma

Opleidingsverleden

Behaald in (jaartal) Opmerkingen

Schoolverleden 

Periode Werkgever Type werk

Werkverleden 

Lager onderwijs

Lager secundair

Hoger onderwijs

Andere

Hoger secundair ASO
TSO
BSO
KSO
Andere
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Periode

Verplaatsingen van en naar werk?

Opmerkingen

Type
Sinds

Mobiliteit

Opmerkingen
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SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1b
PRIVACY-OVEREENKOMST

Kandidaat:
Adres:
Trajectcoördinator:
Beschutte werkplaats:
U bent kandidaat om deel te nemen aan het project "Supported Employment", zodat u via
een specifieke methode zal ondersteund worden in uw zoektocht naar werk in een regu-
lier bedrijf. Om u hierbij maximaal te helpen, is het nodig dat wij de over u ingezamelde
gegevens bespreken in onze werkgroep "Supported Employment". 
De opdracht van de werkgroep "Supported Employment" is om een methodiek
"Supported Employment" te ontwikkelen, zodat u zo goed mogelijk kan geholpen wor-
den in uw zoektocht naar een reguliere baan. 

Uw persoonsgegevens zullen alleen maar besproken om te komen tot een zo goed
mogelijke begeleiding. Uw persoonlijke gegevens zullen voor geen andere doeleinden
gebruikt worden. Uw persoonlijke gegevens zullen ook niet openbaar gemaakt worden
aan andere derden. Als de werkgroep "Supported Employment" uw persoonsgegevens
voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of
bedrijven waarmee samengewerkt wordt, dan zal daarvoor uw uitdrukkelijke toestem-
ming gevraagd worden en kunt u zich ertegen verzetten.

Wie heeft toegang tot deze informatie?
De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de leden van de werkgroep "Supported
Employment". U heeft ten allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te kijken en te
verbeteren.

Wij houden ons hierbij aan Wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewij-
zigd door de wet van 11 december 1998. 

Graag hebben we hiervoor de goedkeuring door de ondertekening van dit document.

Ondertekend 
te.....................................................................................

Op...................................................................................

De kandidaat De trajectcoördinator
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SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1c
TRAJECTPLAN 

Datum opmaak trajectplan: 

Kandidaat: 

Trajectcoördinator: 

Doelstelling(en) van het traject "Supported Employment"

Procesplanning van het traject "Supported Employment"
Maak een zo volledig mogelijke omschrijving van de verschillende stappen in het traject.
Wijzigingen zijn in de loop van het traject steeds mogelijk en dienen steeds besproken te
worden met de kandidaat.

Intake 

Assessment 

Voorbereidende opleiding
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Jobfinding

Jobvoorbereiding

Jobplaatsing

Coaching & ongoing support

Ik ben akkoord met de planning van het traject "Supported Employment"
zoals hier omschreven. Indien er wijzigingen in het plan worden aange-
bracht, wordt dit steeds besproken tussen kandidaat en trajectcoördinator. 

Kandidaat Trajectcoördinator

Datum: 
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SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1d
MOTIVATIEPEILING 

Naam kandidaat :                                                          
Trajectcoördinator: 

1. Reden van deelname aan het project SE

Gerichte vraagstelling vanuit het gegeven antwoord: 

- mobiliteit: afstand / verbinding openbaar vervoer /wagen / verplaatsingstijd / andere…

- werkuren: ploegwerk / dagwerk / uurrooster / verlofregeling / andere… 

- soort werk: zwaar / fijn / zittend / staand / lawaai / machines / buiten / binnen / ande-
re… 

- omgevingsdruk: gedwongen of sterk aangestuurd door ouders, partner,…/  andere… 

- zelfbeeld: visie op BW / visie op handicap/problematiek…

- werksfeer: problemen begeleiding / problemen met collega's / teveel drukte / jaloers-
heid / andere… 

- huidig inkomen: te laag / niet in overeenstemming met werk / andere… 

2. Wat heb je je nieuwe werkgever in het NEC te bieden? 

- Waarom zou hij een goede keuze maken door jou aan te nemen? 

3. Wat wil je opgeven voor een baan in het NEC?

- Vrije tijd : door deeltijds naar voltijds / langere afstand / langere verplaatsingstijd / andere… 
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SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1e
ASSESSMENT 

5 SCHALEN VAN "MELBA"
Cognitieve kenmerken
- Werkplanning
- Bevattingsvermogen
- Oplettendheid
- Concentratievermogen
- Leren en onthouden
- Probleemoplossing
- Omschakeling
- Voorstellingsvermogen

Sociale kenmerken 
- Doorzettingsvermogen
- Leiderschapskwaliteiten 
- Contactvaardigheid
- Kritisch beoordelen 
- Omgaan met kritiek 
- Teamwork 

Kenmerken voor de manier van werkuitvoering 
- Uithoudingsvermogen
- Frustratietolerantie
- Kritische controle
- Ordenend vermogen 
- Stiptheid
- Zelfstandigheid
- Zorgvuldigheid 
- Verantwoording

