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VILLA POLITICA, JAARGANG 4, 2021-2022 DOOR ERIK SAMOY 
  

Wie zich wil informeren over de situatie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking 
werd in 2021-2022 verwend met meerdere rapporten.  

Zo publiceerde het Departement Werk en Sociale Economie een “Jaarrapport over Sociale 
Economie” en een ander over “het Vlaams Doelgroepenbeleid”. In september 2021 bracht het 
nog een aparte publicatie uit met “Cijfers over Personen met en zonder beperking op de 
arbeidsmarkt”. Statistiek Vlaanderen publiceerde op zijn beurt een rapport van Myriam 
Vanweddingen, Jo Noppe en Dirk Moons over de “Maatschappelijke positie en participatie van 
personen met een handicap” (Rapport 2022/1). Het Steunpunt Werk aan de KU-Leuven 
verzorgde verder naar jaarlijkse gewoonte, de cijferreeksen over personen personen met 
hinder door handicap, aandoening of ziekte op basis van de jaarlijkse Enquête naar de 
Arbeidskrachten en nam deze doelgroep op in diverse andere publicaties, zoals die over de 
arbeidsreserve. Met “Arvastat” biedt de VDAB een instrument om zelf cijferreeksen over 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking op te stellen. En ten slotte, verscheen in november 
2021 het uitgebreide “Cijferrapport bij de actielijst arbeidsbeperking 2030” van Liselotte 
Hedebouw en Nele Vanheeswijck, opgemaakt in het kader van de SERV-Commissie Diversiteit. 

Al deze rapporten bieden een gekwantificeerd beeld van de positie op de arbeidsmarkt van 
personen met een arbeidsbeperking. Het is de achtergrond waartegen zich de politieke en 
beleidsdiscussies afspelen.  

Om die beleidsdiscussies in kaart er brengen is er één bron waarin zoniet alles dan toch heel 
veel aan bod komt, met name de documenten van het Vlaams Parlement. Het is een zoektocht 
om ze bijeen te rapen, en de lectuur van de bijna 200 pagina’s voor voorliggende bijdrage is 
niet altijd even boeiend. Tegelijk geven de antwoorden op een veertigtal “Schriftelijke vragen”, 
“Vragen om uitleg” en “Actuele vragen” tijdens de zittingsperiode 2021-2022 wel een goed 
beeld van het beleid inzake activering, sociale economie, loonkostensubsidies, terugkeer naar 
werk van langdurige zieken, individueel maatwerk, enzovoort. Er zijn nog andere documenten, 
zoals het verslag van de hoorzitting over individueel maatwerk, waarover ik hier niet 
rapporteer. 

Hilde Crevits was Minister van Werk in de Vlaamse Regering en werd in die functie vervangen 
door Jo Brouns vanaf 18 mei 2022. 

Het is het derde jaar dat ik dit overzicht onder de noemer ‘Villa Politica’ maak. In de 
voorgaande afleveringen werden de “Schriftelijke vragen” en “Vragen om uitleg”, apart en 
chronologisch behandeld. Dit jaar heb ik ze thematisch geordend, wat het gemakkelijker 
maakt voor wie slechts in één of enkele thema’s geïnteresseerd is.  

 

Arbeidszorg en activeringstrajecten 
 

Vanaf 1 april 2021 werden de 3 subsidievormen van Arbeidszorg in de sociale economie 
geïntegreerd in één regelgevend kader voor Arbeidsmatige Activiteiten in de sociale economie 
(AMA WSE). De doelgroep voor deze arbeidsmatige activiteiten zijn personen die omwille van 
medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematieken niet betaald aan 



2 
 

de slag kunnen, maar wel in staat zijn om minimaal 12 uur in de week deel te nemen aan 
arbeidsmatige activiteiten. Ze kunnen dit aantal uren gradueel opbouwen en hierbij drempels 
afbouwen om zo stappen naar betaald werk te zetten. Maatwerkbedrijven of 
samenwerkingsverbanden tussen één of meerdere maatwerkbedrijven kunnen een aanvraag 
indienen voor de toekenning van een contingent van arbeidsmatige activiteiten in de sociale 
economie.  

Als antwoord op een vraag van Loes Vandromme (nr. 1067, 20 september 2021) over 
arbeidszorg en activeringstrajecten werd een overzicht gegeven van de eerste maanden dat de 
nieuwe regeling van toepassing was (opgestarte trajecten en budgetten).  

Uitvoerigere gegevens vind je terug in het antwoord van de minister op de schriftelijke vraag 
van Ilse Malfroot (nr. 22, 30 september 2021) naar een stand van zaken betreffende AMA in de 
sociale economie. Het gaat o.a. om het aantal bemiddelingsadviezen van de VDAB in de oude 
stelsels Arbeidszorg en Doorstroom Arbeidszorg (2015 t.e.m. 2019), met een verdeling naar 
provincie, geslacht, opleidingsniveau en nationaliteit per betrokkene. Voor Doorstroom 
Arbeidszorg wordt ook de huidige werksituatie vermeld (aan het werk, ziek, werkzoekend). 
Over de nieuwe geïntegreerde regeling zijn er echter niet meer gegevens dan in het antwoord 
op hogervermelde vraag nr.1067. Tegen 2023 dient de VDAB een uitgebreid rapport te maken 
met het aantal deelnemers aan AMA, de doorstroom, de stopgezette trajecten en de duur van 
de trajecten. In het antwoord wordt ook vermeld hoe de indicering door de VDAB voor AMA 
WSE verloopt. 

