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Programma

1. Algemeen kader VDAB – GTB – GOB

2. De gespecialiseerde werking: dienstverlening en maatregelen

3. Automatische rechten & ICF – het diagnostisch proces  & privacy

4. ICF als indiceringsinstrument

• Historiek

• Kader

• Vertaalslag

• Huidig gebruik

5. Casus Tim

6. Van indicering naar begeleiding
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1. Algemeen kader
VDAB MISSIE 
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“Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om 
maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een 
vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in 
wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere 
dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.”



1. Algemeen kader
VDAB ALS REGISSEUR
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Dienstverlening aan de burger: werkzoekende – werknemer - werkgever

- VDAB als actor:  opleider en bemiddelaar

- VDAB als regisseur: 
• Samenwerking tussen andere arbeidsmarktspelers stimuleren, 

binnen beleidskader gericht op werk

• Doet beroep op gespecialiseerde expertise van derden voor 
opleiding en begeleiding

GTB en GOB

Voor burgers met een arbeidsbeperking



1. Algemeen kader
5 STRATEGISCHE DOELEN IN DE BEHEERSOVEREENKOMST
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1. Iedereen aan het werk: we activeren elk talent met het accent op een 
doelgroepenbeleid.

2. We investeren in wendbare leerlingen/jongeren d.m.v. een performant kader 
leren en werken.

3. We investeren in wendbare werknemers in sterke loopbanen

4. We investeren in ondernemerschap en wendbare ondernemingen en 
organisaties.

5. We zetten in op een vernieuwd sectoraal beleid ter ondersteuning van de 
uitbouw van een slagkrachtig werkgelegenheidsbeleid.



1. Algemeen kader
VDAB
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‘Iedereen bemiddelaar’ = onze benadering:
- Focus op klanten i.p.v. op processen

- Stimuleren en ondersteunen van de zelfredzaamheid van al onze klanten. 

- Op maat van onze klanten: Inschatting mogelijkheden vanuit 
competenties, inclusief en activerende dienstverlening; indien nodig 
gebruik maken van speciale methodieken  bv. partnersamenwerking, 
oriëntatie, internationale vacaturebemiddeling,…



1. Algemeen kader
VDAB 
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• VDAB probeert steeds zoveel mogelijk werkzoekenden naar het reguliere circuit 
(NEC) te bemiddelen. 

• Eind september  waren er 237.736 niet werkende werkzoekenden.

• Hiervan zijn er ongeveer één op vier werkzoekenden die problemen allerhande 
hebben. Voor een aantal onder hen is er een job in het NEC  niet haalbaar en is 
een job met extra ondersteuning nodig.

Arbeidsbeperking?



1. Algemeen kader
VDAB – GTB - GOB
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VDAB, GTB en GOB vinden elkaar in de gespecialiseerde dienstverlening 
voor personen met een arbeidsbeperking

• GTB = Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleiding
-> begeleiden van personen met een arbeidsbeperking via een 
intensief, planmatig traject naar een geschikte plaats op de 
arbeidsmarkt.

• GOB = Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en 
bemiddelingsdiensten
-> 12 GOB’s, opleiding op maat, stage, GIBO



2. De gespecialiseerde werking
DIENSTVERLENING EN MAATREGELEN
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Gespecialiseerde dienstverlening 
• GTB trajectbegeleidingen  (7294 in 2014)
• GTB gespecialiseerde screenings (4713 in 2014)
• GOB modulair opgebouwde opleidingen en begeleidingen op maat  (al dan niet op de 

werkvloer) (2146 in 2014)

Maatregelen/begeleidingsadviezen voor personen met een arbeidsbeperking
• Gericht op betaalde tewerkstelling:

• Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM)
• Recht op maatwerk 
• Recht op LDE

• Adviezen gericht op onbetaald werk, een voortraject naar werk of opschorting van de 
dienstverlening

