
West4work: herfstseminarie 03-11-2015 
een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? 

tewerkstellingsondersteunende maatregelen 



Van VAPH naar VDAB: sinds 01-10-2008 

Overheveling bevoegdheid ‘tewerkstelling’ en 
‘handicap’ 
 
 Van beleidsdomein Welzijn naar beleidsdomein 

Werk 
 Van persoon met handicap naar persoon met 

arbeidshandicap 
 Duidelijke opsplitsing: VAPH (zorg) – VDAB (werk) 
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BTOM 
BIJZONDER TEWERKSTELLINGSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN 

1. Loonkostensubsidies 
Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het 
opvangen van eventueel rendementsverlies 
 
 
2. (Omgevings) aanpassingen 
 - Aanpassing van de arbeidsomgeving en/of  arbeidsgereedschap 
 - Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten 
 - Tolken voor doven en slechthorenden 
 
 
3. Beschermde werkomgeving 
 Tewerkstelling in een beschutte werkplaats 
 Vanaf 1 april 2015: Maatwerkbedrijf- en afdeling 
 

 

3 Hoofdstuk Titel 



1. Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) 

 

- Tussenkomst in loon om inschakeling en verminderde 
prestaties te compenseren 

- Wordt betaald aan werkgever 

- Basiscyclus standaardregeling: 

 1e jaar (5 kwartalen):  40% 

 2e jaar:   30% 

 3e tem 5e jaar:  20%  

 Hierna:     

 verlenging aanvragen:  percentage op maat  
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) 

 

-Referteloon = brutoloonkost + werkgeversbijdragen RSZ – 

andere genoten RSZ-verminderingen 

-Referteloon is geplafonneerd = mag niet hoger zijn dan 2 X 

gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen – GGMMI 

sinds 1/12/2012 = 1501,82 €  

-Betaling op basis van de RSZ-kwartaalaangiften 
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) 
 

-Verhoging tot maximum 60% mogelijk 

-Cumul met andere tegemoetkomingen mogelijk bvb activa + 

VOP 

-Geen cumul meer mogelijk sinds 01/04/2015 met LDE, 

CMW, gesco, DAC, art60 OCMW, loonpremie voor 

invoegwerknemers, werkervaring 

-VOP kan gebruikt worden tijdens progressieve 

tewerkstelling 

-Verandering van werkgever : basiscyclus start opnieuw 
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) 
 

 
VOP kan ook bij: 
 
- Uitzendarbeid 
- Lokale besturen (voor werknemers gestart voor 

01-10-2008) 
- Onderwijsinstellingen 
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Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) 

 

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK: 

 

- Extra begeleiding nodig 

- Extra pauze nodig 

- Verhoogde afwezigheid 

- Trager werken 

- Meer fouten maken 

- Iemand extra in dienst nemen (Passwerk = 1 
jobcoach voor 4-5 WN) 

… 
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2.Aanpassingen arbeidsomgeving 

Aanpassing arbeidspost:  

- Tegemoetkoming aan de werkgever  

- Enkel niet-courante aanpassingen 

- Aanpassingen = noodzakelijk om taak          
 beter te kunnen uitvoeren 

- VDAB betaalt meerkost  

- Verbintenis om werknemer minimaal 6 
maand in dienst te houden 

- Ook voor zelfstandigen 

  

Voorbeelden uit de praktijk:  

-Traplift 

-Hellend vlak 

-Aangepaste firmawagen 

-Aangepaste machine 

-… 

 





 Aanpassingen arbeidsomgeving 

Aanpassing arbeidsgereedschap:  

- Tegemoetkoming aan de werknemer 

- Enkel niet-courante aanpassingen 

- Aanpassingen = noodzakelijk om taak          
 beter te kunnen uitvoeren 

- Werkgever stelt materiaal niet ter 
 beschikking 

- 3de betalers regeling mogelijk  

 

Voorbeelden uit de praktijk:  

-Groter scherm 

-Brailleleesregel 

-Orthopedische veiligheidsschoenen 

-Spraaksoftware 

-Vergrotingssoftware 

-Aangepaste bureaustoel 

-… 

 





3. Verplaatsingskosten 

Drie soorten:  