Rita Moors vroeg om uitleg over de investeringen van de provincie in de arbeidszorg (nr. 745, 
2 december 2021). De provincie Limburg heeft een specifieke regeling om arbeidszorg te 
financieren bovenop de Vlaamse financiering. De minister juicht dergelijke initiatieven toe en 
wijst erop dat ook andere provincies de sociale economie ondersteunen, onder diverse 
vormen. Binnen elke provincie zijn er ook aanspreekpunten voor AMA-initiatieven.  

Caroline Gennez stelde een schriftelijke vraag (nr. 637, 24 mei 2022) over werk-zorgtrajecten. 
Voor de jaren 2018-2021 werden cijfers verstrekt over het aantal klanten die naar de 
activeringstrajecten zijn geleid en die uit de werkloosheid en naar werk zijn gestroomd (3 
maanden na het traject). Er werden ook achtergrondgegevens verstrek,t zoals geslacht, 
leeftijd, studieniveau, werkloosheidsduur, migratieachtergrond en taalachterstand in het 
Nederlands. Eind mei 2022 waren er 1.755 klanten uit de totale doelgroep Werk-zorg (die 
16.878 werkzoekenden telt) met lopende arbeidsmatige activiteiten (AMA-services) en 
waarvoor dezelfde achtergrondgegevens werden verstrekt.  

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en Vlaams minister Jo Brouns werd het 
uitvoeringsbesluit bij het decreet op Werk- en zorgtrajecten principieel goedgekeurd op de 
ministerraad van 8 juli 2022. Het decreet voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet 
meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, 
psychiatrische of sociale problemen. Het voorziet in een aanbod van activeringstrajecten als 
een voorbereiding op betaald werk, van arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van 
participatie naar activering en van onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal om 
onderbescherming tegen te gaan. Onderbescherming is iedere situatie waarin personen zich 
bevinden die niet al hun sociale grondrechten realiseren. Over het uitvoeringsbesluit werd nog 
het advies ingewonnen van de SERV, van de Vlaamse Raad WVG, van NOOZO en van de 
Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarna ging het nog 
voor advies naar de Raad van State. 
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De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 
Suzy Wouters stelde een schriftelijke vraag naar een hele reeks gegevens over het aantal 
aangevraagde en toegekende VOP’s, de aangevraagde en toegekende verhogingen, de 
aangevraagde en toegekende verlengingen, de duurtijd tussen de aanvraag en de toekenning, 
het aantal stopgezette VOP’s en het aantal terugvorderingen (nr. 64, 28 oktober 2021). Je kan 
er o.a. uit onthouden dat in de periode 2017-2020 het jaarlijks gemiddelde aantal toegekende 
VOP’s 4.275 bedroeg. Het jaarlijks gemiddelde aantal toegekende verhogingen (van 40% naar 
60% van het geplafonneerd referteloon) bedroeg gemiddeld 255 in dezelfde periode. Op de 
vraag hoe deze gegevens worden geëvalueerd, is enkel geantwoord dat de VOP zal worden 
ingepast in de nieuwe regeling maatwerk bij individuele inschakeling.  

In antwoord op een schriftelijke vraag van Hannelore Goeman werd uiteengezet hoe de 
situatie is voor de Nederlandstalige Brusselaars inzake de toekenning van een VOP (nr. 137, 30 
november 2021). Loes Vandromme stelde een schriftelijke vraag over de toekenning van de 
VOP in de onderwijssector (nr. 929, 23 juni 2021) . Het gemiddelde aantal onderwijs-VOP’s 
bedroeg 208 in de periode 2017-2020. Op een andere schriftelijke vraag van Loes Vandromme 
(nr. 958, 14 juli 2021) over het aantal studenten in de leertijd voor wie een VOP werd 
toegekend, kon geen antwoord worden gegeven omdat deze informatie door de administratie 
niet wordt bijgehouden.  

 

Maatwerkbedrijven 
 

Allessia Claes stelde een schriftelijke vraag over de financiering van maatwerkbedrijven (en -
afdelingen (nr. 89, 10 november 2021). Het ging om alle bronnen van financiering, dus niet 
enkel die op basis van het decreet op het Collectief maatwerk, en ook over de vraag hoe 
dubbele financiering kan worden vermeden. In het antwoord werd verwezen naar de publiek 
beschikbare gegevens bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Het departement WSE heeft 
geen overzicht van alle subsidiebronnen van de maatwerkbedrijven, maar dubbel gebruik 
wordt wel gecontroleerd op basis van eigen gegevens van het Departement en door onderzoek 
van de Vlaamse Sociale Inspectie. 

Caroline Gennezz vroeg in een schriftelijke vraag naar cijfers over de doorstroom en 
contingenten in de sociale economie (nr. 274, 26 januari 2022). Het aantal opgestarte 
doorstroomtrajecten voor doelgroepwerknemers collectief maatwerk bedroeg in 2019 : 24; 
2020: 5; en in 2021: 57.   

Allessia Claes stelde een schriftelijke vraag (nr. 680, 8 juni 2020) over de sociale economie en 
doorstroming naar het Normaal Economisch Circuit. Er werd uiteengezet hoe de doorstroom 
gemeten wordt en voor 2020 werden de cijfers gegeven per werkvorm (CMW, LDE en AZ), naar 
leeftijd en provincie. Voor 2020 en 2021 werden cijfers gegeven over de beslissingen na 
screening (CMW of LDE), per provincie en leeftijd van de doelgroepwerknemer. In een andere 
tabel werd in kaart gebracht hoe duurzaam de doorstroom naar werk is voor wie vanuit één 
van de werkvormen is doorgestroomd. Tijdens de coronacrisis werden de doorstroomtrajecten 
‘on hold’ gezet. Er wordt verwacht dat de invoering van het individueel maatwerk de 
doorstroom ten goede zal komen. 
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Een andere schriftelijke vraag van Allessia Claes betrof de bezettingsgraad in 
maatwerkbedrijven (nr. 678, 8 juni 2022). Uit gedetailleerde gegevens over de periode 2019-
2021 blijkt dat het totaal toegekende contingent steeg met bijna 2%. Ook het 
invullingspercentage steeg (van 91,9% naar 94,69%). Uitgedrukt in personen waren er in 
2019, eerste kwartaal, 23.800 personen werkzaam en in het vierde kwartaal van 2021, 24.926 
personen. Er zijn geen maatwerkbedrijven waarvoor de erkenning werd ingetrokken, maar er 
zijn wel enkele fusies. Naar het oordeel van de minister hebben de maatwerkbedrijven de 
coronacrisis goed doorgemaakt en is er enkel een groeivertraging geweest, maar geen 
blijvend negatief effect.  