Personen met een 
arbeidsbeperking



2. De gespecialiseerde werking
MAATREGELEN EN ADVIEZEN

• BTOM
- Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) in het NEC

premie voor de werkgever ter compensatie van rendementsverlies
- aanpassing van arbeidsomgeving of arbeidsgereedschap, -kledij

brailleleesregel, aangepast bureau, speciale veiligheidsschoenen, …
- Schrijf- en gebarentaaltolken voor doven en slechthoren
- verplaatsingsvergoeding 

enkel voor mensen met beperking in mobiliteit

• Maatwerk: Recht op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf
- Hervorming sociale economie sinds 01/04/15
- vroegere sociale en beschutte werkplaatsen

• LDE: recht op tewerkstelling in lokale diensteneconomie

• MMPP-adviezen (medisch, mentale, psychische, psychiatrische                                   
problematieken) – adviezen tijdens begeleiding door VDAB of GTB

- activeringsbegeleiding
- arbeidszorg
- niet-toeleidbaar
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Personen met een 
arbeidsbeperking

betaald 
werk

onbetaald 
werk



2. De gespecialiseerde werking

DIENSTVERLENING EN MAATREGELEN

11

6.Betaald werk

5.Betaald werk met ondersteuning

BTOM, Maatwerk, GIBO

4.Tijdelijke activerende trajecten

activeringsbegeleiding, arbeidszorg met focus doorstroom

3.Arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding met welzijns-

en zorgbegeleiding

arbeidszorg, vrijwilligerswerk

2.Sociale contacten buitenshuis

1.Contacten beperkt tot de huiselijke kring
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3. Automatische rechten & ICF – het 
diagnostisch proces  & privacy
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Hoe kijkt VDAB /GTB naar diagnostiek 
in een kader van methodisch 
handelen?



Methodisch handelen ‘iedereen bemiddelaar’

= een systematische, bewuste en resultaatgerichte werkwijze waarmee de 
trajectbegeleider voor zichtzelf kan vastleggen en de andere kan informeren welke 
beelden, redeneringen, argumenten en activiteiten ten grondslag liggen om de 
arbeids(re)-integratie van een klant te realiseren.

 Weg van het intuïtief handelen maar niet vervallen in standards, kracht van de  

persoon/het persoonlijke is belangrijk.

 Het handelen meer inzichtelijk maken is een noodzaak om tot 

kwaliteitsverbetering in de arbeids(re)-integratie te komen.

 Transparantie in een gedeeld (klant –TB- onderzoeker) diagnostisch proces is 
een  voorwaarde om tot methodische handelen te komen.



Diagnostisch proces: begrippenkader

 Diagnose is de uitkomst van een dynamisch proces van 
informatieverzameling, waarin in dialoog met de klant een onderbouwd 
oordeel ontstaat over de trajectacties naar werk die op een bepaald 
moment het best passen bij die klant.

 Niet op één moment in de tijd.

 Niet voor elke klant zelfde standaard.

 Dynamiek varieert met de eigenschappen van de klant.

 Diagnose speelt in alle stadia van de dienstverlening.



Begrippenkader  2

Diagnose vereist kennis over:

 De eigenschappen en behoeften van de klanten (wie)

 De (re-)integratiemogelijkheden (wat)

 Het optimale moment van inzet van de trajectacties (wanneer)

De uitkomst is:

een realistisch trajectplan met concrete stappen op weg naar het re-
integratie doel én het begeleidingskader dat het meest passend is voor 
de klant. Het trajectplan is gedragen door de klant en hij is gemotiveerd
om het te realiseren doordat het in dialoog met hem is opgebouwd



Begrippenkader  3

Twee centrale vragen in het diagnostisch proces:

1: bereiken wij de juiste groep? Is de klant zelfredzaam of niet?
= screening

“ inschatten van de kwaliteiten, belemmeringen, kansen, mogelijkheden om

te beletten dat de klant instrumenten aangeboden krijgt die weinig 
toegevoegde waarde hebben”

2: Welke trajectacties  en begeleidingskader moet voor die klant aangeboden  
worden en wanneer?

