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 OP ESF Vlaanderen 2014–2020 

 

Projectfiche 

 

Oproepen 455 en 474 
Tewerkstellingstrajecten voor de 

inactieve arbeidsreserve 

 

ESF Vlaanderen 

Oproepen 455 en 474:  Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve 

 

Situering 

 

● Looptijd projecten: 

Oproep 455:  
o Minimaal 12 maanden en maximaal 27 maanden 
o Start uiterlijk 1 oktober 2019 tot uiterlijk 31 december 2023 

▪ Fase 1: 1 oktober 2019 tot 31 januari 2020 = geen deelnemersregistratie 

▪ Fase 2:  1 februari 2019 tot 31 december 2023 = deelnemersregistratie 

Oproep 474:  
o Minimaal 12 maanden en maximaal 23 maanden 
o Start uiterlijk 1 oktober 2019 tot uiterlijk 31 december 2023 

▪ Fase 1: 1 februari 2020 tot 31 mei 2020 = geen deelnemersregistratie 

▪ Fase 2:  1 juni 2020 tot 31 december 2023 = deelnemersregistratie 

 

● Looptijd trajecten: 
o De individuele trajecten van de deelnemers kunnen ten vroegste starten op 1 februari 2020 voor 

projecten in oproep 455 en 1 juni 2020 voor het project in oproep 474.  
o De individuele trajecten kunnen een flexibele looptijd hebben, maar eindigen uiterlijk op 31 

december 2023.  

 

Via deze oproep ondersteunen we projecten waarbij een partnerschap acties / tewerkstellingstrajecten 

uitvoert in functie van activering van de inactieve arbeidsreserve met het oog op de invulling van concrete 

vacatures in het normaal economisch circuit. Acties kunnen zowel plaatsvinden op niveau van deelnemers 

(waarvoor registratie vereist is in MLP) als acties op niveau van de werkgevers, betrokken organisaties.  

 

De oproep richt zich tot werkgevers, werkgeversorganisaties, sectororganisaties, clusters van bedrijven of 

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, steden en gemeenten. Het promotorschap is voorbehouden 

voor deze organisaties. Organisaties die de finale doelgroep rechtstreeks ondersteunen, kunnen in deze 

oproep de rol van partner opnemen. 

 

We beogen een partnerschap met betrokkenheid en deelname van werkgevers én voldoende aandacht voor 

een inclusieve benadering naar duurzame tewerkstelling voor de deelnemers. Het partnerschap formuleert 

tewerkstellingstrajecten en voert deze uit met het oog op de instroom van de inactieve arbeidsreserve.  
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Organisaties of ondernemingen kunnen een project indienen als zij aan één van volgende voorwaarden 

voldoen: (1) zij hebben hun zetel en werking in het Vlaamse gewest of (2) zij hebben hun zetel en werking op 

het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en worden wegens hun activiteiten beschouwd als 

behorende tot het Vlaams gewest (zoals sectororganisaties).  

Doelgroep 

 

De finale doelgroep zijn personen uit de inactieve arbeidsreserve. In deze oproep meer concreet gedefinieerd 

als personen die bij start van hun traject in het project niet gekend zijn bij VDAB.  

 

Naast personen die niet gekend zijn bij VDAB, komen ook personen in volgende passieve categorieën in 

aanmerking als de passieve categorie 2 jaar geleden of meer werd toegekend.  

● cat70. gewone plaatsing full time 

● cat76. uitgeschreven wegens ziekte 

● cat77. uitgeschreven wegens hervatting studies 

● cat78. uitgeschreven wegens werk 

● cat79. gewone uitschrijving 

 

Promotoren zijn vrij te bepalen tot welke subdoelgroep(en) binnen de inactieve arbeidsreserve ze 

zich wensen te richten. In het projectvoorstel heeft de promotor gespecifieerd op welke (sub)doelgroep zich 

richt op projectniveau. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het bereiken van kwetsbare groepen zoals 

vermeld in het operationeel programma van ESF Vlaanderen: ouderen (50+), jongeren, laaggeschoolden, 

mensen met een buitenlandse herkomst, kansarmen. Aandacht kan ook gaan naar bijkomende 

subdoelgroepen zoals vrouwen en personen met een arbeidshandicap. 