Allessia Claes stelde een schriftelijke vraag (nr. 755, 17 juni 2022) over de stopzetting van de 
vijf tijdelijke corona–ondersteuningsmaatregelen voor maatwerkbedrijven. Al deze 
maatregelen werden in overleg met de sector genomen en werden door de minister positief 
geëvalueerd.  

Een recent fenomeen is de krapte op de arbeidsmarkt voor maatwerkers. Dit komt aan bod in 
een vraag om uitleg van Loes Vandromme over de openstaande vacatures in de sociale 
economie (nr. 774, 9 december 2021) en een actuele vraag van Allessia Claes (nr. 317, 9 
februari 2022) over de krapte bij maatwerkbedrijven. Hoewel ongeveer 7.000 werkzoekenden 
een VDAB-attest hebben voor maatwerk, kunnen de bedrijven hun vacatures toch niet meer 
goed ingevuld krijgen. Er werden verschillende redenen aangehaald voor deze mismatch. Eén 
van de voorgestelde oplossingen is het heractiveren van de werkgroep “vacaturewerking 
sociale economie” in het kader van de VDAB. 

Loes Vandromme stelde een vraag om uitleg over het onderzoek naar de samenwerking tussen 
de Vlaamse maatwerkbedrijven en de reguliere bedrijven (nr. 3217, 9 juni 2022). Uit dat 
onderzoek bleek dat de maakeconomie, de logistieke sector en de biogebaseerde industrie de 
belangrijkste klanten zijn voor de Vlaamse maatwerkbedrijven. De zorgeconomie blijft als klant 
wat achter. Er was ook de vraag hoe de banden tussen maatwerk en de reguliere economie 
versterkt kunnen worden. De minister wees op verschillende acties: de periodieke 
studieoproep voor innovatieprojecten in de sociale economie, de opstartende lokale 
digibanken, de klimaatjobs en enkele acties in de zorgsector die navolging verdienen.  

Yves Buysse stelde een vraag om uitleg over de doelstelling om duizend extra werknemers aan 
te werven in de circulaire sociale economie (nr. 655, 9 december 2021). De vraag betrof vooral 
de technische uitwerking van dat plan. De minister stelde dat een en ander nog moet worden 
uitgeklaard, o.a. na het advies van de adviescommissie Sociale Economie. Wel was duidelijk 
dat de kringloopwinkels de eerste doelgroep zullen zijn, maar dat er ook maatwerkbedrijven 
zijn die circulaire activiteiten ontwikkelen. Het antwoord op de vraag om uitleg van Loes 
Vandromme over de harmoniseringsmaatregelen voor maatwerkbedrijven (nr. 2439, 21 april 
2022) bracht wat meer klaarheid. Door harmonisering van de RSZ-bijdragen tussen de 
vroegere sociale en beschutte werkplaatsen komen er middelen vrij die voor een deel 
aangewend zullen worden voor de extra tewerkstelling in de circulaire economie. De minister 
gaf aan hoe de oproep voor de extra contingenten georganiseerd zal worden.  

Op een schriftelijke vraag van Loes Vandromme (nr. 750, 17 juni 2022) verschaftte de minister 
een overzicht voor 2019 en 2020 van het aantal maatwerkcoaches in de bedrijven (naar 
geslacht, leeftijd en provincie) en het aantal met de basisopleiding als kwalificatie. 

Ilse Malfroot stelde een schriftelijke vraag (nr. 716, 14 juni 2022) over de sociale economie en 
de concurrentie met de reguliere economie. Aangezien in de sociale economie organisaties 
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gesubsidieerd worden, bestaat het gevaar voor oneigenlijke concurrentie. Dit vaststellen 
behoort tot de bevoegdheid van de federale minister bevoegd voor Economische zaken. De 
Vlaamse minister van Werk ga aan geen weet te hebben van dergelijke situaties. De Vlaamse 
Sociale Inspectie gaat wel na of de subsidievoorwaarden worden vervuld. 

 

Langdurige zieken – re-integratietrajecten 
 

Tom Ongena stelde een schriftelijke vraag (nr. 357, 9 februari 2022) naar de mate waarin de 
VDAB niet-actieven bereikt. Wat de groep langdurig zieken betreft heeft de VDAB een 
raamovereenkomst met het RIZIV en de ziekenfondsen. De voornaamste acties in dat kader 
werden vermeld en er werden cijfers gegeven, voor 2020 en 2021, over: het aantal opgestarte 
re-integratietrajecten, het aantal beëindigde trajecten en de uitstroom. 

