
PROJECTFICHE Bemiddeling Werkzoekenden met Recente Werkervaring

Bemiddeling Werkzoekenden met Recente Werkervaring (BWRW)

Situering

Kadering

Door de huidige arbeidsmarktsituatie stelt VDAB een stijging van het aantal deelnemers met een

korte afstand tot de arbeidsmarkt vast. Via deze opdracht wenst VDAB deze klanten snel van een

proactief en preventief bemiddelingsaanbod te voorzien om zo een vlotte doorstroom naar de

arbeidsmarkt te realiseren en de werkloosheid te vermijden of de duur van de werkloosheid tot een

minimum te beperken. De opdrachtnemer biedt de bereikte klanten een bemiddeling aan van

maximaal negen maanden.

Het project start op 1 maart 2021 en loopt af op 31/12/2025. Meer informatie over de uitvoering van

BWRW, kan je terugvinden in het draaiboek.

Doelgroep

De klanten die worden toegeleid zijn ingeschreven bij VDAB en zitten niet in een actief traject naar

werk. Ze behoren niet tot de doelgroep van de contactstrategie en volgen geen andere acties zoals

outplacementbegeleiding of competentieversterkende acties.

Het zijn klanten van VDAB die worden gekenmerkt door recente werkervaring. Het profiel van de

doorgestuurde klanten binnen deze opdracht kan divers zijn. VDAB verwacht dat de opdrachtnemer

zijn bemiddeling en zijn ingezette methodieken aanpast op maat van elke deelnemer (bedienden,

arbeiders, kaderfuncties, hooggeschoolden, laaggeschoolden, anderstaligen ...).

Aantallen en locaties

De eerste bestelling betreft volgende hoeveelheden:

Perceel Regio-afbakening Gegarandeerde

eerste

bestelling

Plaatsen van

dienstverlening

locatie te voorzien

door VDAB of door

opdrachtnemer

BWRW-ANT Provincie Antwerpen 2880 Antwerpen, Mechelen,

Turnhout en

Herentals/Geel.

VDAB locatie (behalve

Herentals/Geel op locatie

partner)
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BWRW-OOST Provincie

Oost-Vlaanderen

2040 Gent Kongostraat, Gent

VAC, Eeklo, Oudenaarde,

Sint-Niklaas,

Dendermonde en Aalst.

VDAB locatie

BWRW-WEST Provincie

West-Vlaanderen

1410 Brugge, Roeselare en

Kortrijk.

VDAB locatie

BWRW-LIM Provincie Limburg 1080 Pelt, Genk Europalaan,

Genk T2, Hasselt

Trichterheide, Bilzen

Calvarieberg, Tongeren

Rietmusweg en Hasselt

Thonissenlaan.

VDAB locatie

BWRW-VLBR Provincie

Vlaams-Brabant

1840 Asse, Halle, Vilvoorde,

Leuven, Tienen en Diest.

locatie van de

opdrachtnemer

Eindtotaal 9250

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan

Toeleiding

Voor ieder perceel maakt VDAB minimaal maandelijks een lijst van werkzoekenden die door de

opdrachtnemer bereikt dienen te worden. In de dossiers van deze werkzoekenden wordt automatisch

een service bemiddeling werkzoekend met recente werkervaring geïnitieerd met de opdrachtnemer

als uitvoerder. Daardoor zal een rode balk zichtbaar worden links in de banner van het

klantendossier en krijgt de klant de status “Bemiddeling door partner waarbij eigenaarschap wordt

overgedragen” persoonlijke dienstverlening bij de partnercoach.

Alle geïnitieerde dossiers komen in het dashboard van de aangeduide contactpersoon van de

opdrachtnemer terecht en krijgt inzagerecht in het MLP-dossier. De opdrachtnemer gaat aan de slag

en verdeelt de dossiers onder de partnerbemiddelaars.
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Procedure Registratie in Mijn Loopbaan voor Partners

Alle handleidingen voor deze registraties vind je terug op Extranet

Het contacteren van de toegewezen deelnemers en aanvaarden service

De opdrachtnemer moet de toegewezen deelnemers contacteren. De opdrachtnemer hanteert de

strategie, kanalen en methoden zoals omschreven in zijn offerte, rekening houdend met de

GDPR-wetgeving.

Tijdens het eerste contactmoment moet de opdrachtnemer:

● de klant sensibiliseren: de opdrachtnemer licht de voordelen van de dienstverlening toe en

stimuleert de deelnemer om hier vrijblijvend aan deel te nemen.