 

Verloop 

 

1. ALGEMEEN PROJECTVERLOOP 

De projecten worden in 2 fases uitgevoerd: 

● Fase 1: analyse en ontwikkeling – maximaal 4 maanden (= geen registratie in MLP) 

● Fase 2: implementatie aanbod en uitvoeren trajecten  

 

Tijdens de eerste fase van het project voert de promotor in samenwerking met partnerorganisaties een 

diepgaande kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktanalyse uit vanuit de invalshoek van je project 

(sectoraal, lokaal…). Het partnerschap brengt de bestaande ondersteuning aan  werkzoekenden én 

werkgevers verder in kaart en maakt een diepgaande analyse van de concrete knelpunten en vragen die de 

betrokken actoren (bedrijven, sectoren…) op projectniveau ervaren. Het partnerschap detecteert en 

onderzoekt hierbij ook de hiaten in het bestaande ondersteuningsaanbod zowel aan de vraagzijde 

(werkgevers) als aan de aanbodzijde (inactieve arbeidsreserve).  Terzelfdertijd brengt het partnerschap 

mogelijke opportuniteiten in kaart die op het einde van fase 1 moeten resulteren in een concreet actieplan 

voor uitvoering in fase 2 van het project.  

 

Tijdens de tweede fase wordt het actieplan geïmplementeerd en worden de acties en de trajecten met de 

deelnemers en de werkgevers uitgevoerd.  

De acties kunnen zowel de finale doelgroep rechtstreeks ondersteunen, als de werkgevers bijstaan bij de 

instroom en inschakeling van de inactieven op de werkvloer. Basisprincipe is dat de bestaande 

dienstverlening en het instrumentarium van VDAB, VDAB partners en andere actoren wordt aangewend.  

 

Volgende acties zijn mogelijk, niet exhaustief: 
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● Toeleiding 
o Gerichte instroomversterkende initiatieven  
o Warme en koude prospectie bij werkgevers, jobhunting  

● Matchen 
o Sectorale arbeidsbemiddeling 
o Netwerkinitiatieven tussen werkgevers en de inactieve arbeidsreserve 
o Bundelen van vacaturenoden (regionaal, sectoraal, functie, ...) 

● Screenen 
o Screenen van interesse, competenties, vaardigheden bij de inactieve arbeidsreserve op maat van 

sectoren, functies en profielen: bv. competentiescreening, taalarme technische of generieke screening. 

● Oriëntering 
o Kennismakingstrajecten tussen de inactieve arbeidsreserve en werkgevers (inleefmomenten, 

snuffelstage, …) 
o Beroepsverkennende stages (BVS) 

● Werving en selectie 
o Begeleiding en ondersteuning van werkgevers bij werving & selectie  
o Afstemmen van vacatures en profielen op het aanbod (o.a. opstellen van realistische vacatures) 
o Ondersteuning bij jobcarving- en jobcraftingsprocessen 

● Opleiding, werkplekleren en ondersteuning 
o Korte en gerichte opleidingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve  
o Taalopleidingen en taalondersteuning naast en op de werkvloer 
o Werkplekleren via het inzetten van de bestaande competentieversterkende werkplekinstrumenten 

van VDAB en gemandateerde partners zoals de beroepsinlevingsstage , de individuele beroepsopleiding of 

de opleidingsstage.  
o Mentoring, jobcoaching en peter- en meterschap zowel naast als op de werkvloer  
o Nazorginitiatieven in functie van een duurzame tewerkstelling  

 

2.  DEELNEMERSTRAJECTEN 

2.1. Toeleiding 
 
Het partnerschap is verantwoordelijk voor de instroom van deelnemers naar de trajecten. Ofwel kan het 

partnerschap zelf deelnemers toeleiden naar de trajecten ofwel schakelt het partnerschap organisaties in 

hun netwerk in om deelnemers naar hen toe te leiden. Ook projecten in oproep 457 ‘Outreach & Activering’ 

kunnen deelnemers na de outreachfase indien relevant doorsturen naar een project in deze oproep. Bij 

doorverwijzing uit een project in oproep 457 ‘Outreach & Activering’ mag de deelnemer nog niet 

geregistreerd zijn in MLP.  