1.Begeleider openbaar vervoer 

Tussenkomst in ticket van (eigen) begeleider bij openbaar vervoer 

2.Persoonlijk gemotoriseerd vervoer 

Tussenkomst van 0,15 euro/km bij gebruik auto (tussenkomst in woon-werk-

verkeer door werkgever wordt in mindering gebracht) 

3.Gespecialiseerd vervoer 

Tussenkomst bij gebruik van een gespecialiseerde taxi 
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 Verplaatsingskosten 

 

Criteria 
 
Persoonlijk gemotoriseerd vervoer 

- Niet meer dan 300m stappen/rolstoelgebruiker 

- Wegens locomotorische/cardiorespiratoire redenen 

- Geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer 

Gespecialiseerd vervoer 

- Permanent elektronisch rolstoelgebruiker 

- Niet beschikken over aangepaste gesubs. wagen 

- Geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer 
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4. Tolkuren voor doven en slechthorenden 
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Criterium:  

70dB-verlies beste oor of < 70% spraakverstaan 

 

Recht op tolk: 

 - 10% van de arbeidstijd 

 - 18u tijdens traject/zoektocht naar werk 

 - Opleidingen met VDAB-contract: aantal uren te bepalen in afspraak met 

instructeur 



5. Collectief maatwerk 

  

 

-Als reguliere tewerkstelling  in NEC (met VOP) niet meer mogelijk is 

• Vroeger 

Beschutte werkplaats -> op basis van arbeidshandicap 

Sociale werkplaats -> op basis van formele voorwaarden (5 jaar 
werkloos + laaggeschoold) 

• Nu 

Beschutte- en sociale werkplaatsen -> maatwerkbedrijven  

Op basis van profiel ->  pmah of pmp, automatisch recht of 
indicering op basis van ICF, vlotte wissel  
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6. Lokale diensteneconomie 

  

 

-Als reguliere tewerkstelling in NEC momenteel niet mogelijk is 

• Vroeger 

 lde : op basis van formele voorwaarden (2 jaar werkloos +  

 laaggeschoold) 

• Nu 
 lde : op basis van profiel : indicering op basis van ICF 
 personen met multiple problematiek,  te remediëren 
 binnen termijn van 5 jaar, doorstroom naar NEC 
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Aanvraagprocedure 
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Aanvraag  van tewerkstellingsmaatregelen in 2 stappen: 

 

- Aanvraag van het recht als werknemer/werkzoekende 

- Aanvraag van het gebruik als werkgever 



Aanvraag recht op maatregelen 

  

2 mogelijkheden: 

 

- Werkzoekenden: aanvraag gebeurt binnen traject naar werk met 

trajectbegeleider VDAB/GTB/partner 

 

- Werknemers: rechtstreeks aanvraag indienen bij dienst Arbeidsbeperking  

(DABP) 
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Werkzoekenden 

  

-Aanmelden in lokale Werkwinkel 

- Bij vermoeden van arbeidsbeperking - > uitnodiging door 

trajectbegeleider van VDAB of partner (oa GTB) 

-  Trajectbegeleider:  

 * Indicatie van arbeidsbeperking? (bewijsstukken) 

 * Recht op BTOM’s/maatwerk/LDE?  

 * Begeleiden naar aangepast werk 

 

20 Hoofdstuk Titel 



Werknemers 

  

Aanvraag rechtstreeks indienen bij Dienst Arbeidsbeperking (DABP) 

 

Hoe?  

1. Aanvraagformulier voor werknemers 

2. Bewijsstukken doorsturen (zie p.2 aanvraagformulier) 

3. Indien geen bewijsstukken in bezit, medisch attest VDAB laten invullen 

door arts-specialist 
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Bijlage 1: Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking 

  
Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als werknemer of als zelfstandige het recht op één of 
meerdere tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen. Dit in overeenstemming met het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een 
arbeidshandicap (Belgisch Staatsblad 3 oktober 2008) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 
december 2014 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (Belgisch Staatsblad 16 maart 2015). 
 
Uw gegevens 

 
Vul uw persoonlijke gegevens in.. 

voor- en achternaam        

straat en nummer        

postnummer en gemeente       

 
rijksregisternummer                           

 
Telefoonnummer       

Email-adres       

 
 Gevraagde tewerkstellingsondersteunende maatregel 

 
Kruis de ondersteunende maatregelen aan die u aanvraagt. 