● de inhoud en duurtijd van de bemiddeling toelichten.

● de situatie van de klant inschatten: de dienstverlening kan niet worden aangeboden indien de

klant de verplichting of de intentie heeft om in te gaan op een andere (wettelijk bepaalde)

begeleiding of competentieversterking (bv outplacementbegeleiding). De opdrachtnemer

gaat na of de klant zich in één van bovenstaande situaties bevindt. Indien de klant niet kan

deelnemen omwille van bovenstaande redenen, wordt dit onmiddellijk gemeld aan VDAB en

geregistreerd conform de VDAB richtlijnen.

De keuze van de klant om al dan niet deel te nemen moet binnen de 60 kalenderdagen na toewijzing

in MLP geregistreerd worden.

Indien de opdrachtnemer er niet in slaagt om de keuze van de klant binnen de 60 kalenderdagen te

registreren (bv. onbereikbaar), blijft de opdracht lopen bij de opdrachtnemer en dit voor de maximale

duur van 60 kalenderdagen. Na 60 kalenderdagen wordt de service BWRW automatisch geannuleerd.

Verplichte registraties MLP:
Beantwoorden van de vraag ‘klant stapt in’ via de knop naast de service bemiddeling werkzoekend
met recente werkervaring.
- Ja: de service wordt achter de schermen op aanvaard gezet.
- Nee: verplicht reden opgeven (maximaal 400 karakters), achter de schermen gaat de toestand naar
geweigerd door klant. en wordt de service afgesloten.

Start bemiddelingsproces

Voor de klanten die in het bemiddelingsproces wensten te starten, wordt bij de start van het

bemiddelingsproces een eerste afsprakenbundel bij de partner afsprakenblad opgemaakt. Hierin staat

minimaal:

● de opdracht “bevestig de opstart van bemiddeling bij de partner van VDAB”

● de concrete opdracht(en) voor de deelnemer
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● het eerstvolgende (individueel en/of collectief) contactmoment

De start van het bemiddelingsproces wordt geformaliseerd en geregistreerd binnen de 15

kalenderdagen na de bevestiging van de klant:

● voor digitaal vaardige klanten: door het afwerken van de opdracht “bevestig de opstart van

bemiddeling bij de partner van VDAB” door de klant.

● voor niet-digitaal vaardige klanten: door de ondertekening van de overzichtspagina van de

eerste afsprakenbundel het eerste afsprakenblad door de deelnemer en door de

opdrachtnemer. Beiden ontvangen een exemplaar en de opdrachtnemer laadt het document

op in het Digitaal Archief Samenwerking (DAS).

Vanaf de registratie van de start van het bemiddelingsproces begint de duurtijd van maximum 9

maanden te lopen.

Verplichte registraties MLP:
1. Registreren van de opdracht “bevestig de opstart van bemiddeling bij de partner van VDAB” door
de partnerbemiddelaar.
2. De opdracht is afgewerkt door de deelnemer
OF
de eerste afsprakenbundel het eerste afsprakenblad wordt uitgeprint en de overzichtspagina wordt
ondertekend door de opdrachtnemer en de deelnemer.
3. Indien vorige stappen in orde zijn, dan pas klikken op ‘start bemiddelingsproces’ bij de service
bemiddeling werkzoekenden met recente werkervaring.

De bemiddeling van werkzoekenden met recente werkervaring

De opdrachtnemer voorziet een vrijblijvend - doch overtuigende, motiverende en sensibiliserende -

bemiddeling gericht op een inschatting van de werkzoekende en een zo snel mogelijke doorstroom

naar de arbeidsmarkt of competentieversterking. De focus binnen de bemiddeling ligt op een

duurzame tewerkstelling, al dan niet voorafgegaan door een competentieversterkende actie.

Het gevraagde bemiddelingsaanbod bestaat minimaal uit:

● ondersteuning bij verwerking van ontslag of arbeidsduurvermindering;

● een inschatting van de afstand tot de arbeidsmarkt en een oriëntatie ifv het bepalen van een

realistisch jobdoelwit waarbij minstens;

○ de competenties in kaart moeten gebracht worden en de eventuele

competentiekloof moet bepaald worden

○ het MLP-dossier vervolledigd moet worden

○ de nodige oriëntatiestappen moeten genomen worden indien het jobdoelwit niet

duidelijk of onrealistisch is

● bemiddeling naar werk, jobhunting en sollicitatieondersteuning;

● doorverwijzing naar erkende beroepsgerichte competentieversterking indien bemiddeling

naar werk niet meteen mogelijk is in functie van het jobdoelwit.
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De dienstverlening richt zich op een goede inschatting en snelle doorstroom naar de arbeidsmarkt

met een maximale duurtijd van negen maanden. Indien een VDAB erkende beroepsgerichte

competentieversterking (exclusief webleren en oriënterende opleidingen) nodig is i.k.v. een traject

naar (ander) werk moeten deze noden vastgesteld en geïnitieerd worden tijdens de eerste drie

maanden (zie bestek - 2.7.2. de berekeningsvoorwaarden van de vergoedingen).

