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Opleiding ‘Werken op Hoogte’ ism Rising You

Situering
Het werven van vacatures waarbij veilig werken op hoogte een noodzakelijke competentie is.

Rope Access of werken op hoogte op stellingen hebben daarbij een substantieel en essentieel

aandeel in de te verwerven competenties.

● Opleiding tot installateurs van zonnepanelen

● Opleiding tot rigger/monteur

Doelgroep

● Niet-werkende werkzoekenden;

● Met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder door een migratieachtergrond

en/of taalachterstand;

● Die reeds 18 zijn op het ogenblik dat zij geregistreerd worden als deelnemer voor deze

opdracht.

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan’
VDAB maakt voor elke cursist een doorverwijzing aan naar  RISING YOU= inzagerechten in het

klantendossier.

● VDAB opleidingscode voor 000311: Rope access werken op hoogte werken op hoogte.

● VDAB opleidingscode 000310 voor ‘hoogtewerker/stellingbouwer/rigger/monteur’.

● VDAB opleidingscode 035121 voor opleiding 'monteur van zonnepanelen'.

● VDAB-opleidingscode 130230 voor opleiding ‘monteur staalconstructies’.

● VDAB-opleidingscode 503020 voor opleiding ‘industrieel reiniger’

● VDAB-opleidingscode 010300 voor opleiding ‘industrieel schilder’

● VDAB-opleidingscode 021000 voor opleiding ‘dakwerker’ (enkel Oost-Vlaanderen)

● VDAB-opleidingscode 800324 voor opleiding ‘VCA’ ( er is een onderscheid tussen remediëring

VCA (= 56u) en de gewone VCA (= 80u)

● VDAB-opleidingscode 133400 Industrieel isoleerder

Financieringsnummers

Antwerpen

● A41P001 (Monteur zonnepanelen)

● A32P029 (Stellingbouwer)

● A41D030 (Industrieel isoleerder)

Oost-Vlaanderen:

● O00D249 (Stellingbouwer)

● O00D353 (Dakwerker)
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MIXED traject

VDAB registreert hoofdcontract en partner Rising You via sublijn.

VDAB registreert prestaties, kinderopvang en vervoerskosten voor opleiding gegeven door VDAB.

Rising You registreert een opleidingslijn. Prestaties en vervoerskosten voor de opleidingsdagen die bij

hen doorlopen worden.

Voor vervoersonkosten maakt RY voor elke cursist een gemiddelde van de KM’s van verblijfplaats tot

de verschillende opleidingsplaatsen en voert het gemiddelde aantal km’s in.

Voor de week opleiding in de Ardennen:

In de opleidingslijn nieuwe lijn vervoer toevoegen en op die lijn verre verplaatsing invoeren voor 1

dag = maandag. Voor Din-tot vrijdag nieuwe vervoerslijn met 0,1 km verplaatsingsvergoeding.

Op het einde van de opleiding maakt Rising you een competentierapport op in MLP..

RY scoort voorlopig de competenties. VAB voegt de competenties  voor hun opleiding toe aan dit

rapport. RY sluit het competentierapport af en laat het door de klant ondertekenen.

VDAB sluit de volledige lijn af en leerweg en bezorgt de klant de C91.

Naast de opleidingslijn wordt er een Jobmatchings-lijn (JOBMAT) geregistreerd waarin de activiteiten

tijdens de 6 maanden nazorg worden genoteerd.

Handleidingen ‘Registreren van opleiding’  en ‘Jobmatching’ vind je terug op Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestatie
s-vergoedingen

Uitvoerende partner

RISING YOU

Louizalaan 54

1050 Elsene

IKP 10660516-000

Contactpersoon: Nancy Geeraerts (016 35 66 70) / Benjamin Gerard

Contactpersoon VDAB
Projectleider: Gwendolin Vreven

VDAB Brussel

● Projectmanager: Inge Deschuyffeleer

● Projectopvolger:

VDAB Gent

● Projectmanager:  Inge Van der Linden

● Projectopvolger: Serafien Verschraegen en Ingrid De Strooper

VDAB Antwerpen

● Projectmanager: Ronald Matthys
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● Projectopvolger: Wendy Gabriels
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