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Partnerbevraging VDAB JOP 2018  –  
Reflecties vanuit de Werkplekarchitecten 

 
Situering 

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert tweemaal per jaar in elke provincie een Provinciaal 
Netwerk voor zijn leden. Op deze bijeenkomsten staat informatiedeling, uitwisseling en overleg 
rond beleidsevoluties, actuele dossiers en initiatieven uit de regio centraal. In het voorjaar 2017 
agendeerde Sterpunt Inclusief Ondernemen op deze Provinciale Netwerken het JOP van VDAB, in 
het kader van de adviesbevraging bij partners voor het JOP 2018. 

De thema’s uit de adviesbevraging werden besproken met de aanwezigen, met als focus de vraag 
hoe de Werkplekarchitecten kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van VDAB. 
Vanuit de besprekingen en signalen uit het werkveld formuleren we onderstaande reflecties en 
aandachtspunten. Deze hebben betrekking op het activeringsbeleid, op specifieke doelgroepen 
zoals jongeren, 55-plussers en personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maar 
evenzeer op de thema’s werkplekleren, sectoraal beleid en kennisdeling en samenwerking met 
partners. Hieronder vindt u een selectie van reflecties thematisch gebundeld. We beschouwen 
deze als mogelijke leidraad voor een dialoog: 

 Kennisdeling en uitwisseling met partners? Graag! 

 Gedeelde sectorale focus  

 Pleidooi voor meer dan alleen marktwerking 

 Duurzaam partnerschap in plaats van klant-leveranciersrelatie? 

 Focuswerking naar 55-plussers? 

 Jongeren en (begeleiding naar) werk: jongleren op een slappe koord? 

 Werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt: integraal én structureel? 

 De Werkplekarchitecten: partners in ontzorgen samen met VDAB 
 
 

Kennisdeling en uitwisseling met partners? Graag! 
 
Kennisdeling en uitwisseling tussen arbeidsmarktregisseur en deskundige partners rond 
arbeidsmarkt gerelateerde thema’s is belangrijk. Meer zelfs: het is een voorwaarde als we 
maximaal rendement willen halen uit het samenspel van regisseur en partners. De 
Werkplekarchitecten zijn vragende partij voor meer uitwisseling rond cijfers over de regionale of 
lokale arbeidsmarkt. De Werkplekarchitecten missen regionaal een forum waar cijfers en 
ervaringen mee aanleiding kunnen vormen voor debat en analyse. Relevant cijfermateriaal 
hebben en beschikbaar stellen is één, mogelijkheden bieden voor uitwisseling van analyse en 
interpretatie in groep gaat nog een stap verder. Er is een gebrek aan ‘vertaalde tabellen’, tabellen 
met interpretaties of analyses en – vooral – een plaats waar dit aan bod kan komen. 
 
Vaker dan in de cijfers op zich, liggen de echte leerkansen in de ruimte en openheid voor het 
delen van analyse en interpretatie. Hiervoor een forum hebben is belangrijk. Een voorbeeld van 
een goede praktijk vonden we vroeger in Leuven met het initiatief van ERSV, waar in de 
Werkgroep Sociale Economie cijfers ingebracht werden door medewerkers van VDAB én door 
partners. Bijvoorbeeld over de evolutie van langdurig werkzoekenden en laaggeschoolden in de 
regio en vaststellingen met betrekking tot de toeleidingen naar partners. 
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Gedeelde sectorale focus  
 
Bij de accountmanagers van VDAB, elk gespecialiseerd in bepaalde bedrijfssectoren, zit veel 
expertise. Die expertise meer ontsluiten, onder andere via kennisdeling en uitwisseling met de 
partners, vormt een uitdaging en kan bijdragen aan een sterkere sectorale aanpak op maat. We 
stellen vast dat VDAB vooral sterk inzet op haar positie naar sectoren. Tegelijk hebben vandaag 
tal van Werkplekarchitecten concrete samenwerkingen met sectoren en zette Sterpunt Inclusief 
Ondernemen het afgelopen anderhalf jaar sterk in op uitwisseling en concrete samenwerking met 
sectoren via de sectorfondsen, waarvan ze een toenemend aantal tot haar leden mag rekenen. 
Consulenten van sectorale opleidingscentra- en fondsen beschikken over veel sectorspecifieke 
kennis en vormen zo een belangrijke toegang tot bedrijven. Zij kennen immers de vraagzijde 
uitstekend. Daarnaast vormen de Werkplekarchitecten een netwerk van dienstverleners met 
kennis van en toegang tot de aanbodszijde (werkzoekenden) en expertise inzake onder meer 
werkplekleren. Sterpunt Inclusief Ondernemen stroomlijnt en faciliteert resultaatsgerichte 
samenwerking tussen beiden om bij te dragen tot meer inclusieve ondernemingen. 
 
Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten geloven dat de sectorale focus de 
juiste is. Alleen zouden de inspanningen, zowel langs de kant van de Werkplekarchitecten als 
VDAB, baat hebben bij een heldere positionering van de arbeidsmarktregisseur en bij een 
resultaatsgericht partnerschap waarbij gestreefd wordt naar maximale synergie en rendement. 
De Werkplekarchitecten zijn hiervoor vragende partij. 
 
Pleidooi voor meer dan alleen marktwerking 
 
De afgelopen jaren zijn de principes van doorgedreven marktwerking en vraaggestuurdheid diep 
doorgedrongen in de arbeidsmarktdienstverlening. Alles moet marktgedreven en vraaggestuurd. 
De Werkplekarchitecten vragen om de effecten van deze beleidskeuzes te evalueren. 
Marktwerking heeft zijn verdiensten en is voor bepaalde opdrachten een goede keuze 
(gebleken). Maar dat is het lang niet voor elke opdracht en begeleidingstraject. Zelfs de meest 
uitgesproken believers zullen inmiddels erkennen dat de balans lang niet eenduidig positief oogt. 
Niet in het minst voor de begeleiding van kwetsbare doelgroepen, waar al te vaak pijnlijk duidelijk 
wordt dat noodzakelijke integrale begeleiding op maat zich niet zomaar laat vertalen en 
verkappen in kant en klare getenderde trajecten.  
 
Sterpunt Inclusief Ondernemen wees eerder al op de negatieve effecten van tendering (of van de 
wijze waarop in Vlaanderen aan tendering wordt vormgegeven en de keuzes binnen een tender), 
zowel op de trajecten en slaagkansen van de doelgroep, de opgebouwde expertise in 
uiteenlopende partnerschappen en de aanwezige innovatieruimte. Sterpunt Inclusief 
Ondernemen blijft voorstander van structurele projecten en financiering, waarmee een 
voldoende divers en kwalitatief aanbod kan worden gegarandeerd van acties naar kwetsbare 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt, via duurzame partnerschappen. 
 
De strakke uitbestedingskaders, inclusief de bijhorende verschuivingen inzake inspannings- en 
resultaatsfinanciering, verantwoordingsregels- en onzekerheden, zetten druk op de 
begeleidingsorganisaties en uiteindelijk ook op de trajecten van de finale doelgroep. Kortlopende 
tenders, waarbij de financiële en organisationele risico’s al maar meer bij de uitvoerende partners 
komen te liggen, zijn meer regel dan uitzondering. Een verregaande flexibiliteit wordt verwacht, 
maar daar staan nog maar weinig zekerheden meer tegenover. In deze context wort het 
moeilijker om als werkgever een goede huisvader zijn, verantwoordelijkheden op te nemen en de 
engagementen naar het eigen personeel na te komen. Het dreigt organisaties ook in een 
permanente overlevingsmodus te plaatsen met weinig zuurstof voor innovatie. 
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Duurzaam partnerschap in plaats van klant-leveranciersrelatie? 
 
Met de intrede van een doorgedreven marktwerking, is ook de relatie tussen de 
arbeidsmarktregisseur en deskundige partners veranderd. We betreuren hierbij dat deze relatie 
vaak gereduceerd wordt tot een klant-leveranciersrelatie zonder meer en pleiten voor het herstel 
van écht partnerschap. De relatief kortlopende tenders met steeds wisselende gegunde partners 
of partnerschappen zijn daar niet vreemd aan. 
 
De Werkplekarchitecten vragen arbeidsmarktregisseur VDAB om ook binnen uitbestedingen de 
partnerschapsgedachte zelf sterker te belichamen door meer vertrouwen te hebben in en te 
geven aan de gemandateerde professionele partners. Een echt partnerschap is er één op basis 
van vertrouwen. Dit vertrouwen uit zich ook in het ter beschikking stellen van alle mogelijke 
instrumenten om naar eigen inzicht begeleidingstrajecten vorm te geven, waarbij de 
administratieve lasten worden beperkt en een ononderbroken trajectflow wordt verzekerd. We 
zien hiertoe binnen de TWE-tender een gunstige evolutie, waar de gemandateerde partners een 
grotere autonomie zouden krijgen bij de keuze en opstart van instrumenten voor werkplekleren 
binnen een ruimer werkervaringstraject. De aanwezigheid van het principe is een lichtpunt, de 
effectieve uitrol en uitwerking op het terrein zal duidelijk maken of dit ook in de praktijk zo is. 
 
