
Tewerkstellingsmaatregelen



Agenda

welkom 

Tewerkstellingsmaatregelen

1. Courante doelgroepenvermindering 
2. Ondersteunende maatregelen gelinkt aan 

tewerkstelling van Pmah’s
3. Vragen
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Overzicht

• Eerste aanwervingen
• Jongeren 
• 58+
• Langdurig werkzoekende
• gelinkt aan een arbeidsbeperking 

• individueel maatwerk
oa VOP (Vlaamse OndersteuningsPremie), APA/AG 
arbeidspostaanpassingen en/of arbeidsgereedschap

• collectief maatwerk

DOELGROEPVERMINDERINGEN



Eerste aanwervingen

• Werkgevers uit private sector

• Eerste 6 werknemers

• Geen voorwaarden voor de werknemers

• Max. 5 jaar (= 20 kwartalen)
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Eerste aanwervingen

Werknemer RSZ-voordeel Periode RSZ-voordeel

Eerste werknemer Volledige vrijstelling 
werkgeversbijdragen
(voor aanwervingen van 
1/1/2016 tot 31/12/2020)

onbeperkt

Tweede werknemer 1550 € kwartaal 1 tot 5

 1050 € kwartaal 6 tot 9

 450 € kwartaal 10 tot 13

Derde werknemer 1050 € kwartaal 1 tot 5

 450 € kwartaal 6 tot 13

Vierde werknemer 1050 € kwartaal 1 tot 5

 450 € kwartaal 6 tot 9

vijfde/zesde werknemer 1000 € kwartaal 1 tot 5

 400 € kwartaal 6 tot 9
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Jongeren

• Jongeren -25 jaar
• Laaggeschoold (= geen diploma middelbaar 

onderwijs)
• Niet meer leerplichtig
• Bij VDAB een volledig dossier hebben 

(=correcte studiegegevens)
• Voor werkgevers gevestigd in het Vlaams 

gewest
• Minstens deeltijdse tewerkstelling
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Jongeren

● Gedurende 2 jaar geen RSZ betalen
● Cumul met andere maatregelen: 

    VOP en structurele vermindering

VOORDEEL



58+

• Min. 58 jaar

• Aanwerving 58+: gedurende 2 jaar geen RSZ  
betalen

• 58+ in dienst: korting afhankelijk van leeftijd

WERKNEMERS
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58+

• Min. 58 jaar

• Ingeschreven bij VDAB

• Min. deeltijdse tewerkstelling

WERKZOEKENDEN
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Langdurig werkzoekende
PREMIE
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Aanwerving langdurig werkzoekende (min. 2 jaar 
ingeschreven):

● Eenmalige premie betaald in 2 schijven:

● Werkzoekende tussen 25 jaar en -56 jaar
● Contract onbepaalde duur of min. 3 maand met min. 

30% tewerkstelling



Tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen

situering aanbod VDAB 

aanpassingen en ondersteuning op de werkvloer en bij 
participatie bij het traject naar werk 

vs algemeen dagelijks leven ===> VAPH, hulpmiddelen 
mutualiteiten

vs onderwijs: Agodi en speciale onderwijsleermiddelen 
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Bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende Maatregelen

Aanpassingen op de werkvloer
• aangepaste werkplek, kledij en gereedschap

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

Tussenkomst in vervoersonkosten
• cardiorespiratoir of locomotorische

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)
tijdelijke vs onbepaalde duur

Lokale Diensten Economie (uitdovend)
* Velo fietspunten 

Collectief maatwerk 
tijdelijk (2j) vs 5j toekenning
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Individueel maatwerk

Op dinsdag 22 november van 9 tot 16.30 uur organiseert het 
Departement Werk en Sociale Economie verschillende 
thematische online infosessies over individueel maatwerk.
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https://www.vlaanderen.be/agenda/online-infosessies-individueel-maatwerk/22-11-2022


4 BTOM’s

• Werkgevers
• Werknemers (inclusief jobstudenten)
• Werkzoekenden
• Zelfstandigen
+
• Werkplekleren
• Wijk-werken
• Duaal leren (werkcomponent)

* Bij elke maatregel:

-> principe van dubbele subsidiëring vermijden. 

