
PROJECTFICHE   

 

25/01/2017 

Loopbaanbegeleiding voor  
(ex-)topsporters 
Situering 

Een professionele carrière uitbouwen tijdens of na een topsportcarrière is niet vanzelfsprekend. 
Topsporters behoren reeds tot de VDAB doelgroep “kwetsbare” werknemers, omdat ze beschouwd 
worden als werknemers in werkonzekerheid. (Ex-)Topsporters die beschikken over een 
tewerkstellingscontract kunnen tijdens hun tewerkstelling gebruik maken van loopbaanbegeleiding. 
Echter zijn er topsporters die geen aanspraak (meer) maken op loopbaanbegeleiding via 
loopbaancheques.  

VDAB wil in het kader van het beleid SMP+ (Sluitend Maatpak), waarin elke (vrije) werkzoekende 
recht heeft op een aanpak op maat, ook deze groep (ex-)topsporters begeleiden bij het nemen van 
keuzes in hun loopbaan. Daarom wordt voor deze doelgroep een begeleiding voorzien waarin 
bepaald kan worden welk jobdoelwit buiten de topsport uitgewerkt kan worden. 
 
Aan de hand van individuele loopbaanbegeleiding tracht men de (ex-)topsporter inzicht te geven in 
de eigen sterktes, interesses, professionele ambities en mogelijke opleidingsnoden. Hierna worden 
er, (eventueel) rekening houdend met de sportieve carrière, loopbaandoelen bepaald. Er wordt een 
persoonlijk plan van aanpak opgesteld waarin de (ex-)topsporter beschrijft welke stappen er 
ondernomen moeten worden om de vooropgestelde doelen op professioneel vlak (opgenomen in 
een persoonlijk ontwikkelingsplan) te bereiken. 

Deze opdracht is een raamovereenkomst die start op 1 januari 2017 voor een periode van 4 jaar na 
de sluiting. 

Doelgroep 

De doelgroep zijn (ex-) topsporters die nog niet beschikken over een realistisch jobdoelwit. 
De topsporter heeft geen recht op loopbaancheques en dient te voldoen aan de 3 criteria 
(cumulatief): 
1. De topsporter beoefent/beoefende een sporttak die vermeld staat op de meest recente Vlaamse 
sporttakkenlijst (deze lijst zal terug te vinden zijn op de website van Sport Vlaanderen). 
2. De topsporter beschikt(e) over een sportief programma (georganiseerde trainingen, 
sportwedstrijden en sportstages) van  gemiddeld minstens 12u per week; 
3.De topsporter is/was actief op internationaal niveau (wedstrijden georganiseerd door een 
sportfederatie die lid is van de erkende internationale sportfederatie) of als (semi-)professionele 
sporter (bewijs kan worden aangeleverd via de sportfederatie). 
 
Bij twijfel of een deelnemer voldoet aan de doelgroep kan VDAB afstemmen met Sport Vlaanderen. 
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Aantallen en locaties 

Het aantal vergoedbare deelnemers voor deze opdracht wordt geraamd op 20 deelnemers per jaar. 
Het exacte aantal is deels afhankelijk van topsportcriteria opgelegd door Sport Vlaanderen.  
 De toeleidingsperiode loopt van 01 januari 2017 tot uiterlijk 31 december 2020. De deelnemers 
worden individueel toegeleid gedurende deze periode.  

De opdrachtnemer staat zelf in voor de locaties met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht. 
De opdrachtnemer dient minstens in elke Vlaamse provincie een begeleiding te kunnen uitvoeren. 
De deelnemer kiest zelf in welke provincie hij/zijn wenst begeleid te worden.  

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan’ 
Toeleiding 

De VDAB-bemiddelaar : 

● Informeert de werkzoekende over de privacywetgeving, 
● Geeft duiding bij de toeleiding en informeert de werkzoekende over de rechten en plichten, 
● Legt een afspraak vast tussen de werkzoekende en de opdrachtnemer, 
● Geeft de werkzoekende een uitnodiging mee van de VDAB met datum, uur, plaats en naam 

van de bemiddelaar van de opdrachtnemer. 
 
De opdrachtnemer wordt verwittigd van toeleiding en krijgt inzagerecht in het MLP-dossier van de 
betrokkene. Informatie over de werkzoekende is terug te vinden op de doorverwijskaart, met een 
overzicht van de afspraken die met de deelnemer werden besproken, en in het MLP-dossier. 
 

