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Schema BVR



Doelgroep arbeidsmatige 
activiteiten in de sociale economie

Personen die niet betaald aan de slag kunnen omwille van 
medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen

Minimaal 12u/week deelname
Verwachting dat persoon door deelname stappen kan zetten 

naar betaalde beroepsarbeid
Engagement van de persoon om actief deel te nemen

Statuten – rechten & plichten  
Inschatting door VDAB met minstens een jaarlijkse opvolging 

van de criteria + aanreiken van bijkomende acties
onbezoldigde activiteiten - combinatiemogelijkheden



Toekenning contingent
Maatwerkbedrijf
Samenwerkingsverband vertegenwoordigd door maatwerkbedrijf

Werking in het Vlaams Gewest
Werknemers in dienst om begeleiding uit te voeren
Kwaliteitsregistratie (enkel maatwerkbedrijf)

Oproep & automatische vermindering van contingent
2.650 euro per begeleide deelnemer op jaarbasis 

Verplichtingen op vlak van verzekeringen, afsluiten overeenkomst, 
administratie



Begeleidingstaken
Intake- en oriënteringsgesprek 
Persoonlijk ontwikkelingsplan opmaken, opvolgen en bijsturen in 

dialoog met deelnemer
Registratie in Mijn Loopbaan
Passende activiteiten op een werkpost zoeken ifv observatie, 

versterken en bijsturen van arbeidsmarkt- en beroepsgerichte 
competenties

Begeleiden bij de opstart, opvolgen van de deelname
Aanspreekpunt voor deelnemer en VDAB
Minimaal twee keer per jaar evalueren, in dialoog met deelnemer en 

VDAB
Organiseren van opleiding en competentieversterkende acties ifv

deelname, stabiliseren van problematieken, versterken van generieke 
competenties

Sociale dienst & brug slaan naar reguliere zorg en welzijn
Een begeleiding op maat ifv doorstroom naar de reguliere 

arbeidsmarkt, collectief maatwerk of LDE



Overgangsmaatregelen

Omzetting van contingent arbeidszorg 
naar arbeidsmatige activiteiten

Voorstel zal voorgelegd worden aan 
Adviescommissie
• Rekening houdende met invulling

Oproep na definitieve goedkeuring (jan 2021)

Omzetting van huidige 
arbeidszorgmedewerkers

Automatische omzetting van deelnemers 
31/12

Inschatting door VDAB van de criteria op 
basis van een gesprek met de 
medewerker en begeleider

Opvolging en monitoring van resultaten 
van gesprekken

Mogelijkheid van vrijstelling



Werk- & zorgdecreet 