= diagnose
Kan onderbouwd worden door het inzetten van:

- generieke diagnose instrumenten  algemeen beeld
- specifieke diagnose instrumenten meer info over een bepaald 

klantaspect (modules: medisch – psychosociaal – psychomotorisch …)
- vraaggerichte diagnose instrumenten  wat vraagt de werkgever  

(jobmatching)





Kwaliteit van het diagnostisch proces

Is niet af te leiden uit de succesvolle plaatsingen, deze worden 
beïnvloed door te veel factoren.
Wel:

1: inzicht in de eigenschappen van de klant en
mogelijke obstakels die de arbeidsparticipatie in de
weg staan.

2: passend zijn  van de geadviseerde
vervolgtrajecten

3: aanvaarding van de klant van de
diagnostische uitkomsten

4: versteking van de inzet van de klant = 
motivatie



Aanbevelingen uit literatuurbronnen

1. Diagnostisch proces:
 Alle klanten doorlopen een uniform screeningsproces met 

beschrijving en beoordeling van kansen. 
 Niet zelfredzame cliënten kennen een generieke diagnose/zo nodig 

specifiek. Hier is maatwerk vereist. 
 Gedeeld begrippenkader: uniform dossier ook in feedback klant en 

overdracht WG
 Wat kan elektronisch?
 Praktijksituatie in de opbouw van diagnostische kennis is belangrijk
 Bespreek diagnose steeds met klant
 Diagnose is slechts een hulpmiddel in opmaak trajectplan
 Diagnose moet voorspellende waarde hebben, aard traject/ welke 

begeleidingsstijl/leerstijl is effectief
 Objectiveer de klantkenmerken om een bepaald traject te starten, 

maak link met arbeidsmarktkennis
 Continueer de wetenschappelijke onderbouw en validatie



Aanbevelingen uit literatuurbronnen 

2. De trajectbegeleider

- Ontwikkel een gezamenlijk kennisprogramma omtrent het 
diagnostisch proces// juiste verwachtingen

- Professionaliseer het beroep

- Diagnostiek is hulpmiddel

- Introduceer processen omtrent de inzetbaarheid van 
diagnostiek

- Nadruk op diagnostiek kan de handelingsvrijheid van de TB 
inperken en hierdoor weerstand voor diagnostiek 
opwekken. Er is nood aan planmatige verandering om het 
proces van methodisch handelen te versterken



Aanbevelingen uit literatuurbronnen 

3: Voor klanten

- Streef naar een gedeelde probleemanalyse tussen TB 
en klant

- Klant is eigenaar van het proces

- Juiste communicatie naar het waarom van het 
diagnostisch proces

- Duid mogelijkheden voor second opinion

- Klemtoon op kansen, verzwijg belemmeringen niet

- TB en klant bouwen samen trajectplan op



PRIVACY
Principe: 

Je mag ALLES noteren als de klant het 

GTB-privacyblad tekende en volgens het 
zorvuldigheidsprincipe

1 uitzondering: 

gerechtelijke gegevens mag je NOOIT noteren.

Je mag dus noteren:

- gevoelige info 

- medische info

- info waarvan klant zegt dat hij het liever niet in het 
dossier wil.

Opmerking: klant heeft steeds inzage in dossier (als hij hierom vraagt)



Opvragen medische gegevens: 
procedure

 Basisprincipe: Klant ertoe bewegen om zelf naar behandelend arts te gaan en daar de nodige 

documenten op te vragen en terug mee te brengen naar VDAB/GTB 

 2e stap (als voorgaande niet lukt): VDAB/GTB neemt –met akkoord van de klant- contact op 

met de behandelend arts en vraagt de nodige info op te sturen aan de klant. Klant is immers 

de eigenaar van zijn dossier en kan nog een laatste check doen of hij wil dat al die info 

doorgegeven wordt. 