Tijdens de uitvoering stelt de partnerbemiddelaar, bij wijziging van opdrachten een nieuw

afsprakenblad afsprakenbundel op. De klant krijgt steeds een versie van de afsprakenbundel, hetzij

via een print hetzij automatisch via de communicatievoorkeur. De partnerbemiddelaar brengt samen

met de klant structuur in de chronologische opbouw van de acties die moeten leiden tot duurzame

tewerkstelling en vertaalt deze stapsgewijs en concreet in opdrachten met deadlines in de

afsprakenbundels afsprakenbladen. Daarna wordt ook een notitie opgemaakt met daarin de

relevante informatie of cruciale elementen die belangrijk zijn voor de eigenaar van het dossier of

voor andere bemiddelaars die werken met de klant. De partnerbemiddelaar rapporteert de

bemiddelingsacties in het dossier van de klant in MLP (Mijn Loopbaan voor Partners) en zorgt voor

een transparant klantendossier conform de richtlijnen van VDAB.

Erkende beroepsgerichte competentieversterking

Indien bemiddeling naar werk niet onmiddellijk mogelijk is in functie van het jobdoelwit, kan de

deelnemer binnen de 3 maanden doorverwezen worden naar een erkende beroepsgerichte

competentieversterking (exclusief webleren en oriënterende opleidingen).

De partnerbemiddelaar dient in MLP een opleidingsaanvraag te registreren. De aanvragen van of voor

werkzoekenden die een erkende opleiding met een VDAB-opleidingscode willen volgen, worden

automatisch in de VDAB-systemen geregistreerd, zodra de aanvraag wordt ingediend. Van zodra de

opleiding start en op toestand ‘bezig’ komt te staan, sluit de service automatisch af.

Werkplekleren

Wanneer een klant wil starten met een IBO tijdens een lopend traject, beslist de partnerbemiddelaar

over de passendheid van het traject. Het is echter VDAB die de begeleiding van de IBO zal opnemen.

Als de IBO wordt beoordeeld als passend in het traject naar werk voor de klant, maakt de

partnerbemiddelaar een afsprakenblad aan waarin de IBO als opdracht wordt gegeven. De

partnerbemiddelaar blijft uitvoerder van de dienstverlening en volgt de klant op in het kader van

nazorg.

Daarnaast zijn een beroepsverkennende stage (BVS) en een beroepsinlevingsstage (BIS) ook mogelijk.

Heropnameplicht

Een deelnemer kan tijdens de bemiddeling en begeleiding werk vinden of tijdelijk onbeschikbaar zijn

(bijvoorbeeld omwille van ziekte of opleiding). In dat geval verifieert de opdrachtnemer of de

deelnemer effectief aan het werk of onbeschikbaar is (controle categorie werkzoekende in het

werkzoekendendossier in MLP, bewijzen van medische onbeschikbaarheid, …).

Een wijziging van de categorie werkzoekende mag niet door de dienstverlener gebeuren. De klant kan

hiervoor zelf contact opnemen met de servicelijn of een bemiddelaar van VDAB. Indien de klant dit
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niet zelf in orde brengt, kan de dienstverlener hiervoor ook contact opnemen met de

VDAB-bemiddelaar die de service initieerde.

Hij informeert de deelnemer over de acties die hij moet ondernemen om zich na zijn tewerkstelling of

onbeschikbaarheid opnieuw in te schrijven bij VDAB en zich ter beschikking te stellen van de

arbeidsmarkt. Waar aangewezen houdt de partnerbemiddelaar contact met de deelnemer, deze

informatie kan weggeschreven worden in het dienstverleningsmenu (in een notitie) in het

MLP-dossier.

Indien de deelnemer zich terug inschrijft voor de afsluiting van de begeleiding, ziet de

partnerbemiddelaar in het dashboard ‘Klanten opvolgen’ dat de deelnemer terug ingestroomd is. De

opdrachtnemer legt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak vast om de bemiddeling zo snel

mogelijk weer op te starten.

