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Tender intensieve begeleiding en bemiddeling van anderstaligen
(TIBB4 ANDT)

Situering

Kadering
Het is de opdracht van de opdrachtnemer om de werkzoekenden waarvan de bemiddeling wordt

overgedragen te bemiddelen naar werk door middel van een gepersonaliseerde en intensieve

aanpak.

De opdrachtnemer beschrijft in de offerte het basisaanbod voor de intensieve begeleiding en de

bemiddeling met taalondersteuning. Hij beschrijft daarbij de intensiteit van het aanbod, zowel

inhoudelijk als vormelijk. Met basisaanbod wordt het programma bedoeld dat een deelnemer zou

doorlopen indien hij op alle aspecten van zijn functioneren op de arbeidsmarkt ondersteuning nodig

zou hebben, zonder onderbreking wegens werk of langdurige onbeschikbaarheid. Dit basisaanbod

dient in de loop van de begeleiding verder afgestemd te worden op maat van elke individuele

deelnemer. De aanvullingen en afwijkingen op het basisaanbod zijn gemotiveerd en traceerbaar in

het klantendossier.

Dit project start op 1 januari 2017 en de toeleidingen lopen na een bijbestelling tot en met 31

augustus 2023. Meer informatie over de uitvoering van de TIBB4 anderstaligen, kan je terugvinden in

het draaiboek.

Doelgroep
De doelgroep van de gevraagde opdracht zijn anderstalige, bemiddelbare niet-werkende

werkzoekenden die niet het Nederlands als eerste taal hebben, maar

● voldoende taalkennis hebben om hun keuzeberoep uit te oefenen en

● voldoende taalkennis hebben om een begeleidings- en bemiddelingsgesprek te voeren,

● mits specifieke taalondersteuning tijdens de bemiddeling en nazorg bij tewerkstelling.

Ook de bemiddeling van anderstalige analfabeten kan overgedragen worden.

M.a.w. in functie van het beroep (en de taalvereisten voor dat beroep) vormt taal geen obstakel of is

het een overbrugbaar obstakel, ongeacht het taalniveau van de deelnemer.

zijn inzetbaar in het normaal economisch circuit, mits een gepersonaliseerde en intensieve aanpak

met taalondersteuning.

Mogelijke redenen voor een gepersonaliseerde en intensieve aanpak zijn:

● gebrek aan actief sollicitatiegedrag: geen motivatie, niet de juiste sollicitatievaardigheden

● gebrekkige kennis van de arbeidsmarkt, onvoldoende of onrealistische jobdoelwitten, …
● gebrekkige arbeidsattitudes, zoals omgaan met cultuurverschillen (zowel interpersoonlijk als

werkvloercultuur), omgaan met gezag, zich aanpassen aan wijzigingen in de planning,
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omgaan met kritiek, discipline om elke dag op tijd te zijn, respect hebben voor materiaal en

collega’s,…
● aanwezigheid van belemmerende randvoorwaarden op vlak van huisvesting, mobiliteit,

combinatie werk en vrije tijd, tijdsbeheer, eigen middelenbeheer, huishouden, persoonlijke

administratie, …

De werkzoekenden waarvan de bemiddeling overgedragen wordt, hebben bij de overdracht:

● een joboriëntatie,

● geen nood aan beroepsgerichte competentieversterking of taalopleiding om werk te kunnen

vinden in een job die past binnen hun joboriëntatie,

● geen vastgestelde niet-arbeidsmarktgerelateerde problematiek die volgens de

VDAB-bemiddelaar dermate ernstig is dat de uitvoering van de opdracht onmogelijk is, omdat

de inzetbaarheid in het niet NEC binnen de 12 maand niet realistisch is,

● zijn niet gevat door een financiële werkloosheidsval (regelgeving passende dienstbetrekking:

MB van 26/11/91 afdeling II art 26),

Bemiddeling van asielzoekers met een tijdelijk verblijfsstatuut en vermelding over de toelating tot

arbeid kan overgedragen worden mits ze aan de doelgroepvoorwaarden voldoen.

Het is de opdracht van de opdrachtnemer om bij elk contact het verblijfsstatuut en de toelating tot

arbeid van de deelnemer te verifiëren. Wijzigingen noteer je in MLP onder de rubriek

‘verblijfsdocumenten en arbeidskaarten’.

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan

Overdracht van de bemiddeling door VDAB (toeleiding)

● De VDAB-bemiddelaar maakt samen met de werkzoekende een inschatting van de

belangrijkste werkpunten en drempels. De bemiddelaar beslist op basis van deze inschatting

of de werkzoekende nood heeft aan een gepersonaliseerde en intensieve aanpak.