 
2.2. Check doelgroep (niet gekend bij VDAB) 

 
Wanneer een kandidaat-deelnemer wordt toegeleid naar het partnerschap, wordt vanuit het partnerschap 

via mail contact genomen met experten van de Dienst Werkplekleren van VDAB om de status van de 

deelnemers in MLP na te gaan. De experten van de Dienst Werkplekleren gaan na of de kandidaat-

deelnemers behoren tot de finale doelgroep van de oproep en informeren de projecten hierover.  

 

Werkwijze:  

● Een project stuurt max. wekelijks een gebundelde mail met volgende gegevens van de kandidaat-

deelnemers: RRN, familienaam en naam naar de experten van de Dienst Werkplekleren van VDAB 

(kim.vandeput@vdab.be, hilde.vanwoensel@vdab.be).  

● De experten van de Dienst Werkplekleren bezorgen telkens antwoord op vrijdag of maandag van de 

volgende week.  

mailto:kim.vandeput@vdab.be
mailto:hilde.vanwoensel@vdab.be
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● Omwille van GDPR vragen we per aanvraag 2 mails te sturen: 1 mail met paswoord van een 

vergrendelde Excel met gegevens van kandidaat-deelnemers, 1 mail met paswoord van het document.  

● Telefonische vragen over de deelnemers kunnen niet worden beantwoord.  

 

Als de deelnemer behoort tot de finale doelgroep van de oproep wordt inzagerecht door de promotor of 

partner aangevraagd.  

 

Wanneer de klant onbekend is bij VDAB, ondersteunt de promotor hem of haar in het volbrengen van de 

inschrijving bij VDAB. Indien de klant na aanvraag inzage wordt opgenomen in het project en na inschrijving 

onderhevig blijkt aan de bepalingen van de nieuwe contactstrategie, is het aan de promotor van het ESF-

project om in functie van de integrale begeleiding mee in te staan voor de adequate opvolging hiervan. D.w.z. 

dat de promotor voor personen in begeleiding i.k.v. het project het gebruik van de digitale tools evenals het 

ingaan op opdrachten en afspraken die voortvloeien uit de nieuwe contactstrategie, mee zal stimuleren en 

waar nodig opvolgen.  

 

Aandachtspunt: Het is belangrijk om bij kennismaking met de deelnemer na te gaan of de deelnemer een 

uitkering ontvangt of vrijstelling geniet. In dit geval, onderzoek je als begeleider samen met VDAB of de ESF-

begeleiding kan samenlopen met de uitkering of vrijstelling. Een deelnemer die bijvoorbeeld een ziekte-

uitkering ontvangt, heeft om te kunnen deelnemen uitdrukkelijk goedkeuring nodig van zijn adviserend 

geneesheer. Voor meer info zie https://extranet.vdab.be/node/130. 

 

2.3. Resultaat 

 
Op niveau van de individuele tewerkstellingstrajecten resulteert het aanbod voor de deelnemers finaal in 

uitstroom naar werk in het normaal economisch circuit. Uitstroom naar maatwerkbedrijven is geen 

doelstelling van deze oproep.  

 

Streefdoel is een resultaat van 45% uitstroom naar werk zes maanden na afloop van de actie1. 

 

Het resultaat ‘uitstroom naar werk’ wordt gemeten op het einde van de actie, nl. de laatste dag van de 

maand waarin het traject wordt afgesloten in MLP.  Voltijds werkend, deeltijds werkend en werkt regelmatig 

met interim worden hierbij als ‘uitstroom naar werk’ beschouwd.  