Axel Ronse stelde een schriftelijke vraag (nr. 445, 11 maart 2022) naar diverse aspecten van 
de re-integratie van langdurig zieken. In 2021 werden 4.310 arbeidsongeschikt erkende 
personen toegeleid naar een traject, iets minder dan de 5.000 vooropgestelde, wat geweten 
wordt aan de coronagerelateerde problemen. Op de vraag hoe de trajecten effectiever kunnen 
worden, werd gewezen op het grote belang van snelle doorverwijzing na de erkenning van 
arbeidsongeschiktheid. Er is geen eenvormig stappenplan voor de begeleiding, het wordt op 
maat van de persoon opgemaakt. Er werd een beschrijving gegeven van de procedure om in te 
stappen in een re-integratietraject. Het aanbod van VDAB en partners, zoals GTB, kan op 
verschillende momenten in het traject voorkomen, zowel preventief als curatief. Het zijn wel 
vrijwillige trajecten; er is geen verplichting om eraan deel te nemen. Het RIZIV financiert 
4.800 euro per traject, de kostprijs voor de VDAB moest worden geactualiseerd. In 
tegenstelling tot vroeger, wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen langdurig zieken met 
of zonder arbeidscontract. Een recent onderzoek geeft aan welke de belangrijkste drempels 
zijn om langdurige zieken terug aan het werk te krijgen.   

Robrecht Bothuyne stelde een schriftelijke vraag (nr. 467, 18 maart 2022) naar het verloop en 
de resultaten van de proefprojecten om langdurige zieken te re-integreren. Hoewel er 
middelen waren voor tien projecten zijn er maar twee opgestart (bij Bpost met 80 cursisten en 
HR Rail met 7). Alle cursisten hadden een indicatie arbeidsbeperking bij de start. De uitstroom 
naar werk was iets hoger dan de uitstroom bij de trajecten onder het RIZIV-raamakkoord. 
Gezien de geringe interesse bij ondernemers zal het experiment niet worden herhaald. 

Tijdens de plenaire vergadering van 6 oktober 2021 werden twee actuele vragen behandeld: 
vraagnr. 7 van Axel Ronse over de inspanningen van de gewesten voor de activering van 
langdurige zieken en vraagnr. 23 van Robrecht Bothuyne over de audit van het Rekenhof 
inzake de begeleiding van langdurige zieken. Uit de audit bleek dat de federale inspanningen 
om langdurige zieken terug aan het werk te krijgen te weinig resultaat opleveren. De minister 
wenste zich daar niet over uit te spreken maar wees er wel op dat dit iets anders is dan de 
VDAB-acties. In het algemeen werd er tijdens de discussie op aangedrongen om sneller hulp te 
kunnen bieden. Hiervoor is goede afstemming met de federale acties nodig en de kansen 
daarop lijken wel goed te liggen. Maar er werd van diverse kanten ook gewezen op het belang 
van preventieve ingrepen, met name om de werkbaarheid van werk te verhogen. 

Axel Ronse stelde een vraag om uitleg (nr. 1186, 13 januari 2022) over de re-
integratietrajecten voor langdurige zieken, en meer in het bijzonder over de relevantie voor 
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Vlaanderen van het rapport van het Rekenhof en de stand van zaken van het groeipad in de 
samenwerkingsovereenkomst RIZIV-VDAB. De minister vindt in het Rekenhof-rapport een 
stimulans om door te gaan met het Vlaamse actieplan ‘Re-integratie van langdurige zieken’ 
dat in februari 2021 werd gelanceerd, en om het aantal trajecten in 2022 op te trekken tot 
7.500. Tevens bevestigt het rapport het belang van een tijdige opstart van een traject naar 
werk. In Vlaanderen zijn daarvoor diverse initiatieven genomen, o.a. een nauwere 
samenwerking met de arbeidsartsen. 

Axel Ronse stelde opnieuw een vraag om uitleg over de re-integratietrajecten (vraag 3196, 9 
juni 2022), o.a. naar aanleiding van een Voka-paper over langdurige zieken. Opnieuw werd 
gewezen op het belang van snelheid bij re-integratie. Op de vraag of de keuzevrijheid van de 
gebruiker kan worden gegarandeerd, was het antwoord van de minister positief. In de Voka-
paper wordt gesproken over informele trajecten, naast de formele. Een informeel traject zou 
een traject zijn waarbij een langdurige zieke, voorafgaand aan de werkhervatting en op 
compleet vrijwillige basis, contact opneemt met de arbeidsarts om zelf na te gaan welke 
aanpassingen nodig zijn om het werk opnieuw te kunnen hervatten. De minister ziet daarin 
verschillende positieve elementen. 

In een schriftelijke vraag (nr. 743, 16 juni 2022) vroeg Axel Ronse naar een stand van zaken 
van de uitvoering van het akkoord VDAB-RIZIV. Er werden gedetailleerde cijfers verstrekt over 
het aantal langdurige zieken in een traject naar werk (naar leeftijd, studieniveau en provincie), 
evenals uitstroomresultaten van trajecten die bezig zijn geweest in 2021. Daarnaast werd een 
overzicht gegeven van de concrete acties die ondernomen zijn in het kader van de 
samenwerking VDAB-RIZIV. 

Robrecht Bothuyne stelde eveneens een schriftelijk vraag (nr. 693, 8 juni 2022) naar de 
activering van arbeidsongeschikte werkzoekenden in het kader van de VDAB-partnerschappen. 
Er werden cijfers verstrekt over de instroom en de uitstroom in 2021, over de verwijzingen 
door de adviserende artsen, over de in 2021 gestarte opleidingsmodules en over de 
doorlooptijden van de trajecten. De minister sprak een positieve evaluatie uit over de 
uitstroomcijfers en over de tool “jobcoaching na corona”. Ten slotte werden de uitgaven in 
2021 en de voorlopige budgetten voor 2022 vermeld. 