De Werkplekarchitecten vragen VDAB om naast grote Vlaamse of provinciale tenders ook te 
blijven investeren in kleinschalige projecten waar wordt ingespeeld op lokale en regionale noden, 
via lokale en regionale partnerschappen. 
 
Focuswerking naar 55-plussers? 
 
De Werkplekarchitecten stellen vast dat er maatschappelijk dubbele signalen naar deze groep 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt worden uitgestuurd. Er is de verwachting dat loopbanen 
gemiddeld langer moeten gaan duren, met diverse hervormingen inzake loopbaanduur en 
pensioenen. Langer werken, (bijna) niemand ontsnapt er nog aan. Levenslang leren, ja toch? Wie 
dat vandaag niet omarmt is bijna per definitie verdacht. Welke inspanningen we van oudere 
werkzoekenden mogen vragen? Tot welke leeftijd er actief sollicitatiegedrag wordt verwacht (en 
hoe hard we optreden in het geval iemand hierin tekort schiet)? Vanaf wanneer een andere en 
mogelijk meer zinvolle tijdsbesteding of bijdrage aan de samenleving bespreekbaar is? Daar wordt 
het al wat minder duidelijk. 
 
En dan hebben we het nog niet gehad over de vooroordelen langs werkgeverskant en de 
mindswitch en engagementen die we van werkgevers verwachten (ja toch?). Feit is: de drastisch 
lagere kans voor oudere werkzoekenden om terug een job te vinden, drukt ons met de neus op 
de feiten. Vanaf een bepaalde leeftijd wordt terug aan de slag gaan bijna een huzarenstuk.  Het 
gaat niet enkel over kansen grijpen, maar evenzeer over kansen krijgen van werkgevers.  
Kansen krijgen van werkgevers, dat gaat niet enkel om vooroordelen. Werkgevers zitten met 
evenveel zorgen: hoe kunnen zij 55-plussers in dienst houden én de inzetbaarheid en rendement 
maximaal houden? Als werkgevers kunnen de Werkplekarchitecten alvast beamen dat de 
loonbarema’s het niet evident maken als werkgever. De kostprijs van een 55-plusser is hoog en 
veel projectfinanciering is daar niet op voorzien. Dit maakt het als werkgever moeilijk om zelf het 
goede voorbeeld te geven en 55-plussers binnen projecten in te zetten zonder er de broek aan te 
scheuren. Over een dubbel signaal gesproken. 
 
Dit brengt Sterpunt Inclusief Ondernemen ertoe om twee lijnen aan te houden. Enerzijds moeten 
werkzoekende 55-plussers mét goesting kansen blijven krijgen om opnieuw een plaats te 
verwerven op de arbeidsmarkt. Want 55-plussers willen vaak werken, maar het lukt niet. We 
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kennen vandaag de noden van 55-plussers nog onvoldoende. En het is maar de vraag of tijdelijke 
werkervaringstrajecten of andere tenders voor de meeste 50- of 55-plussers wel een geschikt 
kader bieden waarbinnen zij snel de weg richting de arbeidsmarkt kunnen vinden (lees: een 
voltijdse job in dezelfde of een totaal nieuwe sector) en een mooi vervolg aan het loopbaan 
kunnen breien. 
 
Anderzijds pleiten we ook voor openheid om te zoeken naar andere manieren om zich terug 
nuttig te voelen, een zinvolle bezigheid te hebben en een bijdrage te leveren die binnen de eigen 
mogelijkheden ligt en afgestemd is op hun levensfase. We zien Wijk-werken als mogelijk 
alternatief, alsook intergenerationele en interculturele mentoring. Een mooi voorbeeld van 
intergenerationele en interculturele mentoring vinden we bij Werkplekarchitect DUO for a JOB. 
 
Jongeren en (begeleiding naar) werk: jongleren op een slappe koord? 
 