Psychomotorische kenmerken 
- Energetische inzet
- Fijne motoriek 
- Reactiesnelheid 

Cultuur, techniek en communicatie
- Lezen 
- Rekenen 
- Schrijven 
- Spreken
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JOBANALYSE (aan de hand van MELBA) - Bijlage 1g
Vragenlijst opstellen eisenprofiel

Cognitieve kenmerken

Werkplanning
Zijn het altijd dezelfde taakelementen? Of wisselen ze? Hoeveel elementen zijn er?
Is het werk voorgestructureerd?
Moet er op lange termijn iets gepland worden? Is het doel abstract?
Bevattingsvermogen
Moeten er verschillende elementen met elkaar in verband gebracht of geanalyseerd wor-
den?
Is er een snelle waarneming van details vereist om handelingen te kunnen afleiden?
Hoe hoog is de eventuele schade.
Oplettendheid
Moeten er signalen uit de brede werkomgeving worden waargenomen om schade aan
personen en materiaal te voorkomen?
Moeten er signalen uit de werkomgeving worden waargenomen, om de uitvoering van
de opdracht te garanderen?
Is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen relevante en niet relevante signalen?
Concentratievermogen
Hoe complex is het werk?
Hoe lang en hoe intensief heeft het werk de aandacht nodig?
Hoe groot is de schade bij ongeconcentreerdheid?
Leren / onthouden
Hoe lang moeten gegevens worden opgeslagen? En moeten ze snel en op ieder moment
terug opgeroepen worden?
Hoe complex / abstract / omvangrijk zijn de gegevens?
Bestaan er hulpmiddelen voor de ontlasting van het geheugen?
Probleemoplossing
Moeten er storingen/ problemen worden verholpen of opgelost? Welke? Is dit routine?
Staan de middelen ter beschikking voor het verhelpen van problemen, of moet men
improviseren?
Moet er iets worden ontwikkeld?
Omschakeling
Hoe groot is het aantal verschillende werkopdrachten?
Kan er gemakkelijk iets onvoorziens gebeuren en moet dan snel worden gereageerd?
Moet er van werkomgeving worden gewisseld?

MARIASTEEN vzw
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Voorstellingsvermogen
Wordt er volgens plan gewerkt? Is de taakinhoud abstract?
Moet op het werkresultaat worden geanticipeerd?
Staan er monsters/modellen/sjablonen ter beschikking?
Sociale kenmerken
Doorzettingsvermogen

Kunnen er conflicten ontstaan? Zijn er regels voor het oplossen van die conflicten?
Moeten eigen belangen vaak worden doorgezet
Leiderskwaliteit
Is er bevoegdheid tot het geven van opdrachten?
Aan hoeveel personen?
Moet er iemand worden opgeleid?
Contactvaardigheid
Zijn er werkrelevante contacten met klanten e.d.?
Is er een oppervlakkig of intensief contact? Kan de reputatie van het bedrijf worden
geschaad?
Moet er iets worden bereikt? 
Kritisch beoordelen
Heeft de uitvoering van het werk door anderen een invloed op de kwaliteit van het eigen
werkresultaat? 
Ontstaan er door de werkopdracht vaker conflicten? 
Ontvangen van kritiek
Zijn er superieuren aanwezig? 
Wordt er vaak in team gewerkt?
Zijn er contacten naar buiten?
Teamwork
Hebben de teamleden verschillende kwalificaties of hiërarchische posities? 
Zijn de werkdoelen eenduidig beschreven of in hoge mate afhankelijk van de vormge-
ving door het team
Moet het werkproces in directe afhankelijkheid gepland en uitgevoerd worden?
Kenmerken voor de manier van werkuitvoering
Uithoudingsvermogen
Veranderen de opdrachten zelden of in geringe mate? 
Mag men niet afwijken van de voorgeschreven werkvolgorde?
Kunnen pauzes vrij worden gekozen? 
Kritische controle
Heeft de WN invloed op de kwaliteit / aard van het werkresultaat? 
Is het resultaat door richtlijnen voorgeschreven? Is de WN er zelf verantwoordelijk voor?
Hoe groot is de eventuele schade? 
Frustratietolerantie
Is het succesvolle resultaat niet alleen van de WN zelf afhankelijk? 
Moet soms vaker opnieuw worden begonnen met een opdracht? 
Ordend vermogen
Worden werkmiddelen ook door anderen gebruikt? 
Staat de WN zelf in voor het onderhoud van de werkmiddelen? Zijn ze kwetsbaar?
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Hoeveel werkmiddelen zijn er? 
Stiptheid
Moeten er termijnen met klanten worden nagekomen? 
Zijn er vaste begin- en eindtijden?
Is het succes bij een opdracht afhankelijk van de stiptheid van de WN?
Zelfstandigheid
Heeft de WN vrijheid om het werk vorm te geven of is de volgorde van de werkelemen-
ten exact voorgeschreven? 
Moeilijkheden worden zelf aangepakt of gedelegeerd?
Kan de WN terugvallen op ondersteuning of moet hij complexe werkopdrachten alleen
uitvoeren?
Zorgvuldigheid
Kan er door het maken van fouten schade aan personen of materialen ontstaan? Hoe
groot is de schade?