 

Tewerkstelling van personen met specifieke 
gezondheidsstoornissen 
 

Tine Van Der Vloet stelde een schriftelijke vraag (nr. 320, 4 februari 2022) over de 
arbeidsbegeleiding van personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Uit het antwoord 
blijkt dat de begeleiding door de VDAB telkens op maat van het individu is, zodat er geen 
algemene uitspraken mogelijk zijn over de aanpak, noch over de drempels die mensen met 
ASS ervaren. De VDAB gaf aan geen ziektebeelden of diagnoses, of informatie die direct of 
indirect terug te brengen is tot een diagnose, te mogen verwerken. Bijgevolg kan er niet 
worden aangeven hoeveel personen met ASS welke begeleiding krijgen of van, bijvoorbeeld, 
loonkostensubsidies gebruik maken.  

Een vraag om uitleg van Yves Buysse over de tewerkstelling van personen met een visuele 
handicap (nr. 654, 9 december 2021) leidde tot een gelijkaardig antwoord, als de vraag over 
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autisme. Die personen kunnen een beroep doen op alle dienstverlening van de VDAB en de 
begeleiding wordt aangepast aan de specifieke handicap, maar er is geen monitoring van de 
categorie als dusdanig.  

Het antwoord op deze vragen wekte verwondering in het licht van het antwoord op een 
eerdere vraag over mensen met een andere diagnose-categorie, met name gehoorproblemen, 
waarover wel cijfers konden worden gegeven (Schriftelijke vraag nr. 716, 28 april 2021, van 
Robrecht Bothuyne betreffende  gehoorproblemen op de werkvloer). Dat er geen monitoring is 
van mensen met een specifieke diagnose wil niet zeggen dat de informatie daarover niet 
(minstens gedeeltelijk) aanwezig is. 

 

European Disability Card 
 

Tine Van Der Vloet stelde een schriftelijke vraag (nr. 258, 21 januari 2022) over de European 
Disability Card (EDC). Deze kaart biedt een aantal voordelen voor personen met een handicap. 
Het is vooralsnog niet mogelijk om deze kaart als ‘persoon met een arbeidshandicap’ aan te 
vragen via de VDAB. Het kan wel via federale instellingen die belast zijn met het 
integratiebeleid voor personen met een handicap en via het VAPH. Overleg om een oplossing te 
zoeken heeft tot dusver niets opgeleverd. 

 

Wegwerken van inactiviteitsvallen – combinatie 
tegemoetkoming met inkomen uit arbeid 
 

Maurits Vande Reyde vroeg om uitleg over de impact van de federale maatregelen rond het 
wegwerken van inactiviteitsvallen bij personen met een handicap (nr. 465, 28 oktober 2021). 
De belangrijkste maatregel is het verhogen van het plafond van inkomen uit arbeid vooraleer 
men moet inboeten op de integratietegemoetkoming (van 23.356 euro naar 63.000 euro per 
jaar). De minister vindt dit een goede stap voorwaarts, maar verwacht niet dat het 
onmiddellijk zal leiden tot heel veel meer personen met een handicap die door de VDAB en 
partners geactiveerd kunnen worden. De minister is ook opgezet met het federale voornemen 
om een simulatietool te maken om de effecten van cumulatie van uitkering en arbeidsinkomen 
te berekenen. Eigenaardig genoeg werd hier geen melding gemaakt van een gelijkaardig 
instrument dat enkele jaren geleden aan de Universiteit Antwerpen is ontworpen in opvolging 
van een VIONA-onderzoek over inactiviteitsvallen, en een tijdlang in gebruik was. Ook wil de 
minister medewerking verlenen aan een federaal proefproject om de inactiviteitsvallen nog 
sterker weg te werken. 

Tine Van Der Vloet stelde een schriftelijke vraag (nr. 545, 4 april 2022) over de combinatie van 
een federale tegemoetkoming voor personen met een handicap en inkomen uit arbeid. Het 
antwoord van de minister lag geheel in lijn met het antwoord op de vraag naar uitleg nr. 465. 
Personen met een tegemoetkoming voor handicap komen geheel in aanmerking voor alle 
VDAB-dienstverlening en de federale acties (verhogen van het plafond, ontwerpen van een 
simulator, proefprojecten) kunnen hierbij helpen. In Vlaanderen heeft men wel geen zicht op 
het aantal mensen die onder de nieuwe inkomensregeling vallen. 
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Screening en labels 
 

Caroline Gennez stelde een schriftelijke vraag naar personen met een arbeidshandicap, 
MMPPS-problematiek en arbeidsbeperking (nr. 634, 24 mei 2022). Het label arbeidsbeperking 
is een verzamelterm voor mensen met een arbeidshandicap en/of een MMPPS-problematiek. 
Recent is de letter M (Mentaal) in MMPPS vervangen door een C (Cognitief). CMPPS staat dan 
voor een probleem van Cognitieve, Medische, Psychische, Psychiatrische of Sociale aard. In het 
antwoord werd uitvoerig aangegeven hoe de toekenning van de labels verloopt en er werden 
aantallen vermeld vanaf 2014 t.e.m. 2021. Voor eind 2021 was de situatie als volgt: aantal 
Werkzoekenden zonder werk met een arbeidsbeperking: 37.542 waarvan 17.983 in 
bemiddeling, 6.903 in opleiding of voortraject en 12.228 niet inzetbaar op lange termijn.  

Caroline Gennez stelde een schriftelijke vraag naar werkzoekenden met het label “niet-
inzetbaar op lange termijn” (nr. 481, 25 maart 2022). Er werd toegelicht welke de criteria zijn 
om een werkzoekende dit label toe te kennen en hoe dit proces verloopt. Het label is niet 
definitief maar wordt om het jaar geëvalueerd. Over het aantal maatregelen waar deze 
personen voorafgaand aan de toekenning van het label gebruik maakten en over verschillende 
gevraagde aspecten van de begeleiding van langdurige werkzoekenden is geen 
standaardrapportering beschikbaar. Er wordt betreurd dat het aantal personen stijgt die op 
lange termijn niet-inzetbaar zijn, maar er zijn diverse initiatieven om ze toch nog 
ondersteuning richting arbeidsmarkt te bieden. 