 3e stap: als klant aangeeft niet zelf de documenten te willen/kunnen ontvangen ->  Klant 

ondertekent dat VDAB/GTB de medische gegevens mag opvragen en ontvangen 

 4e stap: als de klant of de arts niet wil dat de medische gegevens aan een niet-arts bezorgd 

worden -> de arts kan het dossier opsturen naar een GTB-arts. De GTB-arts kan deze 

medische info verwerken en enkel de relevante gegevens doorgeven aan GTB/VDAB ikv de 

aanvraag van de klant. 



Actuele situatie: 
iedere discipline 
spreekt eigen taal
m.b.t.:

Functioneren van 
personen

ICF - samenwerking – uniformiteit
terminologie ...
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4. ICF als indiceringsinstrument
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• Historiek
• Kader
• Vertaalslag
• Huidig gebruik



4. ICF als indiceringsinstrument

HISTORIEK
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• Psycho sociale revalidatie
• ESF – transnationaliteit //EPR
• Kwaliteit van leven
• Waaier van ICF –ontwikkelingen
• Indicering versus begeleiding



Indiceringsinstrument obv ICF
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Bouwstenen loopbaanontwikkeling

Wat maakt dat werkzoekers met een ernstige kwetsbaarheid tot 
een job komen?

zelfbewustzijn

aanpasbaarheid

zelfsturing

Interne 
inzetbaarheid

Externe 
inzetbaarheid

Loopbaan-
tevredenheid

job

Job 
crafting

Job 
carving

ICF

Sector WVG KLANT Sector werk

Hulpverleningsplan Trajectplan



WAAROM … een ICF-gegevens-set VDAB

• Decreet werk en zorgtrajecten of tender 
activeringszorg: 
 samenwerking rond werkzoekenden met een 

multipele problematiek 

• Decreet maatwerk:
 Indicering wz met ‘psychosociale problemen’

 Ondersteuningsnood

 Evaluatie 

• ICF kan gedeelde taal zijn om functioneren in 
beeld te brengen (voor indicering of begeleiding)



WAAROM … een ICF-gegevens-set VDAB

 Taal die zowel binnen werksector als zorgsector 
kan gehanteerd worden

 Taal die zowel voor begeleiding als voor 
indicering kan gebruikt worden

 Taal die zowel functioneren als mogelijkheden tot 
participatie in beeld brengt



HOE … kwam de ICF gegevensset tot stand

 Nood aan werkbare set gegevens van meest 
determinerende factoren

 49 categorieën die afgetoetst werden aan 50 dossiers 
uit de praktijk van VDAB + werkplaatsen + partners  + 
gebruikers

 Resultaat na het statistisch onderzoek = 43 categorieën 
 Via datamining: statistische beslissingsregels 

• Zijn er in de data patronen aanwezig die bepalend zijn voor 
indicatie arbeidsbeperking ? 

• kunnen differentiëren tussen de verschillende 
werkvormen ? 

• ‘lerend systeem’

UITWERKEN VAN EEN ICF GEGEVENS SET ‘WERK’



WELKE … keuzes maakte de VDAB

 Gegevensset werk van 43 ICF categorieën in gebruik

 Gegevensset is aanpasbaar: meer of minder ICF cat mogelijk

 Andere sectoren (GGZ/BuSO/VAPH) kunnen ook over andere ICF 

cat gegevens inbrengen in de trajectbespreking

 Scoringscategorieën: 
• Ernstig en licht probleem

• Geen probleem

• Sterkte (bestaat eigenlijk niet binnen ICF)

 Tijdens begeleiding: wordt info opgebouwd in ICF profiel (geen 

momentopname) 