Moet er exact volgens de richtlijnen / op een voorzichtige manier worden gewerkt? 
Verantwoording
Bestaat er verantwording voor personen, voor immateriële zaken of voor werkmiddelen /
werkobjecten?
Wordt er met gevaarlijke stoffen, gereedschappen, machines e.d. gewerkt? 
Zijn er veiligheidsvoorschriften? 
Cultuur Techniek / Communicatie
Lezen
Worden werkrelevante gegevens schriftelijk bezorgd?
Zijn de schriftelijke gegevens zeer verschillend, complex of omvangrijk?
Bestaat de schriftelijke informatie uit een gering aantal zich steeds herhalende woorden? 
Rekenen
Moet de basisrekenkunde worden beheerst?
Hoort het omgaan met geld bij het werk?
Moeten er berekeningen onder tijdsdruk worden uitgevoerd? 
Schrijven
Moeten er steeds terugkerende losse woorden of variërende, complexe teksten worden
geschreven? 
Kan een gering aantal fouten worden getolereerd? 
Zijn de teksten voor intern gebruik of hebben ze een "officieel" karakter?
Spreken
Moet de WN mondeling communiceren? Met wie?
Moet er maar weinig wisselende, weinig complexe informatie worden doorgegeven?
Kan er schade aanpersonen of middelen ontstaan als mondelinge informatie niet duide-
lijk en ondubbelzinnig wordt doorgegeven?
Psychomotorische kenmerken (Melba)
Energetische inzet
Is psychische en / of fysieke energie vereist voor het uitvoeren van het werk? 
Hoe groot is de persoonlijke vrije ruimte?
Moeten werkzaamheden worden geïnitieerd? 
Reactiesnelheid
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Moeten bewegende machines of voertuigen bediend worden? Of wordt er in die omge-
ving gewerkt?
Zijn er gevaarlijke materialen of gereedschappen? 
Kan er bij foutief gedrag schade aan personen of materialen ontstaan; zo ja, hoe groot is
de eventuele schade?
Fijne motoriek
Moet er op de millimeter nauwkeurig gewerkt worden?
Is het materiaal gevoelig en / of breekbaar? 
Is handigheid van vingers en handen nodig? Welke posities moeten worden ingenomen?
(zie ergokit)
Psychomotorische kenmerken (ergokit: beknopt)
Tillen en dragen
In welke houdingen dient er getild te worden?
Hoe ver is de verplaatsing? In welke richting gebeurt de verplaatsing?
Met welke gewichten dient er getild te worden?
Hoeveel keer per dag moet er getild worden? 
Zitten
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoe lang per handeling? 
Op welke ondergrond en in welke houding? 
Is er mogelijkheid tot houdingswissel?
Staan
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?

Hoe lang per handeling? 
Op welke ondergrond en in welke houding? 
Is er mogelijkheid tot houdingswissel?
Wandelen
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoe lang per handeling? Hoeveel keer per dag? 
Op welke ondergrond? 
Welke afstand dient er afgelegd te worden?
Klimmen
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoeveel keer per dag? Hoeveel treden? 
Dient er tegelijkertijd ook iets gedragen te worden? 
Moet de trap klaargezet worden? Hoeveel kg weegt die?
Traplopen
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoeveel keer per dag? Hoeveel treden? 
Dient er tegelijkertijd ook iets gedragen te worden? 
Hurken
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoe lang per handeling? Hoeveel keer per dag?
Is er mogelijkheid tot houdingswissel?
Knielen
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Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoe lang per handeling? Hoeveel keer per dag? 
Is er mogelijkheid tot houdingswissel?
Bukken
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoe lang per handeling? Hoeveel keer per dag? 
Is er mogelijkheid tot houdingswissel?
Reiken Laag
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoe lang per handeling? Hoeveel keer per dag? 
Is er mogelijkheid tot houdingswissel?
Wat is het bewegingsamplitudo?
Reiken Hoog
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?
Hoe lang per handeling? Hoeveel keer per dag? 
Is er mogelijkheid tot houdingswissel?
Wat is het bewegingsamplitudo?
Hanteren voorkeurhand   -   rechts   -   links
Welke handbewegingen / posities zijn noodzakelijk?
Hoeveel kracht is er nodig voor de handelingen? 
Welke gereedschappen / materialen moeten gehanteerd worden? 
Hanteren niet - voorkeurhand   
Welke handbewegingen / posities zijn noodzakelijk?
Hoeveel kracht is er nodig voor de handelingen? 
Welke gereedschappen / materialen moeten gehanteerd worden? 
Vingervaardigheid voorkeurhand
Welke vingerbewegingen / posities zijn noodzakelijk?
Hoeveel kracht is er nodig voor de handelingen? 

Welke gereedschappen / materialen moeten gehanteerd worden? 
Vingervaardigheid niet - voorkeurhand
Welke vingerbewegingen / posities zijn noodzakelijk?
Hoeveel kracht is er nodig voor de handelingen? 
Welke gereedschappen / materialen moeten gehanteerd worden? 
Balans
Bij welke handeling komt deze vaardigheid voor?