Allessia Claes stelde een schriftelijke vraag (nr. 679, 8 juni 2022) over de toeleiding van 
werkzoekenden naar de sociale economie en de ICF-screenings. In het antwoord werd 
duidelijk gemaakt welke rol de ICF (International Classification of Functioning) speelt in de 
toeleiding, niet enkel naar de sociale economie. Er werd een overzicht gegeven (voor 2020, 
2021 en de eerste helft van 2022) van het aantal adviezen, opgedeeld naar Collectief Maatwerk 
– LDE – en andere, die gebaseerd zijn op de 43 gemeten categorieën van de ICF. Het verdere 
verloop van de dienstverlening, na het ICF-advies, werd uiteengezet. De criteria om te kiezen 
voor een of ander Werkondersteuningspakket (WOP) worden geregeld aangepast op grond van 
maatschappelijke evoluties en praktijkervaring. Er zijn de laatste jaren geen belangrijke 
wijzigingen geweest aan de indicering voor Collectief Maatwzerk, maar wel voor LDE. 

 

Tewerkstelling van personen met een handicap bij de overheid 
 
Stijn De Roo stelde een schriftelijke vraag (nr. 39, 6 oktober 2021) naar het 
tewerkstellingsbeleid voor doelgroepen van de Vlaamse Overheid. Eén van die doelgroepen zijn 
de personen met een handicap. De minister gaf cijfers afkomstig uit de EAK (Enquête naar de 
Arbeidskrachten) en verwees voor meer specifieke cijfers over de Vlaamse Administratie naar 
de minister van Gelijke Kansen.  
 
In antwoord op een schriftelijke vraag van Ilse Malfroot (nr. 254, 1 april 2021) gaf Bart 
Somers, minister van Gelijke Kansen, gedetailleerde gegevens over het aantal personen met 
een handicap die bij de Vlaamse overheid werken en van de maatregelen die de Vlaamse 
overheid neemt om de arbeidsdeelname binnen de eigen entiteiten te verhogen. 
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Caroline Genez stelde een schriftelijk vraag (nr.709, 14 juni 2022) over het intern beleid van de 
VDAB voor personeel met een arbeidsbeperking. In 2021 behaalde de VDAB een tewerkstelling 
van 4,9%, ruim boven de 3% die vanuit de Dienst Diversiteitsbeleid aan alle Vlaamse 
entiteiten wordt opgelegd. In hetzelfde jaar werden 49 redelijke aanpassingen aangevraagd en 
ook uitgevoerd. Verder past de VDAB alle maatregelen toe die de Dienst Diversiteitsbeleid 
voorstelt, aangevuld met nog anderen. 

 

Tewerkstelling van personen met een handicap in de private 
sector 
 

Ilse Malfroot stelde een vraag om uitleg (nr.3173, 9 juni 2022) over de stijgende tewerkstelling 
van personen met een handicap. De aanleiding voor de vraag was een studie van Acerta, bij 
30.000 bedrijven uit de private sector (exclusief maatwerkbedrijven), naar de tewerkstelling 
van mensen met een handicap. Op 10 jaar tijd (2016-2021) is die met 10% gestegen. Cijfers 
uit de EAK (Enquête naar de Arbeidskrachten) voor dezelfde periode maar voor de gehele 
economie, laten een stijging zien van 8%. De Acerta-studie toont aan dat de stijging het 
grootst is in de horeca, de logistiek en transport en in de maakindustrie. De groei zit vooral bij 
kleine ondernemingen. Er zijn wellicht meerdere verklaringen voor de stijging, maar de krapte 
op de arbeidsmarkt zal zeker ook een rol hebben gespeeld. Om deze positieve ontwikkelingen 
verder te ondersteunen heeft Vlaanderen een heel pakket aan bestaande maatregelen en er 
zijn ook nieuwe op komst (bijvoorbeeld, individueel maatwerk). De federale regelgeving gaat 
ook de goede richting uit en er is goed overleg, o.a. over de aanpak van langdurig zieken. 

 

Individueel Maatwerk 
 

Caroline Gennez stelde een vraag om uitleg (nr. 9, 7 oktober 2021) over Individueel Maatwerk 
en de Lokale Diensteneconomie (LDE). Ze vertolkte hierin de bekommernis dat LDE-
ondernemingen hun werkzaamheden, na de invoering van het Individueel Maatwerk, niet 
meer zullen kunnen verderzetten. Er zijn met name twee mogelijke sporen: overgaan naar 
collectief maatwerk of, voor kleinere LDE’s, overstappen op individueel maatwerk. De minister 
argumenteerde dat beide sporen mogelijk zijn zonder dat de activiteiten en de deelnemers 
erbij inschieten en beloofde dat daar rekening zal mee worden gehouden bij de 
uitvoeringsbesluiten. Voorts werd verzekerd dat de individuele begeleiding kwaliteitsvol zal 
zijn, ook in het geval van uitzendarbeid, en dat dit door de inspectie zal worden bewaakt. 

Caroline Gennez stelde een vraag om uitleg (nr. 2480, 21 april 2022) over het 
uitvoeringsbesluit Individueel Maatwerk. In de vraag om uitleg kwamen vooral 
bekommernissen over de timing van de overgang en de overgangsmaatregelen zelf aan bod. 
De minister lichtte het uitvoeringsbesluit toe en gaf aan welke garanties er zijn voor de 
overgang van VOP, LDE en Maatwerkafdelingen naar het nieuwe stelsel. 