 

De resultaten van deze oproep en de afzonderlijke projecten zullen bepaald worden aan de hand van 

registratie van deelnemers in Mijn Loopbaan van Partners (MLP). Ter opvolging van deze resultaten ontvangt 

de promotor maandelijks een stand van zaken met het aantal bereikte deelnemers en behaalde resultaten 

‘uitstroom naar werk’ via de MLP-monitoringstabellen van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen.  

 

Registratie in MLP via bijwerken cliëntendossiers 

 
De stappen in de begeleiding van de deelnemer worden geregistreerd in Mijn Loopbaan voor Partners.  

 

De handleidingen zijn terug te vinden op https://extranet.vdab.be/node/141 

 

1. TOEGANG MLP 
 

Informatie over het verkrijgen van toegang tot MLP vind je hier:  https://extranet.vdab.be/node/121.  

                                                     
1 Op niveau van de investeringsprioriteit in het operationeel programma ESF 2014-2020 

https://extranet.vdab.be/node/130
https://extranet.vdab.be/node/141
https://extranet.vdab.be/node/121
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2. MLP-OPLEIDING 
 

In functie van het registreren van acties met deelnemers binnen deze oproep, is het mogelijk dat de 

medewerkers van de promotor en partner(s) voorafgaand aan het recht tot registreren een opleiding dienen 

te volgen. Meer info over toegang tot MLP vind je via volgende link:  

https://extranet.vdab.be/node/6. 

 

3. INZAGE IN HET KLANTENDOSSIER 
 

Je vraagt eerst inzagerecht aan voor het dossier van de deelnemer in het ESF-project. Je doet dit aan de hand 

van het formulier ‘aanvraag inzagerecht op klantendossier’. Je vindt dit inlichtingenblad op 

https://extranet.vdab.be/node/121. 

 

Bij het toekennen van inzagerecht schrijft de consulent intensieve dienstverlening van VDAB in de flap 

“dienstverlening”, onder toelichting, weg dat klant start met een ESF-project om te vermijden dat klanten 

eventueel worden doorgestuurd door bemiddelaars naar andere projecten. 

 

Als OCMW-medewerker en GTB-medewerker heb je inzage in de klantendossiers van je zorggebied. OCMW’s 

en GTB’s worden desondanks gestimuleerd om in functie van de integrale begeleidingen alsnog het nodige 

overleg te plegen met eventuele andere dienstverleners indien relevant voor de klant. OCMW’s en GTB zijn 

in deze zelf mee verantwoordelijk voor het bewaken en vermijden van dubbele registraties in een 

klantendossier. 

 

3. START van de BEGELEIDING 
 

Indien je bij het openen van een klantendossier vaststelt dat de betrokken cliënt nog een actieve 

begeleidings- of opleidingslijn heeft bij een andere partner, neem je vooraf aan de registratie contact op met 

je projectbeheerder. Dit in functie van de uitsluiting van dubbelfinanciering. 

 

4. DE BEGELEIDING  
 

● Je registreert een ‘begeleiding ikv ESF.  

Voor de specifieke handleiding zie ‘Begeleiding ikv ESF’ onder ‘Stappen naar werk’ op 

https://extranet.vdab.be/node/141. 

● Je noteert er het financieringsnummer specifiek voor uw organisatie opgemaakt voor de begeleiding 

in het kader van deze ESF-oproep. Je vindt dit nummer in de tabel achteraan deze projectfiche.  

● Je plaatst de toestand van de begeleidingslijn op status ‘bezig’ (BZ) gedurende de duurtijd van het 

traject.  

● Zodra de begeleiding eindigt, dien je deze begeleidingslijn af te sluiten met de toestand ‘Uitgevoerd’ 

(UV). 

● In het kader van een warme overdracht wordt het overzicht van de minimaal aangeboden activiteiten 

(het trajectverloop en/of eindverslag) als document opgeladen in MLP.  

● VDAB vraagt om in de samenvatting de korte inhoud van het project te plaatsen.  

● VDAB vraagt om op regelmatige tijdstippen een minimale update van het trajectverloop in de 

samenvatting van de begeleidingslijn van de klant op te nemen. Dit om andere bemiddelaars toe te laten om 

indien gewenst de trajectstatus van de werkzoekende adequaat op te volgen. Hierbij volstaan de 

sleutelmomenten in het individuele begeleidingstraject. 

