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Agenda

• Goedkeuring verslag 7 februari 2023

• KISP - volwassenonderwijs

• Inclusief Jobdesign

• Brainstorm Individueel maatwerk

• Varia
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Goedkeuring verslag
Beleidsgroep 7 februari 2023
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Voorstelling CVO Kisp
–

Stephan Devreese



Voorstelling cvo Kisp
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Genese: fusies en schaalvergroting
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Voorstelling cvo Kisp 

▪ Door Onderwijs gefinancierd
▪ Lid van KOV
▪ Diploma-, beroepsgerichte en competentie-versterkende 

opleidingen
▪ Actief in 3 provincies:

▪ Oost-Vlaanderen
▪ Vlaams-Brabant
▪ Antwerpen

▪ Modulair aanbod versus trajecten
▪ Contactonderwijs over blended tot 100% afstandsonderwijs
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Voorstelling cvo Kisp 

▪ 16 500 cursisten/jaar
▪ heterogene doelgroep
▪ 16-99 jaar

▪ 650 personeelsleden – 100 nieuwe personeelsleden per jaar
▪ Centrale aansturing vanuit Gent
▪ 21 locaties
▪ Evolutie van ‘avondonderwijs’ naar dagonderwijs
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Multicampusschool in 3 provincies 
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Opleidingsaanbod
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Voorstelling cvo Kisp - Gent 

▪ Volwassenenonderwijs in Gent
▪ Cvo Gent
▪ Cvo Groeipunt
▪ Cvo Kisp

▪ Stijgend aandeel NT2 en diploma- en beroepsgerichte 
opleidingen

▪ Stijging instroom van ongekwalificeerde volwassenen
▪ Uitdagingen

▪ Zorg- en trajectbegeleiding
▪ Toeleiding derden
▪ Beschikbare infrastructuur overdag
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jouw talent, onze passie
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Inclusief Jobdesign
Sabrina Cieters en Wendy Neyrinck



Voorstelling op beleidsgroep Gsiw
7 maart 2023
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• ‘Werkpalet’ gericht naar kwetsbare jongeren

• ‘A-TIEM’ voor Intra-europese migranten

• ‘Werkplek Vluchtelingen’ gericht naar vluchtelingen en 
nieuwkomers en 

• ‘IN-Groei’ ten behoeve van personen in armoede,  psychische 
kwetsbaarheid en/of afhankelijkheidsproblematiek
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Vormen samen een multidisciplinair team
• 23 mobiele arbeidsbegeleiders (18,4vte)
• Equipe experten/ondersteuners (8 vte)

Vormingswerkers, taalcoaches, intercultureel 
bemiddelaars, werkgeversconsulent

Gezamenlijke uitvalsbasis: Kattenberg 2
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• woont in regio Gent

• vraag naar werk

• maatschappelijk kwetsbare positie

• onvoldoende structuur, stabiliteit of draagkracht.

• outreachende, intensieve, aanklampende begeleiding nodig
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Bereiken van inactieven en werkzoekenden                                         
in een maatschappelijk kwetsbare positie in Gent

• Afstand tot de arbeidsmarkt inkorten

• Belemmerende factoren aanpakken

• Toeleiden naar werk, opleiding of gespecialiseerde 

begeleiding indien nodig
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• kwantitatieve doelstelling voor 2020-2023:

• 1600 tot 1800 personen in een maatschappelijk kwetsbare 
positie bereiken

• een 1400-tal onder hen opnemen in een intensief 
begeleidingstraject, geregistreerd in ‘MijnLoopbaan’ van 
VDAB.

• Stand van zaken (eind 2022):

•

•
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Wat is Inclusief Jobdesign?
• Innovatieve HR methodiek
• Mismatch arbeidsmarkt
• Doel: Laagdrempelige Jobcreatie
-> Hoe begin je er aan?
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Stavaza MAART 2023

• Afstemming Compaan – Stad Gent

• Inzetten op gericht netwerken: MMM, Unizo, vakbonden, 
lerende netwerken stad Gent inclusie & diversiteit, Vokans, ...