 Recht op een tegemoetkoming in arbeidsgereedschap of –kledij en op noodzakelijke 
arbeidspostaanpassingen. 

 Recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk. Wanneer ik mij verplaats 
met het openbaar vervoer heb ik nood aan een begeleider. 

 Recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk, met gewoon 
gemotoriseerd vervoer . Ik kan mij door mijn handicap niet verplaatsen met het openbaar vervoer. 

 Recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk, met gespecialiseerd 
vervoer. Dit vervoer is noodzakelijk door mijn handicap. 

 Recht op bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden. 

 Recht op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). 

 Recht op tewerkstelling in collectief maatwerk voor meer dan 2 jaar 

 Recht op tewerkstelling in collectief maatwerk voor 2 jaar 

 Recht op tewerkstelling in lokale diensteneconomie 

 
Motivatie van de aanvraag 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 Kruis aan indien de arbeidshandicap het gevolg is van een ongeval en/of u reeds tegemoetkomingen van 

derde ontvangen hebt  (bv. verzekering). 

Bij te voegen bewijsstukken en attesten 

 
Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 

 Een erkenning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De VDAB vraagt 
dit zelf op. 

 Maximaal een (kwalificatie)getuigschrift/diploma behaald in het buitengewoon onderwijs  

 Beslissing van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid van de toekenning van 
integratietegemoetkoming. Het type van de handicap en de mate van vermindering van de 
zelfredzaamheid dient vermeld te worden. 

 Verklaring van uw school of CLB dat u geïntegreerd (GON) of inclusief (ION) onderwijs gevolgd hebt. 
Het type van onderwijs dient vermeld. 

 Een schriftelijke verklaring waarin uw arts vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose 

is. 

 Andere medische verslagen (van een arts-specialist)  

 Verslag over arbeidsmatig functioneren, door u en uw werkgever ingevuld  

Privacy 

 De VDAB zal de informatie enkel gebruiken om u zo goed mogelijk te begeleiden in het kader van uw 
tewerkstelling. 
De VDAB verbindt er zich toe deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. 
U hebt steeds het recht om uw dossier in te kijken. 

Ondertekening  

 
Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik geef de toestemming aan de VDAB om: 
 Gegevens op te vragen bij het VAPH (zie hoger). 
 De verkregen medische/psychisch/psychologische gegevens te gebruiken in kader van deze aanvraag. 
 De gegevens die nodig zijn voor de beslissing op te nemen in mijn VDAB-dossier. 
 Relevante informatie, indien nodig, mee te delen aan partners van de VDAB. 
 

datum  dag     maand     jaar          

 
handtekening 

 

  

      

 



        
 

 

 

 

Aanvraag tot medisch/psychisch/psychologisch advies, betreffende: naam klant 

 

 

Dokter naam dokter , 

 

In het kader van de ondersteuning van personen met een arbeidshandicap door VDAB/GTB 

op het vlak van tewerkstelling, verklaarde onderstaande persoon medische / psychische / 

psychologische moeilijkheden te ondervinden op de arbeidsmarkt.  

Om deze klant gepast te begeleiden is het belangrijk dat deze beperkingen worden bevestigd 

door een arts (specialist).  

Wij verzoeken u, met toestemming van betrokkene, om dit formulier nauwkeurig in te vullen. 

 

De verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Mocht u alsnog vragen hieromtrent 

hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de servicelijn op nummer: 0800 30 700 of 

met de provinciale dienst Arbeidsbeperking. De adressen zijn terug te vinden op: 

http://www.vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml. 

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

 

 

Toestemming cliënt 

 

Ik, ondergetekende……………………………………………………………………………… 

rijksregisternummer:…………………………………………………………………………… 

wonende te…………………………………………………………………………………….... 

geef hierbij toestemming aan de VDAB om volgende medische/psychisch/psychologische 

gegevens te gebruiken in kader van een arbeidshandicapindicering en/of aanvraag van 

bijzondere tewerkstellingondersteunende maatregelen. 

 

naam, datum, handtekening 



        

 

 

 

Medische inschatting door begeleidende arts (specialist) 

 

 Naam arts (specialist)…………………………………………………………………... 

 

 Specialisatie ……………………………………………………………………………. 