Jongeren hebben vaak een hoge werkbereidheid, veel ambitie en goesting, maar toch lukt het 
voor een groep jongeren niet om aan de slag te gaan. De verstrenging van de reglementeringen 
inzake de wachttijd (beroepsinschakelingstijd) voor jongeren, heeft er niet voor gezorgd dat 
jongeren meer dagen gewerkt hebben. 
 
Een belangrijke succesfactor is de mate waarin er nog randvoorwaarden zijn waarop gewerkt 
moet worden. Hoe meer randvoorwaarden er zijn, hoe minder snel we deze jongeren aan de slag 
krijgen.  
 
Ongekwalificeerde uitstroom van jongeren blijft vandaag een probleem. Het is vooral een 
stedelijk probleem, provinciale gemiddelden zwakken de cijfers af. Hierdoor is een focus op de 
steden gerechtvaardigd. Tussen onderwijs en werk valt al te vaak een gat. Er is vroeger en meer 
synergie nodig tussen onderwijs – en werk partners om de transitie van onderwijs naar 
(begeleiding naar) werk voor meer jongeren succesvol te laten verlopen. Een snellere 
arbeidsmarktgerichte focus is zeker voor een deel van de jongeren noodzakelijk.  
 
In de regelgeving en projectrichtlijnen zijn vaak rigide bepalingen rond leeftijd opgenomen. 
Projecten die bijvoorbeeld (moeten) stoppen als de leerplicht stopt of op de 18+ grens. Deze 
harde cesuren werken contraproductief. 
 
In de begeleidingspraktijk stellen we ook vast dat de toeleiding van kwetsbare jongeren naar de 
tenders een probleem is: men vindt ze gewoon niet meer. Outreachend werken is nodig, maar 
ontoereikend. Een groeiend aantal jongeren wenst niet (meer) in een officieel traject te stappen. 
De arbeidsbereidheid is hoog, maar er is sprake van een soort koppigheid. Er is geen geloof meer 
in begeleidingsdiensten, vanuit eerdere negatieve ervaringen met maatschappelijke instellingen 
of omdat zij hierover geen rolmodellen hebben gekregen van thuis uit. Een groep jongeren zoekt 
mede daardoor oplossingen buiten het systeem om (zwartwerk, grijze circuits,…) 
 
Voor de begeleiding van jongeren naar werk kan een vergelijking gemaakt worden met het 
trainen van een hardloper. Het trainingsschema van een sprinter is niet dat van een 
langeafstandsloper of marathonloper. Men wil van A (ongekwalificeerd uit school) naar B (werk), 
maar men zet het systeem van sprinters erop, daar waar eerder een middellange - of lange 
afstandsloop nodig is. 
 
Inzake duaal leren blijven de Werkplekarchitecten aandacht vragen voor de niet-arbeidsmarktrijpe 
jongeren, naast de arbeidsmarktrijpe en quasi-arbeidsmarktrijpe jongeren. Opwaardering van 
deeltijds leren en werken en het tegengaan van het watervalsysteem in ons onderwijs zijn nobele 
doelstellingen, maar is er ook nog een plaats voor niet-arbeidsmarktrijpe jongeren binnen het 
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duaal leren? Voortrajecten, brugprojecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten hebben hun 
noodzaak en meerwaarde bewezen voor kwetsbare jongeren. Het is niet omdat je het beleid 
veranderd, dat die groepen kwetsbare jongeren nu weg zijn.  
 
Werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt: integraal én structureel? 
 
Een succesvolle begeleiding naar werk van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
waar geremedieerd moet worden op verschillende randfactoren, vraagt om een integrale 
benadering op maat. De verticale beleidskaders - en budgetten, die vaak krap zijn, staan daar 
haaks op. Er is een groep van kwetsbare werkzoekenden waarvoor in die bestaande systemen 
geen afdoend traject mogelijk is. Bovendien is de ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ voor een groep 
werkzoekenden niet iets dat voor eens en altijd ‘opgelost’ of ‘overbrugd’ is (en blijft). Het gaat 
eens goed, dan weer niet. Geen lineaire loopbaan, maar een afwisseling van periodes van 
arbeidsparticipatie met veelal andere periodes daartussen. Ook daar zijn onze bestaande 
systemen onvoldoende op afgestemd. 
 