Nazorg bij tewerkstelling

Bij tewerkstelling van de deelnemer zorgt de opdrachtnemer voor een actieve opvolging van de

deelnemer. Hij bespreekt met hem de eerste ervaringen op het werk, detecteert samen de eventuele

hindernissen en valkuilen en maakt potentiële knelpunten bespreekbaar met de deelnemer, waar

nodig en aangewezen met de werkgever.

De opdrachtnemer rapporteert alle ondernomen acties in MLP (in een notitie dienstverlening -

toelichtingsveld).

We raden aan om ook deze contacten in te plannen via het MLP-dossier en het afsprakenblad naar de

burger te mailen.

Nazorg op de werkvloer kan enkel mits akkoord van de deelnemer en de werkgever. Indien dit

akkoord er niet is, voorziet de opdrachtnemer enkel nazorg naast de werkvloer.

Het einde van het bemiddelingsproces

Het bemiddelingsproces wordt onder één van de volgende mogelijkheden beëindigd:

● als het dossier van de deelnemer langer dan drie opeenvolgende maanden geregistreerd

staat in een passieve categorie werkzoekende;

● na het bereik van de maximale duurtijd, zijnde negen maanden na start van het

bemiddelingsproces (= maximale duurtijd);

● na de initiatie én de effectieve start van de deelnemer in een door VDAB erkende

beroepsgerichte competentieversterking (exclusief webleren en oriënterende opleidingen);

● als het dossier van de deelnemer langer dan drie opeenvolgende maanden geregistreerd

staat als werkzoekende in individuele beroepsopleiding;

● indien de deelnemer niet langer actief deelneemt aan het bemiddelingsproces en dit na

expliciete goedkeuring door VDAB.
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Normale afsluit

Het systeem controleert dagelijks of een dossier aan de voorwaarden voldoet om het dossier de

status “ter afsluiting” te geven. Hieronder wordt verduidelijkt welke voorwaarden dit zijn. Een maand

wordt in dit geval geteld van dag op dag .1

De bemiddeling zal ten vroegste vanaf 3 maanden na de start van het bemiddelingsproces (= service

bezig) en onder één van volgende mogelijkheden beëindigen:

● Voor klanten waarvan het dossier aan het eind van de maand langer dan 3 maand

geregistreerd staat in een passieve categorie werkzoekende (70, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 90, 92,

93, 95, 96, ...). Deze meting wordt herhaald tot de status van de service wijzigt van ‘Bezig’

naar ‘Ter afsluiting’. Bijvoorbeeld: Op 5 juni 2022 veranderde de categorie werkzoekende van

de klant van een actieve naar een passieve categorie. Wanneer in die periode de categorie

onafgebroken passief blijft, én de status ‘bezig’ ten minste 3 maanden geleden geregistreerd

werd, zal het dossier op 5 september 2022 de status “ter afsluiting” krijgen.

● na het bereik van de maximale duurtijd, zijnde 9 maand na de start van het

bemiddelingsproces (= service bezig).

Bijvoorbeeld: De service kreeg status “bezig” op 5 januari 2022. Dan zal het dossier afsluiten

wegens het behalen van de maximale duurtijd van 9 maanden op 5 oktober 2023

Wanneer het bemiddelingsproces beëindigd is, hetzij na 3x passieve categorie werkzoekende hetzij

na maximumduurtijd van het bemiddelingsproces, krijgt de bemiddelaar van de opdrachtnemer een

signaal in het dashboard ‘Klanten opvolgen’ dat het bemiddelingsproces beëindigd is en dat de2

service bemiddeling werkzoekenden met recente werkervaring op ‘ter afsluiting’ staat. Vanaf dan

heeft de opdrachtnemer een maand de tijd om de service volledig af te sluiten door het opmaken van

het eindadvies in het MLP-dossier. Wanneer het eindadvies bewaard wordt, wordt de service

afgesloten en het inzagerecht afgenomen. Het eindadvies wordt automatisch omgezet naar een plan

van aanpak voor de VDAB-bemiddelaar (trusted advisor) die de klant verder zal opvolgen.

Indien dit na een maand niet gebeurd is, wordt de service automatisch afgesloten en het inzagerecht

automatisch afgenomen.

De opdrachtnemer informeert de deelnemers in actieve bemiddeling tijdig en expliciet over de

nakende einde van de bemiddeling. Tijdens dit afsluitgesprek worden de ondernomen acties

geëvalueerd.

