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Oproep 490: Outreach & Activering BIS

Situering

o Looptijd projecten:
- start ten vroegste op 1 december 2020
- tot 31 december 2023

o Looptijd trajecten:
Betrokken oproep voorziet in flexibele trajectduur – d.w.z. dat de lengte van het voorziene aanbod niet vooraf wordt vastgelegd en als project- en persoonsafhankelijk bekeken
dient te worden i.f.v. maatwerk en een geïntegreerd aanbod.

o Goedgekeurde projecten zetten in op acties voor de brede groep arbeidsreserves & kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en die de voorbije 2
jaar niet bereikt werden of voor wie het bestaande aanbod in samenspraak met VDAB als ontoereikend beschouwd kan worden alsook personen die verplicht ingeschrevenen
zijn bij het OCMW (CAT05). Ook personen op een passieve categorie of niet-toeleidbaren voor wie het project potentieel wél een gepast aanbod kan zijn, mogen door VDAB
worden doorverwezen om te kijken of het zetten van eventuele stappen in deze projecten voor hen verschil kan maken in de aanloop naar herevaluatie van de status
“niet-toeleidbaar”.

o De oproep richt zich naar organisaties en partnerschappen werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise hebben in het vinden en begeleiden van personen uit
maatschappelijk kwetsbare groepen in hun brede zoektocht naar werk of opleiding.
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Doelgroep

Tot de finale doelgroep behoren in eerste instantie de brede groep arbeidsreserves. De verhoging van arbeidsdeelname en sociale inclusie staan centraal. Er wordt ook expliciet
ruimte gelaten voor het opnemen van OCMW-klanten met werkzoekende categorie 051 in hun VDAB-dossier. Ook werkzoekenden die de voorbije 2 jaar niet bereikt werden door
het bestaande VDAB-aanbod en/of voor wie het bestaande aanbod de voorbije 2 jaar inhoudelijk ontoereikend bleek, behoren tot de doelgroep en kunnen door VDAB worden
toegelaten tot het project.

Subdoelgroepen zijn projectafhankelijk en werden door de promotoren beschreven in het projectvoorstel.

De promotor maakt voorafgaand aan de vraag tot inzagerecht en de intentie om voor de klant een begeleidingslijn in het kader van deze oproep te registreren een professionele
inschatting van de noden van betrokken klant ifv het aangeboden projectpakket, dit in het beste geval met de eventueel andere betrokken dienstverlener(s).
Aan de promotoren wordt gevraagd maximaal in dialoog te gaan met de lokale VDAB-consulent indien de klant één werd toegewezen. Indien je klant (nog) geen VDAB-bemiddelaar
toegewezen kreeg, verloopt het verlenen van inzagerechten en de case bepaling d.m.v. contact met de dedicated bemiddelaars aangeduid voor deze oproep.

Bijvoorbeeld indien bij aanvraag van het inzagerecht blijkt dat de betrokken klant reeds een actieve begeleiding heeft in het kader van een VDAB-Tender, een andere gelijkaardige
intensieve begeleiding, of een ander lopend en voldoende passend dienstverleningsaanbod voor zijn of haar noden, kan er niet gestart worden met een traject i.f.v. deze oproep.

Kleinere tenders of andere lokale projecten kunnen echter vaak wél complementair zijn aan elkaar. Bij twijfel rond het wel of niet combineerbaar zijn van bepaalde acties kan je
altijd contact opnemen met ESF, zie contactgegevens onderaan.

Ook wanneer de klant ingeschreven is als bijvoorbeeld voltijds werkende (zie ook indicatieve bijlage onderaan dit document) kan het inzagerecht geweigerd worden. Deeltijds
werkend e.a. worden gezien als “onder tewerkgesteld” en zijn ok om in te stappen in deze projecten.

Bij twijfel kan in dialoog getreden worden met ESF en de promotor omtrent de specifieke case.

Wanneer tijdens de outreach fase van de projecten blijkt dat de klant in kwestie 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.

Zaken als leeftijd, diploma & opleidingsniveau worden niet specifiek vastgelegd als basis voor opname of weigering!

In functie van X-aantal projecten wordt gewerkt met gedetineerden. Voor de registratie van de acties die gebeuren ten aanzien van gedetineerden gelden volgende afspraken:
- De gedetineerde dient ingeschreven te worden met een “basisinschrijving” indien hij/zij onbekend is bij VDAB en voor deze basisinschrijving aan de vereisten voldoet.