Opmerking: voor de registratie van de verschillende vaardigheden wordt de rapportage
van de FBO's gebruikt. Bovenstaande tabel dient enkel als hulpmiddel bij het verzamelen
van informatie. 
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SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1h
JOBMATCHING & JOB(RE)DESIGN 

Na de jobanalyse wordt vergeleken in welke mate de job overeenkomt met de initiële
interesses en capaciteiten van de kandidaat. 

Kandidaat:
Onderneming:
Trajectcoördinator:
Datum:

Welke capaciteiten moeten in welke mate verder ontwikkeld worden opdat de kan-
didaat in aanmerking kan komen voor de job?
- volgens de kandidaat
- volgens het reguliere bedrijf
- volgens de jobcoach 

Welke acties worden hiervoor gepland?
Welke acties, door wie, waar, timing

Welke aanpassingen aan de jobinhoud/werkplek zijn nodig opdat de DGWN in aan-
merking kan komen voor de job:
Welke acties, door wie, waar, timing
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SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1i
BEGELEIDINGSOVEREENKOMST 

Werknemer
Naam: 
Adres: 
Tel / GSM: 
E-mail:

Beschutte werkplaats
Organisatie:
Adres:
Naam begeleider: 
Functie begeleider:
Tel begeleider:
E-mail begeleider:

Werkgever
Organisatie:
Adres:
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Tel contactpersoon:
E-mail contactpersoon: 

In het kader van het project "Supported Employment" zal de beschutte werkplaats (naam
beschutte werkplaats) de bovengenoemde werknemer (naam werknemer) begeleiden
bij zijn/haar  tewerkstelling bij de werkgever (naam werkgever). 

Engagement van de beschutte werkplaats
De beschutte werkplaats zal:
- voorafgaandelijk aan de tewerkstelling bij de werkgever

� een persoonsprofiel opmaken van de werknemer. Dit persoonsprofiel geeft een over-
zicht van enkele persoonskenmerken zoals gezinssituatie, woonsituatie, opleidings-
verleden, medische gegevens en beroepsaspiraties

� een assessment uitvoeren van de werknemer: (naam BW) zal op een professionele
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wijze (interview, observatie in testomgeving, …) een inventaris opmaken van de
capaciteiten van de werknemer

� de werkgever informeren over het persoonsprofiel en het assessment van de werk-
nemer

�in overleg met de werkgever inventariseren wat de vereiste taakinhoud is, en over
welke vaardigheden en kennis de werknemer moet beschikken om deze job bij de
werkgever uit te oefenen, 

- tijdens de tewerkstelling bij de werkgever:
�de noden en behoeften van de werknemer en de werkgever maximaal op elkaar

afstemmen, in overleg met de werkgever en de werknemer
�wanneer nodig de werknemer en de werkgever bijstaan met betrekking tot de voor-

bereiding en uitvoering van het takenpakket, zoals aanpassing werkpost, transport
woon-werk, aanleren hoe de nieuwe job kan uitgevoerd worden in deeltaken, opstel-
len van instructies en praktische ondersteuning om de persoon de uitvoering van de
verschillende deeltaken aan te leren, …

�een logboek bij te houden, met o.a. een oplijsting van de uitgevoerde taken bij de
reguliere werkgever, en de aard van de begeleiding door (naam BW).

Engagement van de werkgever
De werkgever verbindt er zich toe om de begeleiding zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Dit houdt in dat de werkgever tijd en ruimte maakt voor een optimale begeleiding door
de beschutte werkplaats. Deze begeleiding vindt in principe plaats tijdens de werkuren. 
De werkgever zal alle nodige beroepstechnische ondersteuning aanbieden.

Engagement van de werknemer
De werknemer zal de werkafspraken maximaal naleven, en zal positief meewerken aan de
begeleiding verleend door (naam beschutte werkplaats). 

Duur van de begeleiding
Deze begeleiding kadert in het project "Supported Employment". Deze begeleiding is
kosteloos voor zowel de werkgever als de werknemer, en dit gedurende de looptijd van
het project, d.i. tot en met 31/12/2007. Alle partijen (werknemer, werkgever en beschut-
te werkplaats) streven naar een degressieve begeleiding, dat wil zeggen dat zowel de
duur als de frequentie van de begeleidingsacties in principe zullen afnemen in de tijd.
De Vlaamse regering, bij monde van Minister Van Brempt, beoogt om vanaf 1/1/2008
deze begeleiding in het kader van Supported Employment te verankeren in een nieuw
eenheidsdecreet. Desgevallend zullen vanaf 1/1/2008 de wettelijke bepalingen van het
toekomstige eenheidsdecreet van kracht zijn, en komen de bepalingen in deze overeen-
komst te vervallen. 



Deze begeleidingsovereenkomst neemt een einde
- na de afloop van het project: 31/"/200!, of
- na tussentijds overleg en een schriftelijke overeenkomst tussen de beschutte werk-

plaats, de werkgever en de werknemer.

