
PROJECTFICHE SIF4

Outplacement in kader van het Sociaal Interventiefonds (SIF4)

Situering

Via deze opdracht wenst VDAB de outplacementbureaus aan te duiden die verantwoordelijk zullen

zijn voor het uitvoeren van de outplacementbegeleiding in kader van het Sociaal Interventiefonds

(SIF). De opdracht bestaat uit:

● De uitvoering van de outplacementbegeleiding, inclusief de bemiddeling naar werk.

● Het faciliteren van opleiding en de certificering van verworven competenties nodig voor het

behoud en de versterking van de inzetbaarheid van de deelnemers op de arbeidsmarkt.

● Het begeleiden en opleiden van de deelnemer in het gebruik van Mijn Loopbaan.

Deze opdracht start op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2025.

Doelgroep

Sinds 1 maart 2009 financiert het sociaal interventiefonds van de VDAB onder bepaalde voorwaarden

de outplacementbegeleiding voor:

● werknemers met domicilie in Vlaanderen,

● gefailleerde zelfstandigen met domicilie in Vlaanderen,

● helpers van gefailleerde zelfstandigen met domicilie in Vlaanderen, en

● werknemers met domicilie in Vlaanderen die tot een jaar voor het faillissementsvonnis bij de

bewuste onderneming werkten,

indien deze aan de slag waren in een bedrijf gelegen in het Vlaamse Gewest of woonachtig in het

Vlaamse Gewest en werkloos werden ten gevolge van:

● een faillissement van de onderneming,

● een gerechtelijke reorganisatie van de onderneming,

● de gerechtelijke ontbinding van een vzw door kennelijke staat van onvermogen,

● de vrijwillige vereffening van een vzw door kennelijke staat van onvermogen, of

● financiële moeilijkheden in de onderneming.

Ook personen die recht hebben op een outplacementbegeleiding ten laste van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening zoals gesteld in art. 7 van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering
van de artikelen 15 en 17 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de
werkgelegenheidsgraad van de werknemers behorend tot de doelgroep.

Opgelet:
1. De outplacementbegeleiding staat open voor alle werknemers. Als er personen in de

begeleiding stappen die al een tewerkstelling hebben, moet het outplacementbureau de

begeleiding voor die personen zo organiseren dat zij de begeleiding kunnen volgen (bijv.

organisatie van avond- of weekendsessies, sessies in voor- en namiddag, rekening houdend

met ploegenarbeid, of individuele sessies).

2. Het profiel van de getroffen werknemers binnen deze opdracht is divers. De opdrachtnemer

moet de outplacementbegeleiding en –methodieken aanpassen op maat van elke deelnemer

(bedienden, arbeiders, kaderfuncties, hooggeschoolden, laaggeschoolden, anderstaligen ...).
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Percelen

Er werden 9 geografisch afgebakende percelen gegund. Voor een overzicht van de percelen en

gegunde partners zie ‘Uitvoerende partners’.

Opdrachten worden toegewezen aan de geografisch afgebakende percelen o.b.v. het aantal getroffen

werknemers werkzaam op de vestigingsplaatsen van het bedrijf. Er worden geen garanties naar

aantallen gegeven, aangezien het aantal toewijzingen binnen deze opdracht afhankelijk is van het

aantal bedrijven dat beroep doet op het Sociaal Interventiefonds.

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan

Start van de opdracht

Nadat een aanvraag voor een outplacementbegeleiding in kader van het SIF wordt goedgekeurd,

duidt VDAB een outplacementbureau aan conform de in het bestek vermelde toewijzingsregels. De

opdrachtnemer wordt hiervan via een toewijzigingsmail op de hoogte gebracht.

De VDAB Sociaal Interventieadviseur (SIA) zorgt in groep voor de aanmaak van klantendossiers en

initieert de service ‘Outplacementbegeleiding i.k.v. SIF4’. Dit zorgt automatisch voor inzagerechten voor

de opdrachtnemer. De SIA bezorgt de opdrachtnemer via mail een lijst met de gegevens van alle

betrokken werknemers.

