


Werkplekarchitect (Tot Uw Dienst vzw) = Bio- promotor

Wat: werknemers in een BIO-statuut aanwerven en outsourcen aan BIO-

werkplek

Doel: 

“ontzorgen” werkgever op vlak van administratie en werkgeversverplichtingen

(Dimona-aangifte, verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en 

arbeidsongevallen, medische keuring,...)

Verzorgen van  begeleiding  voor deelnemer zoals bij IBO



BIO-coach
BIO-

mentor



 De BIO-werkplek betaalt voor het inzetten van de BIO-werknemer

 Wat betaalt de BIO-werkplek via factuur van BIO-promotor?
• BIO-vergoeding stagiair. De BIO-promotor betaalt de BIO-vergoeding aan 

de stagiair en factureert deze door
• Tegemoetkoming woon-werkverkeer (0,30 €/km, enkel traject 

woonplaats – stagewerkplek)
• Serviceprijs aan de BIO-promotor

€ BIO-BOOSTER – DE WERKPLEK



€ BIO-BOOSTER

Prijs voor non-profit organisaties

BIO-vergoeding deelnemer € 766 

Serviceprijs (incl. btw) € 400

Serviceprijs (excl. Btw) € 330

21% btw op serviceprijs € 69,30

Totaal

€ 1166/maand
(incl. 21% btw op component serviceprijs)

€ 1096/maand 
(excl. 21% btw op component serviceprijs



‐ ‘Vacature’ werkleerplek (BIO)
‐ Screening en selectie
‐ Administratie
‐ Begeleiding
‐ Evaluatie
‐ Doorstroom

BIO-BOOSTER SERVICE



VÓÓR DOOR BIO-COACH

Intakegesprek met WG (verzamelen van functiegegevens)
- Kandidaten screenen (intake) en selectie
- Standaard/individueel opleidingsplan opmaken

https://www.vdab.be/opleidingsplannen
- Gepersonaliseerd BIO-opleidingsplan opmaken en overmaken aan 

VDAB ter controle (aanvraag tijdig indienen -5 weken- gezien 
termijn goedkeuring VDAB

- Vrijstelling aanvragen  via MLP-dossier WZ

https://www.vdab.be/opleidingsplannen


VÓÓR DOOR BIO-COACH

- Medisch onderzoek aanvragen (indien vereist)
- Verzekering aanvragen 

- BA + arbeidsongevallenverzekering
- Bewijs van verzekerbaarheid toevoegen aan dossier
- Risicoanalyse verzorgen voor de stagewerkplek
- Werkpostfiche verzorgen voor de stagewerkplek



VÓÓR DOOR BIO-PROMOTOR

- Opmaak van BIO-overeenkomst

- BIO-overeenkomst overmaken aan BIO-coach

- Dimona aangifte



VÓÓR DOOR BIO-COACH

‐ Overeenkomsten laten ondertekenen door stagiair , werkplek en promotor  (in 
3 exemplaren)

‐ Opsturen BIO-overeenkomst naar personeelsdienst  
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/opleidingen/attest_sos.pdf

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/opleidingen/attest_sos.pdf


TIJDENS VOOR BIO-WERKPLEK

- Aanwezigheidslijst (dagelijks ondertekend door stagiair)

‐ Bij onwettig afwezig van stagiair de BIO-coach contacteren. 

TIJDENS VOOR DE BIO-COACH
- Opvolgen van de prestaties
- Afsprakenblad van gesprekken met stagiair bijhouden
- PAP opmaken en vervolledigen bij elk bezoek 
- Organiseren van een vormingsmoment (focus doorstroom)



EINDE VOOR BIO-COACH 

‐ Afgewerkt PAP overhandigen aan stagiair

‐ BIO-Booster attest opmaken en overhandigen aan stagiair

‐ Overhandigen van tevredenheidsmeting aan WG en stagiair

‐ Verzamelen van alle documenten voor archivering



EINDE VOOR BIO-PROMOTOR 
Te archiveren documenten

‐ BIO-overeenkomst

‐ https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/opleidingen/attest_sos.pdf

‐ Fysiek dossier

‐ BIO-opleidingsplan

‐ Verplichtingen van WG

‐ Opvolgdocumenten prestaties – aanwezigheidslijst (dagelijks ondertekend door stagiair)

‐ Afsprakenblad gesprek stagiair

‐ PAP

‐ Tevredenheidsmeting

‐ Aangetekend schrijven

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/opleidingen/attest_sos.pdf


SCREENING EN SELECTIE

 Basisdossier
 Screening o.b.v.

• Criteria m.b.t. de functie
• Motivatie en randvoorwaarden
• Formele criteria



ADMINISTRATIE

- Administratieve ondersteuning van A tot Z
- Gebeurt door back office van Tot Uw Dienst 

vzw



BEGELEIDING

Een persoonlijke SWOT wordt bij de intake 
opgemaakt, gedurende het traject aangepast en 
op het einde gevalideerd in een eindattest



BEGELEIDING
 Opmaak van een dossier met als inhoud:

• Basisdossier (cfr. Screening en selectie)
• Opeenvolgende PAP-verslagen
• Individuele opvolgdocumenten
• Opleidingsfiche
• Eindattest BIO-booster

 BIO-mentor (werkplek) coacht op vakspecifieke competenties

 BIO-coach coacht op generieke competenties en staat in voor:
• Onthaal op de werkplek
• Standaard minstens 1 opvolggesprek
• Opvolggesprek(ken) vertalen in een PAP
• Organiseren vormingsmoment
• Eindgesprek en attestering

 Extra tussenkomsten mogelijk op vraag



DOORSTROOM

 BIO-coach informeert de BIO-werkplek en BIO-stagiair over mogelijke 
vervolgtrajecten op deze of andere werkvloeren

 De BIO-werkplek is niet verplicht om de stagiair na de stage in dienst te nemen
 De BIO-stagiair kan aan de slag met het eindattest (bv. CV, Mijn Loopbaan)
 De BIO-stagiair kan na de stage een beroep doen op de BIO-coach voor het 

leveren van referenties



PRESTATIES

De werkgever betaalt 400€ excl/BTW - 484€ incl/BTW  
servicekosten. 
= als de BIO-coaching door partners worden opgenomen

BIO-coach: 250€ excl/BTW – 302,5€ incl/BTW
Promotor: 150€ excl/BTW – 181,5€ incl/BTW
Afspraken reeds WVL en OVL 
Toekomst dit op Vlaams Niveau worden vastgelegd



CONTACT

Bert Goethals 0474/ 76 14 49  bert@totuwdienstvzw.be

Fabienne Bertens 0477/84 20 98 fabienne@totuwdienstvzw.be

Myriam Viane 0478/70 22 51 myriam@totuwdienstvzw.be

mailto:bert@totuwdienstvzw.be
mailto:fabienne@totuwdienstvzw.be
mailto:myriam@totuwdienstvzw.be