Elke partij verklaart een goedgekeurd exemplaar van het begeleidingscontract ontvan-
gen te hebben.

Werkgever Beschutte werkplaats Werknemer

Handtekening:
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SUPPORTED EMPLOYMENT - Bijlage 1j
TERUGKEERGARANTIE 

Datum: 

Kandidaat:  
Adres:
Trajectcoördinator:
Beschutte werkplaats:

U bent kandidaat om deel te nemen aan het project "Supported Employment", zodat u via
een specifieke methode zal ondersteund worden in uw zoektocht naar werk in een regu-
lier bedrijf.

Indien u in het project instapt, geldt er een terugkeergarantie, die minimaal het volgen-
de garandeert:
indien de tewerkstelling in een regulier bedrijf niet slaagt, kan u - behoudens dwingende
reden - terugkeren naar de arbeidsrechtelijke situatie zoals die van toepassing was vóór
de instap in het project "Supported Employment". Deze garantie geldt tot 30/06/2008. 

� Indien u vóór de instap in het project 
� een arbeidscontract van onbepaalde duur had met de BW, zal u opnieuw dezelfde

arbeidsovereenkomst met de BW kunnen aangaan, aan dezelfde voorwaarden.
� een arbeidscontract van bepaalde duur had met de BW, zal u opnieuw dezelfde

arbeidsovereenkomst met de BW kunnen aangaan, aan dezelfde voorwaarden.
� op de wachtlijst van de BW stond, zal u opnieuw op de wachtlijst van de BW komen

te staan

Handtekening werknemer Handtekening werkgever
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SECTORALE MINIMALE KWALITEITSVEREISTEN (SMK’S)

Algemeen
Het kwaliteitshandboek dient te formuleren hoe uw BW voldoet aan 5 basiskwaliteitsei-
sen: 

Gebruikersgerichtheid: de mate waarin de hulp- en dienstverlening is afgestemd op de
behoeften van de doelgroepwerknemer, 

Maatschappelijke aanvaardbaarheid: de hulp- en dienstverlening moet vertrekken vanuit
aanvaarde maatschappelijke waarden en rechten omtrent de rechten van de personen
met handicap,

Doeltreffendheid:  de mate waarin de hulp en dienstverlening werkelijk beantwoordt aan
de behoefte van de doelgroepwerknemers, 

Doelmatigheid = efficiëntie: de mate waarin de resultaten zich verhouden tot de midde-
len  

Continuïteit: de mate waarin de personeelsleden zorgen voor een goede overdracht van
de hulp- en dienstverlening, bij interne doorstroming, overplaatsing en/of externe door-
verwijzing, doorstroming en samenwerking. 

Deze vijf basiseisen worden verder geconcretiseerd in 41 Sectorale Minimale
Kwaliteitseisen (SMK’s). Deze SMK's worden vervolgens gekoppeld aan de uit te werken
documenten en procedures. Dit alles geldt als referentie voor het opstellen en evalueren
van het kwaliteitshandboek van elke BW.

Inhoudelijke interpretaties van de SMK's

Gebruikersgerichtheid

"Gebruiker = Doelgroepwerknemer":   Met "doelgroepwerknemer" wordt in de eerste
plaats bedoeld: de persoon met een handicap erkend door het V.F.S.I.P.H.. Indien deze
persoon onvoldoende mondig is, kan de persoonlijke sociale context betrokken worden.
Met "persoonlijke sociale context" wordt bedoeld de wettelijke vertegenwoordiger en/of
de vertrouwenspersoon en/of een belangrijke betrokken derde.

"Gebruikersgerichtheid":  De mate waarin uw BW tracht tegemoet te komen aan de
behoeften inzake de hulp- en dienstverlening van de doelgroepwerknemer.
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1.1 Overleg
Uw BW dient zowel op collectief als op individueel vlak overleg te plegen met de doel-
groepwerknemer over bepaalde elementen van de hulp- en dienstverlening. 

De algemene term "overleg" wordt verder onderverdeeld in 6 concrete SMK’s; namelijk:
"informatierecht", "adviesrecht", "antwoordplicht", "medezeggenschap", "aanwenden van
de ervaringsdeskundigheid" en "versterken van de mondigheid". 

1.1.1. Informatierecht
De BW en de DM bepalen samen over welke elementen van de hulp- en dienstverlening
de DM geïnformeerd wordt, zowel op individueel als op collectief vlak. De BW geeft vol-
ledig, nauwkeurig en tijdig informatie aan de gebruiker over deze elementen. De BW
geeft de DM’s op collectief vlak informatie over de inzet van haar financiële middelen.

1.1.2. Adviesrecht
De BW en de DM bepalen samen over welke elementen van de hulp- en dienstverlening
voorafgaandelijk overlegd wordt met en advies gevraagd wordt aan de DM.  Dit zowel op
individueel als op collectief vlak.De DM heeft het recht om advies uit te brengen inzake
de hulp- en dienstverlening.  Dit zowel op individueel als op collectief vlak.