Het outplacementkantoor nodigt de werknemers schriftelijk uit voor de informatiesessie via MLP en

neemt eveneens telefonisch contact op.

Registratie in Mijn Loopbaan

Registratie door VDAB - INITIËREN SERVICE ‘OUTPLACEMENTBEGELEIDING I.K.V. SIF4’

1) De sociaal interventieadviseur (SIA) initieert de service bij de SIF-opdrachtnemer in

groep voor de klanten voor outplacementbegeleiding.

2) Status dienstverlening: “persoonlijke dienstverlening”

Indien er al dienstverlening bezig was en de status dienstverlening stond op “formele

opvolging”, dan blijft deze status behouden.

3) De SIA heeft een service “Outplacementbegeleiding i.k.v. SIF4” geïnitieerd.

a) De burger werd toegewezen aan een specifieke opvolger (Certo certificaat

outplacementbegeleider moet opgeladen zijn in DAS en MLP opleiding

gevolgd) van het geselecteerde perceel.

b) Het dossier heeft een rode banner gekregen, wat aangeeft dat de bemiddeling

door een opdrachtnemer wordt opgenomen.

c) De opdrachtnemer heeft inzage gekregen in het dossier van de klant.

d) De opdrachtnemer is bemiddelaar geworden van het dossier.

Voor de partnerregistratie kan je best de ‘Handleiding Sociaal InterventieFonds SIF4’ raadplegen. Je

vindt deze terug op de extranet.
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Ook andere handleidingen over registratie in MLP vind je terug op Extranet:
https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulieren#han
dleidingen-mlp

Uitvoerende partners

Provincie Regio Perceel Financierings
nummer

Partner IKP OE

Antwerpen

Antwerpen SIF-ANT A01D054 SBS Skill BuilderS 183669-000 10008045

Mechelen
Kempen

SIF-MK A01D055 Hura 10409027-000 10010392

Limburg Limburg SIF-LIM L01D023 Hura 10409027-000 10010392

Vlaams-
Brabant

Leuven SIF-LEU V01D019 Travvant 10666088-000 10021276

Halle - Vilvoorde SIF-HV V01D020 Travvant 10666088-000 10021276

West-
Vlaanderen

Brugge
Oostende- Westhoek

SIF-BOW W01D032 Auxilios 10399538-001 10010421

Midden-West Vlaanderen
Roeselare - Tielt
Zuid-West-Vlaanderen

SIF-ZWV W01D033 De Rouck &
Verhellen

10163472-000 10010351

Oost-
Vlaanderen

Meetjesland,
Leiestreek en Schelde
Gent en rondom Gent

SIF-GER O01D028 De Rouck &
Verhellen

10163472-000 10010351

Waas en Dender
Zuid-Oost-Vlaanderen

SIF-WDZ O01D029 SBS Skill BuilderS 183669-000 10008045
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Contactpersonen  VDAB

VDAB Sociale Interventie:

Pieter Steyaert - sociale_interventie@vdab.be

Projectleiders Samenwerking:

Sarah Sierens - sarah.sierens@vdab.be

Sofie De Graeve - sofie.degraeve@vdab.be

Projectopvolgers en SIA’s:

Provincie Partner SIA’s Projectopvolgers

Antwerpen

SBS Skill BuilderS Nancy De Bakker

Lieselot De BonteHura Mechelen: Kristiane Vercammen
Kempen: Sylvia Poel

Limburg
Hura Dominick Mols

Annick Wouters
Nancy Haesevoets

Lars Leynen

Oost-
Vlaanderen

De Rouck & Verhellen Brenda De Rijcke Sofie Michiels

SBS Skill BuilderS Katrien De Vleeschouwer Falka Schoeters

West-
Vlaanderen

De Rouck & Verhellen Valerie Tanghe

Amelie Ingelbrecht
Auxilios Charlotte Coopman

Vlaams-
Brabant

Travvant: Leuven Wim Camelbeek

Charlotte Kayaerts
Travvant: Halle -
Vilvoorde

Sandra Van Buggenhout
Elke Temmerman

Provinciale Expert MLP-coaches:
Te bereiken via het MLP-contactformulier op Extranet:

https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp/wie-helpt-je-verder
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