● De VDAB-bemiddelaar duidt de besproken opdrachten en mogelijkheden aan in Mijn

Loopbaan en geeft de gemaakte afspraken mee aan de werkzoekende via een

afsprakenbundel. De VDAB-bemiddelaar plaatst het dossier op status: ‘bemiddeling door

partner’ en maakt een ’plan van aanpak’ op. In dit ‘plan van aanpak’ kan de

partnerbemiddelaar nuttige informatie vinden m.b.t de afspraken die gemaakt zijn met de

klant. Na de aanmaak van het plan van aanpak, zorgt de bemiddelaar voor een

toeleidingsafsprakenblad.

Procedure Registratie in Mijn Loopbaan voor Partners
Alle handleidingen voor deze registraties vind je terug op Extranet.
Voor alle inhoudelijke informatie en formele output raadpleeg je het draaiboek.

Service opstarten
Afwerken van de eerste afspraak voor bemiddeling bij partner, de service ‘Begeleiden, activeren en

bemiddelen naar werk’ aanvaarden, opmaken van een eerste afsprakenbundel, ...  zoals beschreven
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in de handleiding  MLP TIBB4, TIBB4 ANDT, HOA, IBF, Bemiddelingsvoucher en Integrale Begeleiding

(IB+).

Competentieversterking

Aanvragen van opleidingen, zie handleiding registreren opleidingsaanvraag in een getenderd dossier.

Basis-ICT

Binnen TIBB4 kan er een begeleiding basis -ICT aangevraagd worden via de projectopvolger.

Werkplekleren
Beroepsverkennende stage (BVS)

Voor het registreren van een beroepsverkennende stage zie Handleiding registreren

beroepsverkennende stage.

IBO

Een IBO (Individuele BeroepsOpleiding) dient, zoals elke actie, te kaderen binnen de persoonlijke

dienstverlening. Dit wil zeggen dat zowel de werkzoekende als de bemiddelaar akkoord moeten gaan

met de IBO als actie in het traject.

Een IBO moet door de werkgever aangevraagd worden via ‘mijn VDAB’. Voor meer informatie verwijs

je de werkgever naar de VDAB website.

In MLP dien je niets te registreren. De VDAB-IBO-bemiddelaar zal contact met jou opnemen om de

aanvraag te bespreken en houdt je op de hoogte van het verloop van de IBO.

Afsluiten service Begeleiden, activeren en bemiddelen naar werk
In de Handleiding MLP TIBB4, TIBB4 ANDT, HOA, IBF, Bemiddelingsvoucher en Integrale Begeleiding

(IB+) vind je de afsluitregels en het ingeven van het eindadvies terug.

Uitvoerende partners

Provincie Regio Perceel Partner IKP OE
Financierings
nummer

Antwerpen

Antwerpen

stad
TIBBAANT01 SBS SkillBuilderS 183669/0 10008045 A00D077

Turnhout-

Mechelen
TIBBAANT02

Groep Intro 10161256/0 10004008
A00D078

WEB 158711/00 10001816

Vlaams-Brabant Provincie TIBBAVLB01 SBS SkillBuilderS 183669/0 10008045 V00D074

Limburg Provincie TIBBALIM01

Alternatief 10147699/0 10009837

L00D075

De Winning opleiding en

begeleiding
10415628/0 10009514

GOB Arbeidskansen 10014286/0 10003178

EMINO 10658477-00 10020498

05/11/2022 3

https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-trajectbegeleiding
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-trajectbegeleiding
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-opleiding-en-stages-prestaties-vergoedingen
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo#aanvraag
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-trajectbegeleiding
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-trajectbegeleiding


PROJECTFICHE Intensieve begeleiding en bemiddeling van anderstaligen (TIBB4 ANDT)

3

Oost-Vlaanderen

Gent en Gent

rand
TIBBAOVL01

Alexander Calder

Arbeidsintegratie
10222671/4 10013612 O00D109

ZOVL en Waas

& Dender
TIBBAOVL02 Groep Intro 10161256/0 10004008 O00D110

West-
Vlaanderen

Provincie TIBBAWVL01 SBS Skill BuilderS 183669/0 10008045 W00D074

Contactpersonen  VDAB

Projectleider

Anja Oste Tess De Vlaminck

Expert Kwaliteit/Audit Expert Kwaliteit/Audit

E anja.oste@vdab.be E tess.devlaminck@vdab.be

Projectopvolger(s)

Provincie Partner Projectopvolger Contactgegevens

Antwerpen
Groep Intro

Jade Malef

Tatjana Peeters
ant_tibb@vdab.be

SBS Skill Builders Sonja Visser

Limburg Alternatief Lars Leynen
lars.leynen@vdab.be

amregie_limburg@vdab.be

Oost-

Vlaanderen

Alexander Calder Ingrid De Strooper ingrid.destrooper@vdab.be

sofie.michiels@vdab.be

regie-ovl@vdab.beGroep Intro Sofie Michiels

Vlaams-Brabant SBS Skill Builders Natalie Ruttens
natalie.ruttens@vdab.be

vlbr_regiedienst@vdab.be

West-

Vlaanderen
SBS Skill Builders Corina Nourica

corina.nourica@vdab.be

regiewestvlaandereren@vdab.be

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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