Het eindadvies omvat een overzicht van het verloop van het proces en een gemotiveerd advies voor

het vervolg van de dienstverlening. Voor deelnemers die aan het werk zijn, wordt in dit eindadvies

opgenomen in welk beroep en/of welke sector de deelnemer tewerkgesteld is.

2 Dit geldt niet voor dossiers die vervroegd worden stopgezet door manuele tussenkomst en afsluiting omwille

van beroepsgerichte competentieversterking of IBO

1 OPGELET: Dossiers met laatste actie of wijziging naar passieve categorie op de laatste dag van de maand:
Laatste actie/passieve categorie op 31/03 - “Ter afsluiting” 30/06
Laatste actie/passieve categorie op 31/08 - “Ter afsluiting” 30/11
Laatste actie/passieve categorie op 30/11 - “Ter afsluiting” 28/02
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OPGELET: Alvorens het eindadvies in te geven, moeten alle openstaande opdrachten en

sollicitatie-opdrachten afgewerkt worden.

Output
Formeel: Er is in het MLP-dossier een eindadvies opgemaakt voor het vervolg van de dienstverlening.
Verplichte registraties in MLP:
1. Afsluiten van de service door opmaken en bewaren van het eindadvies in het MLP-dossier.
2. In het veld “opmerking” noteer je een korte toelichting ter staving van het eindadvies.

Start beroepsgerichte competentieversterking

Bij de start van de erkende beroepsgerichte competentieversterking (exclusief webleren en

oriënterende opleidingen), wat betekent dat de opleidingslijn op toestand bezig wordt gezet, wordt

het dossier automatisch afgesloten. In dat geval zijn bovenstaande voorwaarden voor het afsluiten

van het traject niet van toepassing.

De service wordt onmiddellijk beëindigd en het inzagerecht wordt afgenomen.

Langer dan 3 maanden in individuele beroepsopleiding

Ten vroegste aan het einde van de 3de maand na de start van het bemiddelingsproces (= service bezig)

kan het bemiddelingsproces in een dossier afgesloten worden. Dit kan enkel voor deelnemers

waarvan het dossier op het einde van de laatste 3 maanden geregistreerd staat in cat. 85. Deze

meting wordt iedere maand herhaald tot en met het bereiken van de maximum duurtijd van het

bemiddelingsproces.

In dat geval zijn bovenstaande voorwaarden voor het afsluiten van het traject niet van toepassing.

Ter info. Wanneer de duurtijd van de IBO korter is, valt de werkzoekende opnieuw onder de normale

bemiddeling en start de teller voor afsluit opnieuw. Bv. 2 maand IBO en daarna tewerkstelling. Klant

zal pas uitstromen na 3 maanden tewerkstelling.

Vroegtijdig het traject stopzetten

In bepaalde gevallen kan de partnerbemiddelaar aan de projectopvolger vragen om het traject

vroegtijdig af te breken. In dat geval zijn de bovenstaande voorwaarden voor het afsluiten van het

traject niet van toepassing.
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Uitvoerende partners

Perceel Financieringsnummer Partner IKP OE

BWRW-ANT A00D030

USG (Solvus) 10375263-001 10015173BWRW-OOST O00D355

BWRW-VLBR V00D010

BWRW-WEST W00D024 Groep Intro 10161256-000 10004008

BWRW-LIM L00D008

Groep Intro
(Penhouder)

10161256-000 10004008

BLM
(onderaannemer)

80225-000 10002926

Contactpersonen  VDAB

Projectleider

Stef Vanderhaeghen

Expert Kwaliteit/Audit

stef.vanderhaeghen@vdab.be

Projectopvolger(s)

Provincie Projectopvolger Contactgegevens

Antwerpen
Ellen Willems

Lieselot De Bonte

ellen.willems@vdab.be

lieselot.debonte@vdab.be

Vlaams Brabant Natalie Ruttens natalie.ruttens@vdab.be

Limburg Inge Vanhees inge.vanhees@vdab.be

Oost-Vlaanderen Griet De Vlaminck griet.devlaminck@vdab.be

West-Vlaanderen Bart Talloen bart.talloen@vdab.be
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Provinciale Expert MLP-coaches

Provincie MLP-coach

Antwerpen Annemie Van Wielendaele

Vlaams Brabant Marijke Cops

Limburg Bianca Vaes

Oost-Vlaanderen Katleen Belie

West-Vlaanderen Sofie Claeys

Te bereiken via het MLP-contactformulier op Extranet:

https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-part

ners-mlp/wie-helpt-je-verder.
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