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet 
over Maatwerk bij Individuele inschakeling goed. Het decreet wil de kansen op de 
arbeidsmarkt verhogen voor personen met een arbeidsbeperking, ook in een reguliere 
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arbeidscontext. De invoering van maatwerk bij individuele inschakeling voorziet een 
loonpremie en/of een begeleidingspremie om de drempel voor het aanwerven en tewerkstellen 
van personen met een arbeidsbeperking te verlagen, en ervoor te zorgen dat deze met de 
juiste begeleiding aan de slag kunnen (blijven). Daarnaast komt er een ondersteuningspremie 
om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren bij personen met een arbeidsbeperking. De 
maatregel is complementair aan maatwerk bij collectieve inschakeling. 

 

109 acties 
 

Robrecht Bothuyne stelde een vraag om uitleg (nr. 822, 9 december 2021) over de 109 acties 
om mensen met een arbeidsbeperking vlotter aan het werk te helpen. Ook Tine van der Vloet 
stelde een vraag om uitleg over deze acties (nr. 831, 9 december 2021). Op de 
videoconferentie van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en 
Innovatie, waarop deze vragen beantwoord werden, zijn nog twee andere vragen om uitleg 
aan bod gekomen: de vraag van Caroline Gennez (nr. 834, 9 december 2021) om uitleg over 
de activering van personen met een arbeidsbeperking, die o.a. ook gaat over die 109 acties, en 
de vraag van Loes Vandromme (nr. 883, 9 december 2021) om uitleg over de transitie van 
onderwijs naar werk voor personen met een arbeidshandicap.  

De 109 acties waarvan sprake zijn acties op korte en lange termijn (perspectief 2030) gericht 
op het duurzaam verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap. Ze 
werden geformuleerd door de Commissie diversiteit van de Sociaal Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV).  

Er werd aan de minister onder meer gevraagd hoe het beleid daarop zal inspelen. Er werd 
verwezen naar een overleg dat gepland is met de SERV om een en ander te bespreken. Op 
enkele punten werd wel al ingegaan. Zo zal er geen nieuwe monitoring worden voorzien, 
omdat er al veel bestaat (Departement WSE, Steunpunt Werk, VDAB, Statistiek Vlaanderen). 
Maar de gegevens moeten beter gecombineerd, geduid en verspreid worden. De acties samen 
met het RIZIV zullen verder worden gezet. Op de website van de VDAB zal een infopagina 
komen die alle relevante informatie voor personen met een arbeidshandicap zal bundelen. 
Binnen de VDAB wordt een werkgeversbenadering uitgewerkt. Streefcijfers binnen de 
activeringsinstrumenten lijken niet aangewezen, maar een goede monitoring van het gebruik 
door de doelgroep wel. Ook de loopbaanondersteuning voor mensen met een handicap die aan 
het werk zijn moet verder uitgebouwd worden. Wat onderwijs betreft, is de ondersteuning, die 
geboden wordt op de werkvloer tijdens werkplekleren, uitgebreid naar jongeren in duaal leren. 
Inzake tolken is het probleem niet zozeer een tekort aan tolkuren maar een tekort aan tolken. 
En NOOZO is erkend als advies-  en beleidsparticipatieorgaan. 
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Vragen aan Hilde Crevits en Jo Brouns 
 

Schriftelijke vragen 
 
 Vraag nr. 1067 van Tine Van Der Vloet  (20 september 2021) over : Arbeidszorg-

Activeringstrajecten 
 Vraag nr. 22 van Ilse Malfroot (30 september 2021) over : AMA sociale economie – Stand 

van Zaken 
 Vraag nr. 39 van Stijn De Roo (6 oktober 2021) over : Tewerkstellingsbeleid Vlaamse 

overheid – Doelgroepen 
 Vraag nr. 64 van Suzy Wouters (28 oktober 2021) over : Vlaamse ondersteuningspremie 

(VOP) – Aanvragen en toekenning 
 Vraag nr. 89 van Allessia Claes (10 november 2021) over : Maatwerkbedrijven en -

afdelingen – Financiering 
 Vraag nr. 137 van Hannelore Goeman (30 november 2021) over : Vlaamse 

Ondersteuningspremie (VOP) – Nederlandstalige Brusselaars 
 Vraag nr. 258 van Tine Van der Vloet (21 januari 2022) over de European Disability Card 

(EDC)  
 Vraag nr. 274 van Caroline Gennez (26 januari 2022) over : Sociale economie – 

Doorstroom en contingent 
 Vraag nr. 320 van Tine van der Vloet (4 februari 2022) over : Personen met een 

autismespectrumstoornis (ASS) – Arbeidsbegeleiding 
 Vraag nr. 357 van Tom Ongena (9 februari 2022) over : VDAB – Bereiken van niet-actieven 
 Vraag nr. 445 van Axel Ronse (11 maart 2022) over : Langdurig zieken – Re-

integratietrajecten 
 Vraag nr. 467 van Robrecht Bothuyne (18 maart 2022) over : VDAB – Proefprojecten om 

langdurig zieken te re-integreren 
 Vraag nr. 481 van Caroline Gennez (25 maart 2022) over Werkzoekenden met het label 

