
AMA DOORSTROOM
Impact op de samenwerking met VDAB & GTB
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Bevoegdheid 
van VDAB

● Toeleiden van de doelgroep

● Bemiddelaar waakt over de opvolging, progressie & duurtijd 
van het traject

● Evalueert de mogelijkheid tot doorstroom minimaal jaarlijks
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Doelgroep ● Nood aan arbeidsmatige activiteiten 

● Waarvan VDAB inschat dat men minimaal 12 uur kan werken.

● Waarvan wordt ingeschat dat men de uren kan opbouwen

● Waarvan ingeschat wordt dat de stap naar betaald werk 
mogelijk is in de toekomst
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Advies AMA 
Doorstroom
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Combinatie 
van tools

NIEUW

● Beroepsverkennende stage op een andere 
werkvloer

● IBO
● Tijdelijke werkervaring
● Deeltijdse tewerkstelling als doelgroepmedewerker
● Wijk werken
● NEC
● Opleiding
● Begeleiding door GOB

*voor een periode van 3 maanden max.
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Jaarlijkse 
evaluatie van 

de AMA 
doorstroom-
medewerker

● De stap naar betaald werk is NU haalbaar.   We 
maken de stap  naar betaald werk.

● De stap naar betaald werk is nog niet haalbaar.  We 
zetten AMA doorstroom verder.

● De stap  naar betaald werk zien we niet langer 
haalbaar.  We bemiddelen naar een ander, beter 
passend project. 

NIEUW 
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Administratief 1. We registreren geen opleidingslijn meer sedert 2017.
➢ Deze lijnen worden eind december 2020 afgesloten in 

VDAB-systemen:
■ opleidingslijnen afsluiten in het VDAB dossier van 

de AZ-medewerker (C91 meegeven aan klant ifv 
uitbetaling)

■ E-lijn afsluiten in Opleidingenmanager

➢ Er komt een gerichte communicatie naar de AZI’s over 
welke medewerkers het gaat (begin december)

➢ De betrokken GTB-bemiddelaars gaan het gesprek aan 
met de AZ-medewerker (consequenties stopzetten 
vrijstelling)
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2. De individuele fiche verdwijnt vanaf 01-04-2021

3. Toelating onbezoldigde stage verdwijnt vanaf 2021.
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Opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan (=POP) + 
opladen in het vertrouwelijk luik

a. Hoe krijg je als organisatie toegang tot het vertrouwelijk 
luik? 

b. Hoe krijg je als begeleider toegang tot het vertrouwelijk luik 
van de AZ-medewerker?

c. Hoe laad ik dit dan op in het unieke dossier van de 
medewerker? 

NIEUW
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Vragen? Vragen over Mijn Loopbaan?  Expert-coach MLP

katleen.belie@vdab.be

T 0486 66 92 53

Vragen over AMA doorstroom? Expert IDV

jyoti.hullebus@vdab.be

T 0499 54 27 06

mailto:jyoti.hullebus@vdab.be