• Opleiding met Brigitte van Lierop (Jobs in Jobs)

• Consulting Bart Moens

• WZC Liberteyt, WZC De Vijvers, kinderopvang stad Gent, MFC 
Sint- Gregorius
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Sabrina Cieters
Kattenberg 2, 9000 Gent 

Sabrina.cietsers@compaan.be
0470 99 57 88

Wendy Neyrinck 
Kattenberg 2, 9000 Gent 
Wendy.neyrinck@stad.gent
0476 99 90 47

www.stad,gent/jobdesign

https://www.compaan.be/projecten/jobs-in-jobs/
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Brainstorm Individueel 
Maatwerk
–



Doel van deze bespreking

•* informeren over de maatregel Individueel Maatwerk 
(IM)

•* reflecteren over meerwaarde van IM voor onze eigen 
klanten/leden werkgevers

•* onderzoeken op welke manier we in Gent van deze 
maatregel een succes kunnen maken
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Kader IM Decreet



Beknopt

•Individueel Maatwerk heeft als doel een meer inclusieve arbeidsmarkt, 
door reguliere werkgevers ondersteuning te bieden als ze personen met 
een arbeidsbeperking in dienst nemen.

•Individueel Maatwerk zal de maatregelen Lokale Diensteneconomie 
(LDE), Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) en de Maatwerkafdelingen 
vervangen. De maatregel Sociale Inschakelingseconomie (SINE) dooft 
uit.

•Regelgeving:

•>14 Januari 2022: goedkeuring decreet IM

•>Juli 2022: goedkeuring uitvoeringsbesluit IM

•Start van de maatregel: 1 juli 2023.
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Wat is Individueel Maatwerk

••Een kader voor de tewerkstelling en ondersteuning 
van personen met arbeidsbeperking in reguliere 
bedrijven.

••Voor alle ondernemingen (excl. Federale en Vlaamse 
overheid + overheidsbedrijven!)

••Een financiële degressieve 
ondersteuning ter compensatie van rendementsverlies 
en inzet van extra begeleiding: loonpremie + 
begeleidingspremie (optioneel)

7 maart 2023



Waarom Individueel Maatwerk?

••Vlaamse Regeerakkoord formuleert de ambitie om

••“alle talenten op de arbeidsmarkt maximaal te benutten. 
Ook de talenten van personen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkten een grote nood aan begeleiding.”

••Ter concretisering wil de Vlaamse Regering

••“verder inzetten op het inschakelen van reguliere 
werkgevers in de tewerkstelling van doelgroepwerknemers
d.m.v. de invoering van ‘individueel maatwerk’. (…) Op die 
manier krijgen alle werkgevers de mogelijkheid 
om doelgroepwerknemers met een rendementsverlies en 
begeleidingsnood te werk te stellen.”

7 maart 2023



Waarom Individueel Maatwerk?

•Algemeen

•• IM doorbreekt de schotten tussen de sociale economie en de 
reguliere economie

•• het is een extra instrument bij de sensibilisering rond inclusieve 
arbeidsmarkt

•• het is een vereenvoudiging voor reguliere bedrijven

•Voor werkgevers

•• kans om nog hogere instroom van werknemers met een arbeidsbeperking.

•• mogelijkheid extra begeleidingspremie, naast huidige loonpremie (cfr. VOP)

•Komt in vervanging van de maatregelen VOP, Lokale Diensteneconomie en 
Maatwerkafdelingen en SINE dooft uit → inhoudelijke en financiële 
wijzigingen.
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Voor welke werknemers?

•→Personen met een arbeidsbeperking

•personen die een langdurig en belangrijk probleem van 
deelname aan het arbeidsleven ervaren door de volgende 
elementen:

••a) functiestoornissen van cognitieve, psychische, 
lichamelijke of zintuiglijke aard of psychosociale factoren;

••b) beperkingen bij de uitvoering van activiteiten;

••c) persoonlijke en externe factoren;

•En

•met een behoefte aan werkondersteunende maatregelen
(loonpremie en/of begeleidingspremie) vastgesteld door 
VDAB.
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Voor welke werkgevers?