1 Gezien de context waarbinnen de promotor werkzaam is begrijpt ESF Vlaanderen de keuze om de opname van deelnemers te beperken tot ocmw-klanten. Dit neemt echter niet weg dat ESF Vlaanderen
verwacht dat de dienstverlening binnen het project onvoorwaardelijk geboden zal worden, d.w.z. wanneer een klant zijn of haar leefloon verliest / dreigt te verliezen, dit niet automatisch wil zeggen dat ook
de projectdienstverlening ophoudt. Projecten met financiering binnen deze oproep zijn derhalve op deze manier verplicht additioneel aan de reguliere werking van OCMW's e.a

2
versie okt 2022



PROJECTFICHE – ESF VLAANDEREN - OPROEP 490 _ Outreach & Activering BIS

o Gedetineerden voor wie de datum voorlopige invrijheidstelling niet gekend is kunnen, in zoverre dat zij voldoen aan de overige vereisten in de fiche, de algemeen
geldende verblijfsvereisten én zij na afloop van hun detentieperiode nog arbeidsmarkt beschikbaar zouden zijn.

- Indien hij/zij gekend is bij VDAB dient gecontroleerd of de catwz van de klant op moment van vraag inzage correct staat in functie van de weergave van de realiteit.
- Privacy: Promotoren dienen na te laten in welke vorm dan ook melding te maken van de detentiecontext in de registratie.
- Verdere bepalingen omtrent 1) het niet actief zijn in een gelijkaardige actie die niet complementair is en 2) het in samenspraak met VDAB en eventuele andere actoren

professionele inschatten van de noden van de klant.

ESF volgt het bereik van de vooropgestelde doelgroep en de bijbehorende kenmerken op regelmatige basis op via de registraties in MLP en tijdens de projectbezoeken.

Verloop

Na het ‘vinden’ van potentiële deelnemers, door actief in te zetten op het outreachend en vindplaatsgericht bereiken van deze (inactieve) arbeidsreserves, kan men over gaan tot
een geïntegreerde begeleiding.

Organisaties mogen hierbij zelf een methodiek voorstellen om bijzondere acties en/of geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding aan te bieden op maat van de beoogde
deelnemers. De acties zijn daarbij complementair aan bestaande initiatieven en beleid.

Pas wanneer een deelnemer effectief wenst in te stappen in de integrale begeleiding na outreach, zal een vraag tot inzage en/of aanmaak van een begeleidingslijn ikv ESF
opgemaakt worden.

Elk ESF-project heeft een eigen specificiteit en aanbod. Geen twee projecten in eenzelfde regio zijn identiek in aanpak en aanbod. Ook hier stimuleren we maximaal de regionale
dialoog promotor-vdab ten einde elkaars aanbod op elkaar te kunnen afstemmen en de nodige afspraken te maken.

Registratie in MLP

De handleidingen zijn terug te vinden op http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml

● MLP-OPLEIDING
In functie van het registreren van acties binnen deze oproep, is het mogelijk dat de medewerkers van de promotor voorafgaand aan het recht tot registreren een opleiding
dienen te volgen. Meer info daaromtrent vindt u hier: https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp

● 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/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp.

Bij het toekennen van inzagerecht schrijft de consulenten 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.
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OCMW’s en GTB 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 in kwestie. OCMW’s en GTB zijn in deze zelf mee verantwoordelijk voor het bewaken en vermijden van dubbele registraties in een klantendossier.

● DE START VAN DE BEGELEIDING

● De promotor maakt voorafgaand aan de vraag tot inzagerecht en de intentie om voor de klant een begeleidingslijn in het kader van deze oproep te registreren een
professionele inschatting van de noden van betrokken klant ifv het aangeboden projectpakket. Dit in het beste geval met de eventueel andere betrokken
dienstverlener(s).

● Let op: Indien u bij het openen van een klantendossier vaststelt dat de betrokken cliënt nog een actieve begeleidings- of opleidingslijn heeft bij een andere partner,
dient u voorafgaand aan de registratie contact op te nemen met uw projectbeheerder. Dit in functie van de uitsluiting van dubbelfinanciering.