1.1.3. Antwoordplicht
De BW hoort de DM inzake alle aangelegenheden die de verhouding BW-DM aangaan, en
dit zowel op individueel als op collectief vlak. De BW antwoordt op de door de DM gestel-
de vragen binnen overeengekomen termijnen.

1.1.4. Medezeggenschap
De BW garandeert medezeggenschap van de DM inzake de hulp- en dienstverlening van
de BW.  Dit zowel op individueel als op collectief vlak.

1.1.5. Aanwenden ervaringsdeskundigheid
De BW maakt gebruik van de ervaringen en inzichten van de DM inzake de hulp- en
dienstverlening van de BW.  Dit zowel op individueel als op collectief vlak.

1.1.6. Ondersteunen en versterken mondigheid
De BW neemt de nodige maatregelen om de mondigheid van de DM met betrekking tot
de hulp- en dienstverlening van de BW te ondersteunen en te versterken.  Dit zowel op
individueel als op collectief vlak.
De BW neemt het initiatief tot het oprichten en het ondersteunen van een structureel col-
lectief overlegorgaan."

1.2. Duidelijkheid van het aanbod

1.2.1. Wederzijdse rechten en plichten
"De wederzijdse rechten en plichten van de DM en de BW worden in overleg opgesteld,
schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.  Dit zowel op individueel als
op collectief vlak."
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1.2.2. Kenbaar maken van het aanbod 
" Het aanbod van de BW en de modaliteiten ervan worden beschreven en kenbaar
gemaakt aan de DM en aan derden."

1.3. Respectvolle bejegening  
Onder deze noemer worden 3 SMK's samengebracht m.n. "Integriteit", "Betrokkenheid"
en "Privacy". Het gaat hier om SMK's die de relatie "personeel-doelgroepwerknemer" bin-
nen uw BW omschrijven. De bedoeling is dat men binnen uw BW nadenkt over wat deze
begrippen betekenen en welke gedragingen hiermee overeenstemmen. Deze gedrags-
code moet dan opgenomen worden in het "referentiekader" van uw BW. 

1.3.1. Integriteit
De BW respecteert steeds de eigenheid van de DM en aanvaardt hem/haar als een vol-
waardig persoon.  De BW neemt maatregelen om de integriteit van de DM te waarborgen.
Hiervoor ontwikkelt de BW een geschreven referentiekader.
1.3.2. Betrokkenheid
De BW garandeert dat de relatie met de DM vertrekt vanuit een grondhouding van ver-
trouwen en gekenmerkt wordt door inleving en echtheid.  Hiertoe ontwikkelt de BW een
geschreven referentiekader.

1.3.3. Privacy
De BW respecteert de privacy van de DM, rekening houdende met de eigenheid van de
DM.  Hiertoe ontwikkelt de BW een geschreven referentiekader.

1.4. Hulp- en dienstverlening op maat van de doelgroepwerknemer 
De hoofdbedoeling van "hulp- en dienstverlening op maat" is de behoeften en mogelijk-
heden van de doelgroepwerknemer en van de BW bespreekbaar maken, bevragen en
bijsturen. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in onderstaande SMK’s. 

1.4.1. Kennis van de behoefte aan hulp- en dienstverlening
De BW peilt naar en registreert de wensen, behoeften en mogelijkheden van de DM.

1.4.2. Geïndividualiseerd
De BW beschrijft haar hulp- en dienstverlening voor elke DM en houdt hierbij rekening
met de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden van de gebruiker.

1.4.3. Zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht
De BW houdt rekening met en bevordert de zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht
van de gebruiker.

1.4.4. Keuzevrijheid
De DM beschikt over keuzevrijheid in het aanbod waar mogelijk.

1.4.5. Flexibiliteit
De BW past de hulp- en dienstverlening aan aan de zich wijzigende behoeften van de
DM.
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1.4.6. Aangepaste fysieke omgeving
De BW neemt maatregelen om haar gebouwen, inrichting en uitrusting af te stemmen op
de eigenheid van de DM.

1.4.7. Toegankelijke communicatie
De BW neemt maatregelen om haar communicatie af te stemmen op de eigenheid van
de DM.

1.5. Tevredenheid van de gebruiker
Dit onderdeel bestaat uit 2 SMK’s waarvan één de tevredenheidmeting behandelt en de
andere weergeeft aan welke eisen de klachtenprocedure moet voldoen.

1.5.1. Toetsing van de tevredenheid  
De BW heeft permanent aandacht voor en peilt periodiek naar de tevredenheid van de
DM over de belangrijke aspecten van de hulp- en dienstverlening.
1.5.2. Klachtenprocedure
De BW beschrijft, in overleg met de DM’s, de wijze waarop ze de klachten van de DM’s
afhandelt. De BW maakt kenbaar aan alle DM’s hoe klachten ingediend en afgehandeld
worden.  De BW stelt de DM ervan op de hoogte dat hij zich kan wenden tot het V.F.S.I.P.H.
indien de interne klachtenprocedure geen voldoening geeft.