-> uitzonderingen zie website vdab  (of DWSE)

doelgroep

14

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/vlaamse-ondersteuningspremie-uitbetaling-belastingen-en-cumulaties


Arbeidspostaanpassing

• tegemoetkoming voor werkgever (arbeidspost)
• voor de werknemer of cursist in (K)IBO
• enkel de meerkost
• functionele & structurele     bedrijfsaankopen? 

• na bezoek van VDAB team TOM ter plaatse  
vb: magazijnier (Clark & heftrucks) 
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Arbeidspostaanpassing

                                                            WW Vilvoorde  
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Arbeidsgereedschap en -Kledij

tegemoetkoming aan werknemer

● Relatie tot noodzaak, gebruiksfrequentie, doelmatigheid 
en werkzaamheid

● Na bezoek team TOM ter plaatse
● Eigendom werknemer
● Betaling rechtstreeks aan leverancier mogelijk
● Ook:

duaal leren (AGODI blijft eigenaar)
werkplekleren (VDAB blijft eigenaar)
wijk-werken (VDAB blijft eigenaar)
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Eerst 
aanvragen, 
dan pas 
aankopen!



Arbeidsgereedschap en -Kledij 18



Aanvraagproces

fase 1                              fase 2                        fase 3

aanvraag
erkenning
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aanvraag
gebruik

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/ondersteunende-maatregelen
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/ondersteunende-maatregelen
https://www.vdab.be/arbeidsbeperking/aanvragen-arbeidsgereedschap
https://www.vdab.be/arbeidsbeperking/aanvragen-arbeidsgereedschap


Tegemoetkoming Tolken

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

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

       Communicatie Assistentie Bureau

Vlaamse gebarentaal, schrijftolk , oraaltolk
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http://www.cabvlaanderen.be/f_main.aspx?pag=welzijn


Tegemoetkoming in vervoer

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

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

21



Vlaamse Ondersteuningspremie VOP

• loonkostsubsidie voor werkgever 

      (40 -30-20-20-20-0%) 5jaar

• Toepassingen - divers en op maat 

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

onderwijs en uitzendarbeid, en zelfstandigen.

• Niet voor wijk-werken, duaal- en werkplekleren

• overheidsinstellingen: eigen systeem: cel diversiteit / TOM
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Vlaamse Ondersteuningspremie VOP

• doelgroep  (rechtstreekse toegang vs onderzoek)
• doorlooptijd

• contact met werkgever
• medische inschatting (intern extern)
• geldigheid van toekende maatregel

• Toepassingen - divers en op maat 

Proces
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Vlaamse Ondersteuningspremie VOP

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

Webinar: Onbeperkt aan het werk
Webinar: Functioneren op je werk met slechthorendheid 

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


Eens de juiste ondersteuning… volwaardig werk
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Samenvatting

● Ondersteuning werkgever
○ Ergonomie 
○ Redelijke aanpassing 

● Ondersteuning VDAB
○ Arbeidspostaanpassing, arbeidsgereedschap & -kledij 
○ Tolkuren
○ Vlaamse Ondersteuningspremie

Met de juiste ondersteuning ga ook jij 
onbeperkt aan de slag!
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Hoe aanvragen?

• werkzoekenden: via vraag naar persoonlijke 
bemiddeling via de servicelijn 

E-mail info@vdab.be
Bel 0800 30 700 (gratis)

• werknemers: via vdab website stappenplan   
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/werknemer

• werkgevers:  DWSE
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie-v
op/vlaamse-ondersteuningspremie-aanvragen-en-opvolgen
• ondersteuning nodig bij de aanvraag? 

contactgegevens team TOM 
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mailto:info@vdab.be
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/werknemers
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/vlaamse-ondersteuningspremie-aanvragen-en-opvolgen
https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking


Samen sterk voor werk

● Begeleiding? 
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/begeleiding.shtml 

● privé initatieven /ervaringsdeskundigen/ vzw’s & regionale 
steunpunten

● Vragen? 

https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking
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https://www.vdab.be/arbeidshandicap/begeleiding.shtml
https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking
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