● DE BEGELEIDING

● Je registreert een ‘begeleiding ikv ESF’.
● Je noteert er het financieringsnummer specifiek voor uw organisatie opgemaakt voor deze begeleiding in het kader van deze ESF-oproep. Je vindt dit nummer in de

tabel achteraan deze projectfiche.
● Je plaatst de betrokken lijn op ‘bezig’ gedurende de duurtijd van het traject.
● Zodra de begeleiding eindigt, sluit je deze begeleidingslijn af met de toestand ‘Uitgevoerd’.
● In het kader van een warme overdracht vragen wij waar mogelijk om aan het einde van een traject een overzicht op te laden van de minimaal aangeboden activiteiten

(het trajectverloop en/of eindverslag) als document opgeladen in MLP. Een andere manier kan zijn d.m.v. rechtstreeks contact met de betrokken bemiddelaar. Maak
hiervoor de gewenste afspraken op regionaal niveau.

● 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 traject status van de werkzoekende adequaat op te volgen. Hierbij volstaan de sleutelmomenten in het
individuele begeleidingstraject.

● INZETTEN VAN WERKPLEKLEREN VOOR DE COMPETENTIEONTWIKKELING
Stage voor oriëntering:

o  beroepsverkennende stage (BVS)/oriënterende stage voor oriëntering,

Stage voor competentieontwikkeling:2

Afspraken registratie: zie ook handleidingen op https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulieren.
o IBO wordt aangevraagd via, opgevolgd en gefinancierd door VDAB. VDAB beheert eveneens de contracten.
o Beroepsopleiding en opleidingsstage, erkend of uitgevoerd door VDAB. Registratie, opvolging, administratie blijft bij de opleidingsinstantie.

2 Voor deelnemers met een RIZIV-uitkering dient hiervoor opnieuw toestemming gevraagd van de adviserend geneesheer.
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o Beroepsverkennende stage:  registratie door partner/promotor van deze oproep; 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.  
Een uitgebreide handleiding over de spelregels van de BVS vind je op de site van VDAB.

o BIS – VDAB dient hiervoor het opleidingsplan goed te keuren. Meer info: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsstage
o TWE (tijdelijke werkervaring): enkel de doorverwijzing na de ESF-begeleiding bij een klant die verregaandere en gespecialiseerdere nood heeft aan

werkplekleren. Bij start TWE dient u uw DERESF-lijn op ‘uitgevoerd’ te plaatsen.
o De werkervaringsstage kan ENKEL gebruikt worden binnen een TWE-traject en kan bijgevolg niet  ingezet worden.

● 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.

Daar het werken met ‘Mijn loopbaan’ een onderdeel is van de begeleiding zal deze werkzoekende zijn eigen dossier nu en later in zelfbeheer onderhouden.

Dit houdt tevens in dat de promotor stimulerend en ondersteunend optreedt i.f.v. acties in het kader van de nieuwe contactstrategie van VDAB.

● MONITORING

De monitoring van het project gebeurt op basis van de MLP gegevens, maar ook op basis van gegevens die door de dienstverlener zelf bijgehouden dienen te worden. De MLP
invoer geeft zicht op het tijdsverloop van de begeleiding, de uit te voeren en uitgevoerde acties. Bij de start van een begeleiding dient deze actie aangemaakt conform de
richtlijnen in deze fiche. 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 op maandelijkse basis deze MLP-gegevens ter beschikking van de dienstverlener of begeleidingspartner.

Contactpersoon bij ESF Vlaanderen

Tine Stryckers & Eveline Vernest & Anneleen Dewitte
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 BRUSSEL
02 552 83 37 / 02 552 83 45
Tine.stryckers@wse.vlaanderen.be;
eveline.vernest@wse.vlaanderen.be
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anneleen.dewitte@wse.vlaanderen.be
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Overzicht projectpartners

Projectnummer Projectnaam Organisatie
promotor/Partner

IKP-nummer ondernemingsnummer OE-nummer FNNR

9834 MIRIAM 4.0 Gent GROEP INTRO VZW 10161256-000 0461936071 10004008 EEWG173
Partnerorganisaties nog
niet gekend

9833 MIRIAM 4.0
Antwerpen

Groep Into VZW 10161256-027 0461936071 10009766 EEWG174

Partnerorganisaties nog
niet gekend

9818 J-OPLOSSING Limburg
(tot 31-12-2022)

GROEP INTRO VZW 10161256-000 0461936071 10004008 EEWG175 (tot
31-12-2022)

9782 MARA (Moeders met
Talent Versterken en
Activeren)

Stad Antwerpen 141014-000 0207500123 10020716 EEWG176

Gatam 10281472-000 0478069349 10007098
Emino 10658477-001 0682510212 10020456
Arktos 7624-013 0410346721 10007963