 

 

 

Registratie in Mijn Loopbaan 

STAP 1: Registratie door VDAB  
KLANT WORDT DOORVERWEZEN NAAR PARTNER 

1) Dienstverleningsmenu: Persoonlijke dienstverlening 
2) Dienstverleningsmenu: Werkpunt aanduiden ‘oriënteren’ 
3) Doorverwijzingslijn aanmaken (flap begeleiding > stappen naar werk):  

- Via de doorverwijskaart wordt inzage in het dossier van de klant toegekend aan de 
partner.  
- Juist financieringsnummer invullen, zie overzicht achteraan in dit document. 
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STAP 2: Registratie door Partner 
DOORVEWIJZINGSLIJN AFWERKEN met aanwezig of niet aanwezig 
KLANT WORDT OPGENOMEN IN TENDER of klant wordt niet opgenomen in tender 

1) Doorverwijzingslijn afwerken: Partner duidt aan: “Werkzoekende heeft zich 
aangemeld”  
 → Handleiding “doorverwijzing afwerken” 
 
OF 
 
Indien werkzoekende niet aanwezig is: “Werkzoekende heeft zich niet aangemeld”  
+ Stuur een mailtje naar de VDAB-bemiddelaar. 

 
2) De klant wordt opgenomen in de tender, intakegesprek bij de partner 

Opmaak van een afsprakenblad dat beide partijen tekenen: Sjabloon is te vinden op de 
partnerpagina.  
De partner laadt het afsprakenblad op in MLP en in het ESF-archief. 
 
OF 
 
De klant wordt niet opgenomen in de tender 
De partner neemt contact op met de VDAB bemiddelaar om toe te lichten waarom de 
klant niet in de tender past. 

STAP 3: Registratie door Partner 
START VAN DE ORIËNTERING 

1) Registratie: flap ‘begeleiding’  >  stap naar werk toevoegen:  
Begeleiding tijdens reguliere oriëntering  (=BGLOCR). Dit is een korte niet-
beroepsspecifieke actie.  
Bij start wordt de toestandscode op ‘Bezig’ geplaatst. 
Bij einde wordt de toestandscode op ‘Uitgevoerd’ geplaatst. 
→ Handleiding over korte niet beroepsspecifieke ac es 

 

STAP 4: Registratie door Partner 
EINDE VAN DE ORIËNTERING  

1) De partner maakt een finaal POP  op en laadt deze op in het dossier van de burger in 
Mijn Loopbaan. 
Dit doe je onder de flap “Begeleiding” >  op de subflap “Traject”.  

 
2) Registratie: flap ‘begeleiding’ > Stap naar werk toevoegen:  

Advies POP (=ADVPOP) met toestandscode ‘Aanvraag’ (Handleiding Advies POP 
aanvragen) 
Wijzig vervolgens de uitvoerder van deze lijn naar de VDAB bemiddelaar (OE en 
bemiddelaar zijn terug te vinden in de doorverwijzingslijn).    
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De partner stuurt een mail ter ondersteuning naar de VDAB-bemiddelaar.   

STAP 5: Registratie door VDAB 
GOEDKEURING OF AFKEURING VAN HET POP 

1) De VDAB bemiddelaar gaat akkoord met het pop 
Afwerken van de registratielijn “Advies POP” met PA: Positief advies (=opgepast! 
Definitieve keuze, kan niet meer gewijzigd worden).  
 
OF  

 
2) De VDAB bemiddelaar gaat niet akkoord met het pop 

De bemiddelaar vraagt een gesprek aan met de partner om tot een consensus te 
komen. 
Indien ze niet tot consensus komen, zet VDAB-bemiddelaar de lijn “Advies POP” op: 
NA: Negatief advies (=opgepast! Definitieve keuze, kan niet meer gewijzigd worden) 
 

 
 
Alle handleidingen voor deze registratie vind je terug op extranet: 
https://extranet.vdab.be/node/141 

Gebruik ze zeker! 
 

 

Uitvoerende partner 
 
Vokans 
IKP nummer:    143175/0 
OE nummer:    10005395 
Financieringsnummer:  C00D206 
 

Contactpersonen 
 

Geoffrey Lamont: geoffrey.lamont@vdab.be 

Tanja Nijs 
E-mail:  regie@vdab.be 
  