 

De aanvrager/bovengenoemde klant heeft (kruis aan wat van toepassing is) 

 

o géén beperking op de arbeidsmarkt omwille van medische/psychische/psychologische 

reden 

 

o wel een beperking op de arbeidsmarkt omwille van medische/psychische/psychologische 

reden 

 

Indien een beperking vul dan onderstaande rubrieken verder aan : 

 

 Vul (indien mogelijk) de juiste code in aan de hand van de lijst “problematieken voor 

indicatie van een arbeidshandicap en toekenning recht op BTOM (bijzondere 

tewerkstellingsondersteunende maatregelen) zie volgende link 

http://vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml.  

 

bv. H 906 

 

 Beschrijf de problematiek die zich stelt bij het uitvoeren van de job : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Er kunnen meerdere codes vermeld worden. 

 

 

 

Voor vragen kan u contact opnemen met de servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700 

of bij de Dienst arbeidsbeperking van uw regio. Voor provincie is deze te bereiken op het 

nummer 000 00 00 00.  

 

 

 

Datum                        Handtekening en stempel arts 

                     



        
 

 

Aanvraag bijkomende medisch/psychisch/psychologisch informatie, betreffende: naam  

 

 

Wat is de prognose van deze beperkingen? Zijn er omstandigheden die bovengenoemde beperkingen 

verminderen? Zijn er hulpmiddelen en/of medicatie die de belemmeringen opheffen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Hoe schat  u de actuele ernst van de aandoening in? Van welke bron/specialist zijn de gegevens 

afkomstig? Hoe worden de vermelde beperkingen gemeten? Welke testen werden hiervoor gebruikt, in 

welke waarde werd de score uitgedrukt en wat zijn hierbij richtinggevende waarden? Indien mogelijk, 

gelieve de nodige attesten bij te voegen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Indien van toepassing: welke problemen bij uw patiënt maken dat er nood is aan aangepast 

arbeidsgereedschap, aanpassingen van de arbeidspost of aangepast schoeisel/kledij? Geef een 

gedetailleerde beschrijving van en verantwoording voor de nodige aanpassingen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er naar uw aanvoelen nog een tewerkstelling in het gewoon economisch circuit mogelijk? Zo neen, 

wat ziet u als belemmeringen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………… 

 

Datum  :                                        Handtekening en stempel arts 



Dienst Arbeidsbeperking 

- Provinciaal georganiseerd 

- DABP West-Vlaanderen 

Koning Albert I-laan 1/2 

8200 Sint-Michiels (Brugge) 

Tel.: 050/440.404 

Fax: 050/344.239 



Toekenning recht op maatregelen 

  

3 manieren:  

 

1. Automatisch recht 

2. ICF - GTB Trajectbegeleider  of VDAB indiceringsconsulent 

3. ICF - GTB Onderzoeksdienst 

 

28 Hoofdstuk Titel 



Voorbeelden 

Via procedure van automatisch recht: 

-     BUSO als laatst gevolgd onderwijs 

- Verschillende psychiatrische problematieken bv. autisme, PTSD, 

schizofrenie, borderline persoonlijkheidsstoornis + 5 jaar 

psychiatrische behandeling (attest psychiater) 

- Mentale handicap (attest psycholoog) 

- FOD-erkenning: inkomensvervangende/integratietegemoetkoming 

 



Voorbeelden 

Via bijkomend individueel onderzoek: 

-  Rug/nek/schouderproblematiek 

-  Verschillende psychiatrische problematieken: depressie (niet 

chronisch) 

-  Psychosociale problematiek: armoede, detentie, mobiliteit, 

moeilijke thuissituatie 

 



Aanvraag gebruik maatregelen 

  

Via website www.vdab.be/arbeidshandicap 

 

Werkgever vraagt aan: 

- Gebruik arbeidspostaanpassingen 

- Gebruik VOP 

 

Werknemer vraagt aan: 

- Gebruik arbeidsgereedschap 

- Gebruik verplaatsingskosten 
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Betaalde tewerkstelling niet haalbaar? 

  

Psychologische dienst VDAB kan volgende adviezen geven: 

 

- Activeringsbegeleiding 

- Arbeidszorg 

- Niet-toeleidbaar 

 

32 Hoofdstuk Titel 



Nancy Debeuf 
expert gespecialiseerde klantenwerking 

West-Vlaanderen 
057226513 

0494293106 
nancy.debeuf@vdab.be 



Bedankt 