‘niet inzetbaar op lange termijn’ – VDAB-begeleiding 
 Vraag nr. 545 van Tine van der Vloet (4 april 2022) over : Tewerkstelling personen met 

een beperking – Combinatie tegemoetkoming met inkomen uit arbeid  
 Vraag nr. 634 van Caroline Gennez (24 mei 2022) over : Personen met een 

arbeidsbeperking, arbeidshandicap en een MMPPS-problematiek – Indicering 
 Vraag nr. 637 van Caroline Gennez (24 mei 2022) VDAB -Werk-zorg-trajecten 
 Vraag nr. 678 van Allessia Claes (8 juni 2022) over : Maatwerkbedrijven – Bezettingsgraad 
 Vraag nr. 679 van Allessia Claes (8 juni 2022) over : Toeleiding werkzoekenden naar 

sociale economie – ICF-screenings 
 Vraag nr. 680 van Allessia Claes (8 juni 2022) over : Sociale economie – Doorstroming 

naar het normaal economisch circuit (NEC) 
 Vraag nr. 693 van Robrecht Bothuyne (8 juni 2022) over : Activering van 

arbeidsongeschikte werkzoekenden – VDAB-partnerschappen 
 Vraag nr. 709 van Caroline Gennez (14 juni 2022) over : VDAB – Intern beleid personeel 

met een arbeidsbeperking 
 Vraag nr. 716 van Ilse Malfroot (14 juni 2022) over : Sociale Economie – Concurrentie met 

reguliere economie 
 Vraag nr. 743 van Axel Ronse (16 juni 2022) over : Partnerschap tussen VDAB en RIZIV – 

Stand van Zaken 
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 Vraag nr. 750 van Loes Vandromme (17 juni 2022) over : Maatwerkbedrijven – 
Maatwerkcoaches 

 Vraag nr. 755 van Allessia Claes (17 juni 2022) over : Ondersteuningsmaatregelen voor 
maatwerkbedrijven – Stopzetting 

 Vraag nr. 929  van Loes Vandromme (23 juni 2022) over : Vlaamse Ondersteuningspremie 
(VOP) – Onderwijssector.  

 Vraag nr. 958  van Loes Vandromme (14 juli 2022) over : Vlaamse Ondersteuningspremie 
(VOP) – Studenten in de leertijd.  

 (Vraag nr. 716 van Robrecht Bothuyne aan Bart Somers (28 april 2021) over : 
Gehoorproblemen op de werkvloer – Aanpak) 

 

Vragen om uitleg in de Commissie voor Economie, Werk, 
Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie. 
 
 Vraag om uitleg (nr. 9, 7 oktober 2021) van Caroline Gennez over individueel maatwerk en 

de lokale diensteneconomie  
 Vraag om uitleg (nr. 465, 28 oktober 2021) van Maurits Vande Reyde over de impact van 

federale maatregelen rond het wegwerken van inactiviteitsvallen bij personen met een 
handicap 

 Vraag om uitleg (nr. 654, 9 december 2021) van Yves Buysse over de tewerkstelling van 
personen met een visuele handicap 

 Vraag om uitleg (nr. 655, 9 december 2021) van Yves Buysse over de doelstelling om de 
komende jaren duizend extra werknemers aan te werven in de circulaire sociale economie 

 Vraag om uitleg (nr. 745, 2 december 2021) van Rita Moors over de investeringen van de 
provincies in de arbeidszorg 

 Vraag om uitleg (nr. 774, 9 december 2021) van Loes Vandromme over openstaande 
vacatures in de sociale economie 

 Vraag om uitleg (nr. 822, 9 december 2021) van Robrecht Bothuyne over de 109 acties om 
mensen met een arbeidsbeperking vlotter aan het werk te helpen   

 Vraag om uitleg (nr. 831, 9 december 2021) van Tine van der Vloet  over de 109 acties om 
mensen met een arbeidsbeperking vlotter aan het werk te helpen   

 Vraag om uitleg (nr. 834, 9 december 2021) van Caroline Gennez over de activering van 
personen met een arbeidsbeperking 

 Vraag om uitleg (nr. 883, 9 december 2021) van Loes Vandromme over de transitie van 
onderwijs naar werk voor personen met een arbeidshandicap   

 Vraag om uitleg (nr. 1186, 13 januari 2022) van Axel Ronse over de re-integratietrajecten 
voor langdurig zieken 

 Vraag om uitleg (nr. 2439, 21 april 2022) van Loes Vandromme over de 
harmoniseringsmaatregelen voor maatwerkbedrijven 

 Vraag om uitleg (nr. 2480, 21 april 2022 ) van Caroline Gennez over het uitvoeringsbesluit 
individueel maatwerk 

 Vraag om uitleg (nr. 3173, 9 juni 2022) van Ilse Malfroot over de stijgende tewerkstelling 
van personen met een handicap 

 Vraag om uitleg (nr. 3196, 9 juni 2022) van Axel Ronse over de re-integratietrajecten voor 
langdurig zieken 

 Vraag om uitleg (3217, 9 juni 2022) van Loes Vandromme over het onderzoek naar de 
samenwerking tussen de Vlaamse maatwerkbedrijven en de reguliere bedrijven 
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Actuele vragen 
 
 Actuele vraag (nr. 7, 6 oktober 2021) van Axel Ronse over de inspanningen van de 

gewesten voor de activering van langdurig zieken 
 Actuele vraag (nr. 23, 6 oktober 2021) van Robrecht Bothuyne over de audit van het 

Rekenhof inzake de begeleiding langdurig zieken 
 Actuele vraag (nr. 317, 9 februari 2022) van Allessia Claes over de krapte bij de 

maatwerkbedrijven 

 

Andere 
 

 Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, 
Wetenschap en Innovatie uitgebracht door Loes Vandromme over maatwerk bij individuele 
inschakeling (document 991, Nr. 1 ingediend op 4 november 2021) 
 

 Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en 
Innovatie  uitgebracht door Caroline Gennez en Allessia Claes over het ontwerp van 
decreet over maatwerk bij individuele inschakeling (document nr. 1022 - Nr.2, 20 
december 2021) 

 

 

  

 Erik Samoy 

Leuven, Augustus 2022 

 