 

5. INZETTEN VAN WERKPLEKLEREN 
 

https://extranet.vdab.be/node/121
https://extranet.vdab.be/node/141
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Overzicht van de werkplekinstrumenten:  

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren 

 

Handleidingen registratieafspraken over werkplekinstrumenten: https://extranet.vdab.be/node/180  

 

5.1. Stage voor oriëntering 
 

● Beroepsverkennende stage (BVS): aanvraag/registratie door een bemiddelingsorganisatie 

(promotor, partner in deze oproep, niet werkgever), indien de organisatie nog geen code heeft voor de 

registratie van de BVS en deze oriënterende stage wenst in te zetten, wordt deze per mail aan de MLP-coach 

aangevraagd. De MLP-coach zal de code van de beroepsverkennende stage ter beschikking stellen. Meer info 

zie https://extranet.vdab.be/node/180 

 

5.2. Stage voor competentieontwikkeling2 
 

● Individuele beroepsopleiding (IBO of IBO-T): Werkzoekende leert een beroep aan op de werkvloer 

via een mentor van het bedrijf. Aanvraag verloopt via VDAB en staat ook in voor opvolging. IBO wordt 

aangevraagd via, opgevolgd en gefinancierd door VDAB. VDAB beheert eveneens de contracten. 

 

● Beroepsopleiding en opleidingsstage3 (OS): erkend of uitgevoerd door VDAB. Registratie, opvolging, 

administratie blijft bij de opleidingsinstantie. 

 

● Beroepsinlevingsstage (BIS): Als werkgever biedt je een kandidaat een betaalde stage aan in je 

bedrijf. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de werkvloer. De werkgever neemt hier het 

initiatief. VDAB dient het opleidingsplan goed te keuren. Meer info: 

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsstage  

 

● Beroepsverkennende stage (BVS): aanvraag/registratie door een bemiddelingsorganisatie 

(promotor, partner in deze oproep, niet werkgever), indien de organisatie nog geen code heeft voor de 

registratie van de BVS en deze oriënterende stage wenst in te zetten, wordt deze per mail aan de MLP-coach 

aangevraagd. De MLP-coach zal de code van de beroepsverkennende stage ter beschikking stellen. Meer info 

zie https://extranet.vdab.be/node/180 

 

Opgelet: De werkervaringsstage (WES) kan niet worden ingezet tijdens de projecten in deze oproep. Een WES 

kan enkel gebruikt worden binnen een TWE-traject. Tijdelijke werkervaring kan niet samenlopen met een 

ESF-traject in deze oproep.  

 

6. AFSLUITEN VAN HET DOSSIER 
 

De individuele trajecten met de deelnemers hebben een flexibele duurtijd afgestemd op de noden van elke 

deelnemer. De trajecten kunnen maximaal 23 maanden lopen (de volledige duurtijd van fase 2).  

 

Wanneer de begeleiding (inclusief nazorg) volledig is afgerond, plaats je de ESF-begeleiding op status 

‘Uitgevoerd’ (UV) en registreer je de einddatum van de begeleiding.  

 

Wanneer de begeleiding vroegtijdig wordt afgebroken, plaats je de ESF-begeleiding op status ‘Stopgezet’ (ST) 

en registreer je de datum waarop de begeleiding is stopgezet.  

                                                     
2 Voor deelnemers met een RIZIV-uitkering dient hiervoor opnieuw toestemming gevraagd van de adviserend geneesheer. 

3 Opleidingsstage (OS): Cursist doet praktijkervaring op bij een stagebedrijf in het kader van een opleiding bij een VDAB competentiecentrum of een 

erkende opleiding bij een partner. 