 Voor indicering maatwerk en een advies niet-toeleidbaar: alle 43 

ICF cat moeten ingevuld zijn

 De score mag geen fetisch worden: intersectoraal praten over 

mogelijkheden en participatie is belangrijker dan eenzelfde score 

geven per ICF cat

SCORING



WELKE … keuzes maakte de VDAB

 Loskomen van een diagnose

 Focus op sterktes in het functioneren en niet alleen op beperkingen

 Focus op de ondersteuning die nodig is ifv participatie

 Doel: 
 dialoog tussen trajectbegeleiders en partners uit verschillende sectoren en de 

klant zelf

 Niet meten maar weten! ICF is geen meetinstrument, geen schaal, geen 

vragenlijst … het is enkel een gedeelde taal om samen te bespreken hoe de 

beste vorm van participatie kan bereikt worden en wie hierin welke 

ondersteuning kan bieden

 Zo regulier als mogelijk, zo gespecialiseerd als nodig

 Geen wondermiddel om iedereen ‘in maatwerk binnen te kunnen 

krijgen’

FOCUS OP KANSEN EN PARTICIPATIE



Samenwerken rond ICF … nog in kinderschoenen

• Wat is er:
 Gegevensset

 Geïntegreerd in het vertrouwelijk luik van ML

 ICF als indiceringsinstrument maatwerk

• Waar moeten we samen verder op inzetten:
• Gezamenlijk leertraject

• ICF als gedeelde taal binnen begeleiding

• ICF een plaats geven in de visie en processen van onze 
dienstverlening

WARME OPROEP  TOT SAMENWERKING



ICF gegevensset indicering
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I. Functies
1. Inschikkelijkheid 
2. Nauwgezetheid
3. Psychische stabiliteit
4. Vertrouwen 
5. Betrouwbaarheid
6. Motivatie
7. Hunkering
8. Driftbeheersing
9. Aandacht
10 Tijdmanagement
11. Cognitieve flexibiliteit
12. Inzicht 
13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen
14. Pijngewaarwording
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II. Activiteiten en participatie
15. Ontwikkelen van vaardigheden
16. Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd)
17. Rekenen
18. Oplossen van problemen
19. Besluiten nemen 
20. Omgaan met stress
21. Mobiliteit
22. Verzorgen van lichaamsdelen
23. Zorgdragen voor eigen gezondheid
24. Verwerven van woonruimte
25. Aangaan van relaties
26. Economische zelfstandigheid
27. Sociale activiteiten
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III.  Omgevingsfactoren of externe factoren

28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie

29. Ondersteuning en relatie met vrienden 

30. ondersteuning en relatie met collega’s 

31. Ondersteuning en relatie met meerderen

32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners

33. Maatschappelijke attitudes

34. Producten en technologie
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IV. Persoonlijke factoren

35. Werkervaring 

36. Opleiding

37. Gezinslast

38. Copingsstijl

39. Kennis van de Nederlandse taal

40. Medische factoren

V. Andere werkvaardigheden

41. Fijne motoriek

42. Grove motoriek

43. Werktempo
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4. ICF als indiceringsinstrument
VERTAALSLAG DOOR VDAB/GTB
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• 43 categorieën
• Elke categorie is voorzien van een operationele definitie en een 
aantal gedragsindicatoren



4. ICF als indiceringsinstrument
HUIDIG GEBRUIK
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Jobdoelwit?

Competenties?

Mogelijkheden naar werk?

Randvoorwaarden?

…

Gezondheidsproblemen???