Eerder gaven we aan dat er nood is aan voldoende structurele projecten, aan een voldoende 
divers aanbod van gerichte acties voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Een werkbaar, stabiel werkingskader moet toelaten om een breed scala aan gespecialiseerde 
acties en permanent beschikbaar te hebben, inzetbaar op de transitiemomenten die vandaag de 
dag meer en meer kenmerkend zijn voor dynamische, onvoorspelbare loopbanen. De 
Werkplekarchitecten hebben steeds aanbevolen om vanuit de provinciale werking van VDAB 
gerichte samenwerkingsacties op te zetten op basis van de noden, naast de centraal 
aangestuurde acties vanuit VDAB, en hier budget voor vrij te maken naast de budgetten voor de 
tenders. Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten wensen hun waardering uit 
te spreken voor de inspanningen die vanuit VDAB werden en worden geleverd, onder meer om 
via activiteitenovereenkomsten een vervolg te voorzien op broodnodige acties naar kwetsbare 
doelgroepen, die tot nu toe binnen de gescoprojecten konden worden gerealiseerd.  
 
 
De Werkplekarchitecten: partners in ontzorgen samen met VDAB 
 
VDAB zet terecht in op het bekendmaken van werkplekleren en tewerkstellingsmaatregelen bij 
werkgevers en het sensibiliseren van werkgevers over bijvoorbeeld competentiegericht 
rekruteren. De bestaande maatregelen, zoals inzake werkplekleren, zijn nog te vaak onbekend bij 
werkgevers. Ook voor de eigen VDAB-medewerkers is de veelheid aan bestaande instrumenten 
niet evident merken we in de praktijk. VDAB-consulenten doen veel en van hen wordt veel 
verwacht, ook op vlak van kennis en expertise. Dit loopt doorgaans goed maar is soms sterk 
persoonsgebonden. Of de kennis stroomt intern niet of te traag door tot bij de juiste personen, 
wat de (samen)werking met partners of de overdracht van kennis naar werkgevers bemoeilijkt. 
De Werkplekarchitecten vragen dat VDAB blijft investeren in het promoten van werkplekleren en 
ondersteunende maatregelen, alsook in netwerkmogelijkheden tussen bedrijven en 
arbeidsmarktdienstverstrekkers. Ook de Werkplekarchitecten en Sterpunt Inclusief Ondernemen 
zelf zetten hier sterk op in binnen hun werkgeverscontacten en contacten met sectoren. 
 
De Werkplekarchitecten willen, vanuit hun missie en visie, bijdragen aan meer inclusieve 
ondernemingen. Zij hebben de afgelopen jaren, vanuit hun begeleidingsopdrachten, een 
uitgebreide knowhow ontwikkeld in het begeleiden van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en in het aanbieden van financieel aantrekkelijke oplossingen aan werkgevers voor 
HR-gerelateerde uitdagingen.  
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Sterpunt Inclusief Ondernemen ondersteunt de Werkplekarchitecten o.a. in hun aanbod op vlak 
van loopbaanondersteuning voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Het faciliteert 
ook de ontwikkeling van dienstverleningen aan bedrijven die kunnen bijdragen aan meer en 
kwalitatiever werkplekleren in bedrijven, doordat ze de aantrekkelijkheid van bestaande 
maatregelen verhogen voor de werkvloer. Er is inmiddels een breed arsenaal aan 
werkplekleervormen. Er is echter nog nood aan administratieve vereenvoudiging en meer 
flexibiliteit om de aantrekkelijkheid van bestaande maatregelen te verhogen voor bedrijven.  
Daarom ontwikkelde Sterpunt Inclusief Ondernemen met de Werkplekarchitecten de 
dienstverlening BIO-booster rondom de beroepsinlevingsovereenkomst. Of het Werkplekadvies 
aan bedrijven. Met deze twee dienstverleningen bieden de Werkplekarchitecten een uniforme, 
transparante dienstverlening op maat met een kwaliteitsborging op Vlaams niveau, die beiden 
bijdragen tot meer inclusieve ondernemingen. Op die manier inspireert Sterpunt Inclusief 
Ondernemen tot inclusief ondernemen en maken de Werkplekarchitecten inclusief ondernemen 
concreet én werkbaar in de praktijk via ondersteuning op maat. 
 
Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten hopen hierbij VDAB te hebben 
geïnspireerd met bovenstaande reflecties in functie van de adviesbevraging bij het JOP 2018. Voor 
meer informatie neemt u contact op met Sterpunt Inclusief Ondernemen via 09 220 84 31 of 
info@dewerkplekarchitecten.be. 
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