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren
https://extranet.vdab.be/node/180
https://extranet.vdab.be/node/180
https://extranet.vdab.be/node/180
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsstage
https://extranet.vdab.be/node/180
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7. Up-to-date houden klantendossier 
 

Het is belangrijk dat het MLP-klantendossier steeds up-to-date blijft. Let er op dat de randvoorwaarden, het 

jobdoelwit en de aanwezige competenties aangevuld zijn en het opgestelde CV gepubliceerd werd. 

Controleer ook steeds de contactgegevens van de klant.  

 

Het is belangrijk om de werkzoekende tijdens de begeleiding te ondersteunen in het leren werken met Mijn 

Loopbaan zodat ze hun dossier nu en later in beheer kunnen nemen.  

 

Projectuitvoerders bieden ook ondersteuning aan de deelnemer bij het positief uitvoeren van acties in het 

kader van de contactstrategie van VDAB.  

 

Voor meer informatie zie: https://www.vdab.be/help/mijnloopbaan. 

 

8. MONITORING 
 

De monitoring van het project gebeurt op basis van de relevante gegevens in MLP en gegevens die de 

projectuitvoerder zelf bijhouden. De MLP gegevens bieden zicht op het tijdsverloop van de begeleiding, de 

uit te voeren en uitgevoerde acties. Bij start van de begeleiding dient de actie aangemaakt te worden conform 

de richtlijnen in deze projectfiche. het VDAB-klantendossier. Zodra de begeleiding eindigt, sluit men deze 

begeleidingslijn af met de toestand ‘Uitgevoerd’. 

 

De MLP registratie laat ESF en VDAB toe eenduidig te rapporteren over het aantal werkzoekenden dat gevat 

wordt door deze projecten en over de bereikte resultaten. Via MLP kan ook de trajectbegeleider van de 

dienstverlener het volledige verloop opvolgen. 

 

ESF stelt deze MLP-gegevens maandelijks ter beschikking van de promotor. De promotor vult maandelijks de 

lijst van indicatoren aan en stuurt de aangevulde tabel daarna terug naar 

maandtabellen@wse.vlaanderen.be.  

 

Contactpersonen VDAB  

 

MLP-coaches per provincie  

Voor registratie technische vragen zie https://extranet.vdab.be/node/160 
 

Experten Dienst Werkplekleren voor check deelnemers 

Kim Vande Put, kim.vandeput@vdab.be 

Hilde Van Woensel, hilde.vanwoensel@vdab.be 

 

Contactpersonen bij ESF Vlaanderen 

 

Oproepbeheerders 

Delphine Ampe, 02 552 83 01, delphine.ampe@vlaanderen.be 

Pieter Van Sande, 02 552 83 42, pieter.vansande@vlaanderen.be 

Stefaan Windels, 02 553 10 57, stefaan.windels@vlaanderen.be 

 

Departement Werk en Sociale Economie, Afdeling ESF  

Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel  

https://www.vdab.be/help/mijnloopbaan
mailto:maandtabellen@wse.vlaanderen.be
https://extranet.vdab.be/node/160
https://extranet.vdab.be/node/160
mailto:kim.vandeput@vdab.be
mailto:hilde.vanwoensel@vdab.be
mailto:delphine.ampe@vlaanderen.be
mailto:pieter.vansande@vlaanderen.be
mailto:stefaan.windels@vlaanderen.be
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Overzicht projectpartners 

 
Oproep Projectnummer Projectnaam Promotor en partners IKP 

455 8807 (Re)-Activate. Participatie van de 

niet-actieve arbeidsreserve op de 

Gentse arbeidsmarkt 

Stadsdiensten AC Portus = Stad Gent- 

Dienst werk 

141052-3 

     

455 8848 Duurzame instroom Horeca Erdecee nv 10039653-0 

     

455 8873 DIG IT Voka - Kamer van Koophandel Oost-

Vlaanderen 

 

 

BeCode 10653902-0 

     

455 8891 Actief op 2 sporen Voka - Kamer van Koophandel West-

Vlaanderen 

 

 

 MENTOR 10177677-0 

     

455 8893 MEAT - meeting to encourage and 

attract talent 

Westvlees 152536-0 

     

474 9207 Level Up Wvok vzw 10525721-001 

 


