
wegwijs in de lokale 
diensteneconomie



Voor we beginnen...

● Maximum 1 uur
● On demand beschikbaar
● Interactief

○ Kijkersvragen
○ Polls



Agenda

● LDE: What’s in a name? 

● wat verandert er (niet)? 

● tips en tricks ICF



Poll Vraag 1

Ben jij? 

● Indiceerder
● Rapporteerder 
● Andere



LDE
what’s in a name?





Stel een 
vraag…



Poll Resultaat 1

ben jij: 

● Indiceerder
● Rapporteerder
● Andere



LDE? GOB? TWE? Wijkwerken ? 



LDE? TWE? GOB? Wijkwerken? 

● statuut werkzoekende vs werknemer 

● geleidelijke opbouw vs voltijds 

● duurtijd



wat verandert er?





21 categorieën van ICF

Nauwgezetheid Betrouwbaarheid Algemeen fysiek 
uithoudingsvermogen Tijdsmanagement Economische 

zelfstandigheid Cognitieve flexibiliteit

Psychische stabiliteit Copingstijl Driftbeheersing Besluiten nemen Ontwikkelen van 
vaardigheden Werkervaring

Aangaan van relaties Medische factoren Vertrouwen Aandacht Inzicht Oplossen van 
problemen

Mobiliteit Omgaan met stress Werktempo



Wat blijft onveranderd? 

● 3 problemen noodzakelijk in de cluster 
arbeidsmatige zelfredzaamheid

● geen ernstige problemen in de cluster 
ontwikkelingsvaardigheden 



Cluster arbeidsmatige zelfredzaamheid

Psychische 
stabiliteit Vertrouwen Aandacht Tijdsmanagemen

t

Cognitieve 
flexibiliteit

Ontwikkelen van 
vaardigheden

Oplossen van 
problemen Besluiten nemen

Omgaan met 
stress Coping Werktempo



LDE

Ontwikkelen 
van 

vaardigheden

Cognitieve 
flexibiliteit

Inzicht

Cluster ontwikkelingsvaardigheden



Poll Vraag 2
Hoe vertrouwd ben jij met ICF? 

● Ik gebruik ICF dagelijks in mijn werk
● Ik gebruik het wekelijks
● Ik gebruik het maandelijks
● Ik gebruik het nooit 



tips en tricks ICF



als bemiddelaar : heel veel 
observaties relevant voor indicering! 



Ga op zoek naar gedragsvoorbeelden...

✔ observeer de klant voor, tijdens én na het 
gesprek 

✔ pols naar eerdere situaties op het werk,school of 
thuis 



Ga op zoek naar gedragsvoorbeelden...

✔ werkgerelateerd vs privé? 

✔ relevant of niet relevant? 

✔ objectief vs interpretatie 



Wat zie je? 



Een hond? 

OF 

katten? 



Een goed ICF dossier omvat:

✔ concrete gedragsvoorbeelden per ICF categorie 

✔ een score per ICF categorie 

✔ een duidelijke conclusie: waarom is LDE voor 
deze klant de beste oplossing? 



Poll resultaat  2
Hoe vertrouwd ben jij met ICF? 

● Ik gebruik ICF dagelijks in mijn werk
● Ik gebruik het wekelijks
● Ik gebruik het maandelijks
● Ik gebruik het nooit 



Een steuntje voor indiceerders

hulpmiddel indiceren voor LDE

tips voor de conclusie

leidraad instroom LDE

https://drive.google.com/a/vdab.be/open?id=1uq2Ku9Vjnh2QGW5E0W4PdejqQnWPVplLqoqckipSJsU
https://drive.google.com/a/vdab.be/open?id=1uq2Ku9Vjnh2QGW5E0W4PdejqQnWPVplLqoqckipSJsU
https://docs.google.com/document/d/1BetWZYekhq53Ea6wIrVdcx6N_kxiH-z7exhZB7l41U8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pCymn0sJR5PgKGZrAk4BOyfDaCprIUmz1WGxie3q9hY/edit?usp=sharing


Stel een 
vraag…



Tot slot ….

✔ JIJ kent je klant het beste

✔ Schrijf je observaties weg

✔ LDE als competentieversterkende stap ook voor 
JOUW klant: doe een aanvraag! 



● Onbeantwoorde vragen? 

● Herbekijk de webinar (inschrijvingslink)

● Tevreden over de webinar? 



Smaakt naar meer...? 

Contacteer de dienst arbeidsbeperking van jouw 
provincie 

https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking

https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking
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