Maatschappelijke aanvaardbaarheid

De hulp- en dienstverlening wordt aangeboden vanuit maatschappelijke waarden en
rechten die minimaal vervat liggen in
de grondwet
de universele verklaring van de rechten van de mens
de VN verklaring omtrent de rechten van de personen met een handicap

2.1. Maatschappelijke integratie

De BW streeft bij de hulp- en dienstverlening naar maatschappelijke integratie van de
Dm, rekening houdende met de eigenheid van de DM.

2.2. Niet-discriminerend

De BW weigert geen DM op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele
geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of
financieel onvermogen.
De BW respecteert de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de DM
voorzover de werking van de BW en de integriteit van de mede DM’s niet in het gedrang
komen.
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2.3. Regionaal overleg
De BW werk mee aan het regionaal overleg met het oog op de afstemming van vraag en
aanbod van de hulp- en dienstverlening en aan het overleg omtrent de invulling van niet-
beantwoorde behoeften in de regio.

2.3. Veiligheid en gezondheid

De BW neemt de nodige maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de DM te
vrijwaren.

Doeltreffendheid

Het vooropgestelde, het te bereiken resultaat, binnen het kwaliteitsdecreet, is steeds:
beantwoorden aan de behoeften inzake de hulp- en dienstverlening van de doelgroep-
werknemer. 

3.1. Kwaliteitsbeleid 
De BW beschrijft haar missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverle-
ning, en maakt deze kenbaar aan de DM’s, het personeel en aan derden.
De BW beschrijft en actualiseert periodiek haar objectieven ten aanzien van de doel-
groep(en). De BW beschrijft haar kwaliteitsplanning en evalueert en actualiseert deze
jaarlijks.

3.2. Planmatig en methodisch handelen
De BW beschrijft voor elke DM de hulp- en dienstverlening.  Deze hulp- en dienstverle-
ning wordt in overleg met de DM gepland, uitgevoerd, periodiek geëvalueerd, bijge-
stuurd en geregistreerd.

3.3. Kennis 
De BW actualiseert haar kennis inzake ontwikkelingen in de hulp- en dienstverlening.

3.4. Corrigerende en preventieve maatregelen 
De BW stelt corrigerende en preventieve maatregelen op ten aanzien van de hulp- en
dienstverlening, voert deze uit en evalueert ze.

3.5. Personeel 
De BW omschrijft de wijze waarop ze het personeel selecteert, ondersteunt en evalueert.

3.6. Organisatiestructuur 
De BW beschrijft de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge ver-
houdingen van het personeel, en maakt deze kenbaar aan de DM’s, het personeel en de
overheid.
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3.7. Kwaliteitshandboek 
De BW beschrijft de structuur van het kwaliteitshandboek.
De BW beschrijft op welke manier aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen vol-
daan wordt.De BW zorgt ervoor dat de elementen van het kwaliteitshandboek op een
doeltreffende wijze geïmplementeerd en geactualiseerd worden."

Doelmatigheid

Doelmatigheid betekent de verhouding van resultaten tot de gebruikte middelen. Uw
BW moet vooral aantonen dat de middelen  efficiënt aangewend worden.

Resultaten zijn de antwoorden op de behoeften van de doelgroepmedewerkers.
Middelen zijn: personeel, financiën, gebouwen en inrichting, uitrusting, technieken en
methoden.

4.1. Overlegkanalen 
De BW beschrijft de wijze waarop ze de interne communicatie en het overleg organiseert.

4.2. Interdisciplinaire werking
De BW bevordert interdisciplinaire werking.

4.3. Evaluatie ingezette middelen 
De BW evalueert periodiek haar ingezette middelen in functie van de resultaten.

4.4. Financiële middelen
De BW zet de toegekende financiële middelen van de overheid in op een doelmatige
manier.

Continuïteit

De mate waarin het personeel zorgt voor een goede overdracht van de hulp- en dienst-
verlening binnen haar eigen werking (bij overplaatsing, promotie, …) én buiten haar
interne werking (bij externe doorverwijzing,samenwerking,…)  

5.1. Aanmelding
Indien de BW, na kennisname van de behoeften van de DM, niet kan voorzien in de aan-
gewezen hulp- en dienstverlening, verwijst de BW de DM door.

5.2. Naadloosheid
De BW zorgt voor een soepele overgang tussen de verschillende vormen van de hulp- en
dienstverlening binnen haar eigen werking.



5.3. Samenwerking met derden
Indien de BW zelf niet kan  voorzien in bepaalde behoeften van de DM, zoekt zij actief
naar samenwerking met derden."

5.4. Doorverwijzing
De BW zoekt actief mee naar alternatieven wanneer zij vaststelt dat zij niet meer kan vol-
doen aan de behoeften van de DM."

5.6. Informatieoverdracht
De BW waarborgt een verantwoorde overdracht van relevante informatie met betrekking
tot de hulp- en dienstverlening in overleg met de DM."