Alles begint bij screening, een grondig gesprek 
met de klant



4. ICF als indiceringsinstrument
(VERMOEDEN) VAN EEN ARBEIDSBEPERKING
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Vele periodes van ziekte
Snel boos

artrose

Weinig zelfvertrouwen

epilepsie

Hoge bloeddruk Burn out

Laag werktempo
verslaving

Verstoord dag-
en nachtritme

Sociale remmingen

concentratie-
problemen

Ziekte van Crohn

Problemen met hygiëne
Beperkte werkattitudes…

medicatiemisbruik

Problematisch 
werkverleden

angststoornis

Hartritme-
stoornissen

rugproblemen

CVSslechtziend
migraine



4. ICF als indiceringsinstrument
HUIDIG GEBRUIK
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• Principe ‘eerst actie, dan gespecialiseerd onderzoek’ -> 
Bemiddelaars verzamelen info en vullen ICF in, daar waar 
mogelijk

• GTB en dienst arbeidsbeperking (DABP) van VDAB 
vervolledigen de ICF

-> Gespecialiseerde screening daar waar nodig (door GTB 
of DABP)

• DABP kent de rechten of adviezen toe
obv ICF
obv medische attesten, attesten van andere instanties 
(bvb FOD, RIZIV, VAPH)



4. ICF als indiceringsinstrument
HUIDIG GEBRUIK
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Gespecialiseerde screening
• Bronnen raadplegen en gegevens verzamelen 
• Gesprek
• Testafname -> beperkt en uniform
• Observatie, gesimuleerd of via stage op de werkvloer
• assessment

Bepalen van de afstand 
tot de arbeidsmarkt
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testafname

naam bron omschrijving status kostprijs aankoop per afname uitgever

CISS Coping Inventory for stressful situation definitief 108 1,97 Pearson

RS-nl Resilience scale definitief 368,48 5,22 Pearson

SCL 90 Sympton Cecklist definitief 308,11 1,83 Pearson

AVLT Auditory Verbal learning Test van Rey definitief tot Cebir alternatief 92 1,16 WPSpublish.com

BV Bourdon Wiersma definitief 119 1,23 Pearson

WAIS IV Wechsler Adult Intelligence scale definitief 2368,5 7,2 16,2 Pearson

Noach Test voor administratieve vaardigheden normering na te vragen (Fien) gratis gratis GTB

4DKL 4 dimensionele klachtenlijst testfase gratis gratis

BDI Beck Depression Inventory definitief 73,5 0,93 Pearson

PMT Prestatie Motivatie test DABP test (Stijn) 92,5 7,92 Pearson

mate.nl meten van addicties voor triage en evaluatie testfiche opmaken (Patrick) gratis gratis Schippers&broekman

BOT 2 Bruininks-Oseretsky test, fijne en grove motoriek testfiche opmaken ( Fien) 758,26

onbeperkt gebruik 

voor 5 jaar 132 Pearson

IDA Instrumentarium zur Diagnostik von 

Arbeitsfähigkeiten afstemmen met verdiepend onderzoek 821 0 Melba

A-pas Assessment van competenties voor personen 

met psychische kwetsbaarheid 

afstemmen met verdiepend onderzoek 400 0 GTB

Sapphire functionele evaluatie van fysieke capaciteiten afstemmen met verdiepend onderzoek 25000 0 Work recovery

opvraag medische gegevens gratis gratis VDAB/GTB

360° feedback op de werkvloer gratis gratis VDAB/GTB



4. ICF als indiceringsinstrument
HUIDIG GEBRUIK
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EN VERDER…
• Gespecialiseerde screening door GTB of DABP formuleert een advies 

obv ICF en/of attesten
• Nabespreking met de klant
• DABP kent recht of advies toe 
• VDAB of GTB bemiddelaar gaan samen met de klant op weg…

KNELPUNTEN
• Vraag is groter dan het aanbod
• ICF opmaken vraagt tijd



5. Casus Tim
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6. Van indicering naar 
begeleiding
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Concept van roldeling

Aanpasbaarheid
/zelfkennis

zelfsturing
Inzetbaarheid door 

functiecreatie

begeleid

MAATWERK

NEC

ICF



Bedankt voor uw aandacht

Patrick.Ruppol@gtb-vlaanderen.be
Annemie.Lesaffre@vdab.be