•* uit de privésector:

✓•principe: alle werkgevers komen in aanmerking! 
(rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s , vzw’s en uitzendkantoren)

•• ook natuurlijke personen! (zelfstandigen in hoofd of bijberoep 
of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), die 
iemand in dienst hebben)

••zelfs gevestigd in het buitenland als de werknemer in 
Vlaanderen woont

•* Uit de publieke sector: scholen, lokale besturen

•Let op! Komen niet in aanmerking: ondernemingen in 
moeilijkheden of andere overheden dan scholen en lokale 
besturen komen niet in aanmerking
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•Duurtijd premies

> 2 jaar – geen verlenging mogelijk

> 5 jaar – verlenging mogelijk na evaluatie door VDAB

=> Incl evaluatie hoogte van de premie

=> Evaluatie hoogte premie kan de WG na 2 jaar vragen
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> Loonpremie

– Tussen 20% en 75% van een referteloon

– MAAR: Referteloon niet hoger dan dubbele GGMMI

– MAAR: Dienstencheques worden niet meegerekend!

– Degressief over de periode van 5 jaar
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Begeleidingspremie

•* Begeleidingspremie

•Zorgt voor een werksituatie op maat van de 
werknemer, ifv een duurzame tewerkstelling

•Is afhankelijk van de begeleidingsnood die wordt 
vastgesteld door VDAB (laag/midden/hoog)

•Vergoedt de begeleiding op de werkvloer die gericht is 
op de ondersteuning van de werknemer, de werkgever 
en de directe collega’s
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Individueel Maatwerk komt in de plaats van de VOP

Loonpremie = tussenkomst in de loonkosten

En ev. begeleidingspremie => op maat, 2-klantenbenadering

Premie is voor de werkgever!
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Hoeveel Gentse inwoners zijn aan de slag met 
een VOP

aantal inwoners van Gent tewerkgesteld met een VOP

sector aantal VOPS specifiek o.a.

primair 9

secundair 70 bouw 33

teriair 542

informatietechnologie 22

onderhoud gebouwen en tuinen 26

kleinhandel 38

uitzendkantoren en arbeidsbemiddeling 351

consultancy en wet. Ond. 27

quartair 318

openbare besturen 68

onderwijs 70

gezondsheidszorg 45

belangenvertegenwoordiging 27

maatschappelijke dienstverlening 95

totaal 939
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Dialoog werkgever en werknemer is belangrijk

– De werknemer doet de aanvraag bij VDAB voor de 
arbeidsbeperking

× Gebeurt jobonafhankelijk

× Contract van bepaalde of onbepaalde duur (ook uitzend)

× Arbeidsovereenkomst van min 24 uur (geen dagcontracten)

× Wonen en/of werken in Vlaanderen

× Aanvraag per werkgever

– De werkgever doet de aanvraag bij WSE voor de premie(s)
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•Kwaliteitsvolle begeleiding

> Altijd op maat

> T.o.v. werknemer, collega, werkgever

– Advies over aanpassingen

– Ondersteuning integratie

– Coaching

– Opmaak ondersteuningsplan

> Doel:

– Werkgever ondersteunen i.f.v. werksituatie op maat

– Professionele ontwikkeling en duurzame tewerkstelling 
werknemer
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> 2 begeleidingsrollen – kan in 1 persoon
– Collega-coach i.f.v. dagelijkse opvolging

– Gekwalificeerd begeleider (= de specialist)

> Gekwalificeerd begeleider (intern of extern)
– Opdracht

× Dagelijks bereikbaar

× Binnen 5 werkdagen beschikbaar op de werkvloer

× Volgt elke 2 weken de tewerkstelling op

– Profiel

× Erkende opleiding of

× Minimaal 2 jaar relevante beroepservaring

> Externe begeleiders => erkenning als organisatie via WSE
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Individueel Maatwerk in de 
praktijk
4 cases



•Case Werkzoekende, met loonpremie zonder 
begeleidingspremie

> Marie, 48 is opnieuw werkzoekend na faillissement van 
het bedrijf waar ze voorheen werkte.

> Marie kampt met grote onzekerheid, dit kadert in een 
psychische problematiek (psychoses) die een impact 
kunnen hebben op haar werk– zeker in nieuwe situaties.

> Ze heeft een goedgekeurde Vlaamse 
Ondersteuningspremie (loonpremie) en komt in 
aanmerking voor Individueel Maatwerk.