187BIJLAGE V: KWALITEIT EN SUPPORTED EMPLOYMENT
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www.employmentforall.eu

www.fisconet.fgov.be
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www.invra.nl

www.melba.nl

www.riziv.fgov.be

www.supportedemployment.net

www.vdab.be

www.vlaamspatientenplatform.be

www.vlab.be

www.worksupport.com
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LIJST MET AFKORTINGEN

ATB zie DGTB

BW Beschutte Werkplaats

CBO zie DGOB 

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

DGOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding en Begeleiding (voorheen CBO,
Centrum voor Beroepsopleiding)

DGTB Dienst voor Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (voorheen ATB, Dienst
voor Arbeidstrajectbegeleiding)

ESF Europees Sociaal Fonds

NEC Normaal Economisch Circuit 

PTNZ Progressief tewerkgesteld na ziekte

UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

VFSIPH Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
(nu VAPH)

VLAB Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen

VOKA Vlaams netwerk van ondernemingen

VSAWSE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Beschutte werkplaats
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 december
1999 (B.S. 25/7/2000) regelt de erkenning van de beschut-
te werkplaatsen. Op 1/4/2006 werden de bevoegdheden
met betrekking tot de beschutte werkplaatsen van het
Ministerie van Welzijn overgeheveld naar het Ministerie
van Werk en Sociale Economie. Dit betekent dat alle subsi-
diegerelateerde en administratieve regelingen voortaan
getroffen worden met het Vlaams Subsididieagentschap
voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) en niet meer
met het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen
met een Handicap (VFSIPH, dat nu Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap heet). Er bestaan in
Vlaanderen 68 beschutte werkplaatsen, die 18500 perso-
nen tewerkstellen (cijfers 2007). De beschutte werkplaats
ontvangt voor het loon van zowel de tewerkgestelde per-
sonen met een arbeidshandicap als het kaderpersoneel
een subsidie. Het aantal kaderpersoneelsleden en de func-
ties die zij vervullen is afhankelijk van het aantal personen

met een arbeidshandicap.

Sociale werkplaats
Het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen
erkent voorzieningen die via het opzetten van een bedrijfs-
activiteit aan zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden
werkgelegenheid verschaffen in een beschermde werkom-
geving. Sociale werkplaatsen bieden aan laaggeschoolde
werkzoekenden (via een contract van onbepaalde duur)
die al vijf jaar inactief zijn en geen diploma hoger secun-
dair onderwijs hebben, permanent gesubsidieerde tewerk-
stelling aan. Tegelijk zorgen ze voor werk op maat voor per-
sonen die door een cumulatie van achterstellingsfactoren
(persoons- en omgevingsgebonden factoren) geen job in
het reguliere circuit kunnen vinden of kunnen houden. Het
verschil met de werkervaringsbedrijven is dat de tewerk-
stelling hier een permanent karakter heeft. De tewerkstel-
ling wordt gefinancierd met loonsubsidies, aangevuld met
de eigen opbrengsten van de sociale werkplaats.

Mentale handicap 
Wij duiden met de term "mentale handicap"
op een verstandelijke beperking of op leer-
moeilijkheden. In het Engelse taalgebied
wordt de term "mental disability" begrepen in
een psychiatrische context. Wij duiden een
psychiatrische problematiek met de term
"psychische handicap". 

Psychische handicap
Zie mentale handicap

W2 en W3
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) bepaalt wie een persoon met een handicap is. Dit
doet men via de provinciale evaluatiecommissie (PEC) of
de adviescommissie (HOC). Sinds 1/4/2006 is de VDAB
bevoegd voor de uitvoering van arbeidsbevorderende
maatregelen voor personen met een handicap (vroeger
was dit het VAPH zelf ). Personen met een handicap kunnen
op vlak van arbeid twee soorten van erkenning ontvangen: 
Bijstandsveld W2: dit is bijstand bij beschut werk en bij-
stand bij werk op de open arbeidsmarkt (wat het recht op
de tewerkstellingsbevorderende maatregelen CAO 26 en
VIP opent, zie bijlage 2a en 2b). 
Bijstandsveld W3: dit is enkel bijstand op de open arbeids-
markt (met het recht op CAO 26 en VIP). 

PTNZ
Progressief tewerkgesteld na ziekte (zie ook bijlage 4b)

SINE (Sociale Inschakelingsinitiatieven)
De SINE-maatregel heeft tot doel om zeer moeilijk inzetba-
re en langdurig werkzoekenden terug in te schakelen op
de arbeidsmarkt. De werkgevers die SINE-werknemers een
kans geven kunnen genieten van een RSZ-bijdragevermin-
dering en van een loonkosttoelage. Beschutte werkplaat-
sen (naast andere werkgevers) kunnen beroep doen op
deze maatregel.  

Drie categorieën werknemers komen in aanmerking voor
de SINE-maatregel: 
- Volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekenden
- Gerechtigden op maatschappelijke integratie (leeflo-

ners)
- Gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp

De kandidaat SINE-werknemers: 
- mogen geen diploma van het hoger secun-

dair onderwijs hebben
- moeten een zeker verleden van "inactivi-

teit" achter de rug hebben

Meer informatie vindt u eveneens op 
http://www.socialeconomy.be/NL/themes/
sociale_inschakelingMap/sine.htm
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