9832 Op Stap VZW Alternatief 76282-000 0434131616 10003020 EEWG177
Livaanhetwerk 140776-004 0201310929 10003000
BLM 80225-000 0435914040 10002926
Arbeidskansen 10014286-000 0430553306 10003178
GROEP INTRO VZW 10161256-000 0461936071 10004008

9783 Learning Inside Out 2.0
BIS Brussel

Vlaams
Ondersteuningscentrum
voor de Basiseducatie

6981-000 0443425503 10022336 EEWG178

Tracé Brussel vzw 10347540-000 0881506108 10014272
9793 Learning Inside Out 2.0

Bis Limburg
Vlaams
Ondersteuningscentrum
voor de Basiseducatie

6981-000 0443425503 10022336 EEWG179

Stad Genk 140157-000 0207201797 10007683
9812 Brusselse jonge

vrouwen in zicht
Jeugd en Stad Brussel 10073891-000 0443565558 10000717 EEWG180
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9777 Werk in zicht Wase Werkplaats 125880-000 0406769993 10011381 EEWG181
SOFIJA VZW 10700076-000 0752842239 10023219

9792 Learning Inside Out 2.0
bis Antwerpen

Vlaams
Ondersteuningscentrum
voor de Basiseducatie

6981-000 0443425503 10022336 EEWG182

GROEP INTRO vzw 10161256-000 0461936071 10004008
Stad Mechelen
(leerwinkel)

140578-000 0207499430 10022918

9794 Learning Inside Out 2.0
BIS Vlaams-Brabant

Vlaams
Ondersteuningscentrum
voor de Basiseducatie

6981-000 0443425503 10022336 EEWG183

GROEP INTRO vzw 10161256-0000 0461936071 10004008
9837 Outreach & activering

– BIS
Stad Geel 140726-000 0207533874 10023218 EEWG184

9823 Activeren dmv
stuyfplekmethodiek:
Stuyvend Netwerk
provincie Antwerpen

Blenders 55466-000 0434081829 10003719 EEWG185

9806 EXIST CENTRUM GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
PRISMA

10217940-000 0472448101 10023217 EEWG186

9835 MIRIAM 4.0 Oostende GROEP INTRO VZW 10161256-0000 0461936071 10004008 EEWG187
Partnerorganisaties nog
niet gekend

9774 Versterkt Werkt! Welzijnsregio
Noord-Limburg

10197172-0 0267393663 10007008 EEWG188

9836 On Board Erat VZW 10699213-000 0725741627 10023216 EEWG189
9815 OP STAP, Samen naar

werk
Grijkoort - Begeleid
Werk

171981-000 0443074521 10007531 EEWG190

Vzw Apart 10619691-000 0587657480 10019396
Vzw Lejo 19994-000 0420358606 10006259
Vzw Kopa 10057667-000 0457542961 10000508

Bijlage CATWZ i.f.v. ESF-Programma

Volgende indeling adhv numerieke werkzoekendecategorieën wordt gehanteerd door ESF Vlaanderen bij de verwerking van de monitoringsgegevens en horen – theoretisch gezien
althans – tot de potentiële doelgroep(en) van deze oproep:
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werkzoekend '  00, 1, 02 , 06,  14, 19, 82, 85'

inactief '  03,  05, 11, 18, 32, 33, 76, 77, 96, 97, 79'

deeltijds wz/wn ' 80, 89, 91, 93'

*Bovenstaande categorieën kunnen theoretisch gezien instappen in de projecten mits toepassing van de overige bepalingen in deze fiche en goedkeuring van de VDAB bemiddelaar.
Aan sommige categorieën is echter een uitkering of vrijstelling verbonden, hierbij moet samen met VDAB overlegd worden of de ESF-begeleiding samen kan lopen met de uitkering,
al dan niet mits bijvoorbeeld goedkeuring van een arbeidsgeneesheer, RVA, of andere instantie.
Voor personen die een uitkering genieten van het RIZIV dient ten allen tijde voorafgaand aan de registratie van de begeleiding toestemming gevraagd aan de adviserend
geneesheer. Bij onzekerheid omtrent de bron van uitkering dient dit door de promotor te worden nagegaan, indien nodig wordt de catwz van de klant in samenspraak met VDAB
gecorrigeerd. WEBSITE: https://extranet.vdab.be/themas/re-integratie.
Bij twijfel omtrent aanvraag inzagerecht voor een deelnemer met een hier niet opgenomen categorie, kan in dialoog getreden worden met ESF en de promotor omtrent de
specifieke case.
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