> Ze solliciteert voor een administratief ondersteunende 
functie op de personeelsdienst van bedrijf X.
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•Case Werkzoekende, met loonpremie, met 
begeleidingspremie, solliciteert zelf bij werkgever

> Esra is al 5 jaar aan de slag in een maatwerkbedrijf

> Hij is uitgekeken op zijn job.

> Hij beschikt over RB B, hij had ook attest een 
heftruckchauffeur, maar dat is ondertussen verlopen

> Enno, Esra’s neef, werkt in een kleine drukkerij die 
veel distributietaken opnemen

> Hij voert een pleidooi om zijn neef, een jongen met 
een handleiding’ aan een job te helpen, en stelt voor 
om zijn werkgever voor om zijn neef eens uit te 
nodigen voor een gesprek.
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•Case Werkzoekende, met loonpremie, met 
begeleidingspremie, gaat met coach naar werkgever

> Leo, 35 laaggeschoold – werkzoekend

– BuSO- verleden en niet verder gestudeerd

– werd als werkzoekende intensief begeleid en bemiddeld in een 
traject met werkplekleren.

> Werkgever die Leo in dienst wil nemen, heeft recht op een 
loonpremie én begeleidingspremie.

> De arbeidsconsulent die het traject van Leo opneemt, heeft bij een 
bedrijf waar vaak mee wordt samengewerkt een vacature 
gevonden.

> De werkgever wil Leo een kans geven, mits hij de impact op zijn 
eigen tijd en de tijd van de collega’s van Leo kan beperken.

> De arbeidsconsulent vergezelt Leo voor een kennismakingsgesprek 
met de werkgever als eerste stap in de sollicitatie.
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•Case Werknemer verkrijgt recht op loonpremie en 
begeleidingspremie tijdens zijn loopbaan

> Hilde, 39 j, werkt al 10j als adm. mw. in koekjesfabriek

> Hersenbloeding, revalidatie van 6m:

– Blijvende fysieke uitval linkerkant

– NAH (trager, meer last van prikkels, moeilijker aanleren)

> Ticket IM: loonpremie en begeleidingspremie

> Bedrijfsleider Samira: 

– Welke externe begeleidingsdienst?

– Hoe intern op te lossen?
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Te bespreken



4 stellingen

➢1. Kiezen voor individueel maatwerk is als werkgever kiezen voor een goede 
employer branding van je bedrijf.

2. Individueel maatwerk kan initieel een investering vergen, maar op de 
lange termijn is het kostenbesparend.

3. De begeleiding door een externe (door de overheid erkende) begeleider 
zorgt voor een snellere integratie en vlotte tewerkstelling dan wanneer de 
werkgever dit voor zijn rekening neemt.

4. Elke werkgever zal vlot de weg vinden naar een geschikte externe 
begeleider.  
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Opdracht

Kan individueel maatwerk een meerwaarde betekenen 
voor jouw klanten/leden werkgevers? Zo ja voor wie, in 
welke zin?

Wat zijn kritische succesfactoren om de maatregel te 
doen slagen als inclusiviteitsmaatregel?

Hoe zie je de rol van jouw organisatie?

Waar kan Gsiw een meerwaarde bieden?
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Groepjes - verslaggever

✓Groep 1 (werkvloer): Thomas, Ewald, Julie, Filip, Bram, 
Eva, Bart, Piet

✓Groep 2 (vormingsfondsen): Peter, Astrid, Geert, 
Leentje, Koen

✓Groep 3 (externe dienstverleners): Liesbet, Tom, 
Liezelot, Piet, Dominik, Sabrina

✓Groep 4 (regie en onderwijs): Helga, Bart, Stephan, 
Thierry, Ellen, Evita, Adelbrecht
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Rondje Conclusie

➢ > belangrijkste conclusies per groepje

➢ > hoe verder?
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Varia



Varia
• Campagne rond grensoverschrijdend gedrag 

tegen huishoudhulpen: 
https://www.iktoonrespect.be/

• Bezoekenronde bij leden Beleidsgroep in 2023

• Iedereen welkom op het Midzomerevent op 
vrijdag 23 juni 2023 in GAZON

• Partnerdag Gsiw 6 oktober 2023 – thema Re-
integratie in Zebra

7 maart 
2023
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