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De wegwijzer ‘Werkkansen voor studenten met een functiebeperking’ 
is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en 
De Werkbank.

	 Het	Steunpunt	Inclusief	Hoger	Onderwijs wil 
samen met alle instellingen voor  hoger onderwijs 
op weg gaan naar de realisatie van inclusief hoger 
onderwijs. 

 www.siho.be 

	 De	werkbank	is het tewerkstellingsproject van 
de vzw Jongerendienst Katholieke Vereniging 
Gehandicapten (JKVG). Werkzoekenden met 
een arbeidshandicap kunnen bij De Werkbank 
terecht met al hun vragen in verband met werk en 
handicap. De Werkbank begeleidt hen ook bij hun 
zoektocht naar een leuke job. 

 www.dewerkbank.be 

Voor opmerkingen over de wegwijzer kun je contact opnemen met 
het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs via info@siho.be.

De recentste versie van de wegwijzer vindt u terug op de website  
van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (www.siho.be). 

Colofon

http://www.siho.be
mailto:info@siho.be
http://www.siho.be
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Inleiding

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs [SIHO] wil een bijdrage 
leveren aan het creëren van gelijke kansen voor personen (studenten 
en personeelsleden) met een functiebeperking in het hoger 
onderwijs. Het hoofddoel is het opnemen van een intermediaire 
rol in ‘het realiseren van inclusief hoger onderwijs’. Dat wil het 
bereiken door dienstverlening, netwerking en onderzoek. Onder 
dienstverlening voor de onderwijsinstellingen, valt onder andere 
het aanbieden van instrumenten die hogescholen en universiteiten 
kunnen ondersteunen in het werken met studenten met een 
functiebeperking. 

Bij de keuze welke instrumenten zullen worden uitgewerkt, kiest 
het SIHO er in de eerste plaats voor om altijd rond een thema te 
werken, zonder focus op één specifieke functiebeperking. Dat vanuit 
de inclusieve invalshoek van het Steunpunt. Hierbij gaat het SIHO op 
zoek naar actuele onderwerpen, vragen die leven in de praktijk. 

Deze wegwijzer is het resultaat van de themaverkenning ‘werken 
met een functiebeperking in het hoger onderwijs’. Die richt zich naar 
studenten en de verschillende onderwijsinstellingen. Centraal staat 
de vraag hoe we studenten kunnen ondersteunen naar en tijdens de 
job van hun leven.

Naar schatting leven in Vlaanderen ongeveer 500 000 personen met 
een arbeidshandicap. Dit wordt gedefinieerd als:
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‘elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan 
het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen 
functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of 
zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en 
persoonlijke en externe factoren.’1

Amper 200 000 personen met een arbeidshandicap hebben werk. 
De tewerkstellingsgraad van die mensen ligt veel lager dan die 
van de totale bevolking. Verschillende acties werden ondernomen 
met als doel een evenredige arbeidsdeelname van mensen met 
een arbeidshandicap. Bijvoorbeeld het uitwerken van een gericht 
actieplan van de Vlaamse Overheid voor kansengroepen. Er is echter 
nog een hele weg te gaan.

Naast het economische argument om meer mensen aan het werk 
te krijgen, zijn er ook vooral veel voordelen voor de persoon in 
kwestie. Werk geeft immers niet enkel aanleiding tot financiële 
onafhankelijkheid, maar is ook een belangrijke bron van sociale 
contacten, heeft een invloed op de maatschappelijke positie van 
de persoon en geeft kansen om vaardigheden en competenties 
te ontwikkelen en om kennis en competenties opgedaan in de 
opleiding niet onbenut te laten. Bovendien zorgt werk vaak voor een 
positief zelfbeeld, het gevoel erbij te horen en kan het de fysieke en 
psychische gezondheid vergroten.

Naast de cijfergegevens werd de behoefte aan deze wegwijzer ook 
gevoed door de verhalen die we horen van studenten hoger onderwijs 
met een behoefte aan extra ondersteuning. Bij velen onder hen leefde 
heel wat bezorgdheid over hun latere werkkansen. 

– Kan ik een job vinden met mijn beperking?

– Hoe leg ik mijn beperkingen uit aan de werkgever zonder mijn 
kansen te verknoeien?

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele 
integratie van personen met een arbeidshandicap, art.1, 3. 
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– Hoe moet ik me gedragen tijdens een sollicitatiegesprek?

– Moet ik alles vertellen over mijn beperking of zwijg ik beter?

– Wat moet ik antwoorden op vervelende vragen tijdens een 
sollicitatiegesprek? 

– Wat zal mijn leidinggevende of collega denken over mijn 
beperking?

– Hoe kan ik vooroordelen weerleggen?

– Wat moet ik doen om aanvaard te worden door mijn collega’s?

– …

We zijn ervan overtuigd dat ook de instellingen hoger onderwijs hun 
steentje kunnen bijdragen om ervoor te zorgen dat alle studenten in 
het latere werkveld gelijke kansen krijgen. 

Vanuit een inclusieve invalshoek richten we deze brochure naar 
alle studenten (met of zonder behoefte aan extra ondersteuning). 
Vele tips en aanbevelingen zijn immers nuttig voor alle studenten. 
In de brochure besteden we ook aandacht aan het specifieke voor 
studenten met behoefte aan extra ondersteuning. Die studenten 
willen we de boodschap geven dat er heel veel mogelijk is. Er zijn 
organisaties en diensten, zoals de VDAB, die je kunnen ondersteunen. 
Ga bij hen langs om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Op bepaalde plaatsen in de brochure gebruiken we wel het woord 
‘arbeidshandicap’. Dat omdat dat de term is die in de regelgeving en 
door de ondersteunende diensten wordt gebruikt om te verwijzen 
naar de behoefte aan extra ondersteuning in de werksituatie. 
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roos	bevernage	 Aanspreekpunt van de  
 Karel de Grotehogeschool
anneleen	Coupé  Aanspreekpunt van en stafmedewerkster 
 diversiteit en  studiebegeleiding aan de 
 Hogeschool Gent
nele	Craeghs	 Aanspreekpunt van de Universiteit Hasselt
elisabeth	 Universiteit Gent – Vakgroep  
De	Schauwer Orthopedagogiek
Sara	Drieghe	 Onderzoeker aan de Hogeschool Gent rond  
 ‘(Af)studeren met een functiebeperking’
Sofie	Drieskens	 Gespecialiseerde Trajectbepaling 
 en -Begeleiding
greta	gryson  Emancipatieambtenaar van de Vlaamse   
 Overheid – Agentschap voor    
 overheidspersoneel
jyoti	Hullebus  Dienst Arbeidshandicap-  
 specialisatie – VDAB
Heidi	mertens	 Studietrajectbegeleider Hogeschool Gent   
 – Departement SociaalAgogisch werk
elke	persijn	 Gespecialiseerde Trajectbepaling 
 en -Begeleiding
brecht	provoost	 De Werkbank (JKVG)

Het	SIHO	bedankt…

Deze wegwijzer kwam tot stand door een intensieve samenwerking 
tussen het SIHO en De Werkbank, het tewerkstellingsproject van de 
Jongerendienst Katholieke Vereniging Gehandicapten [JKVG]. De 
Werkbank leverde heel wat materiaal aan en hielp ook mee aan de 
schriftelijke neerslag van deze themaverkenning. 

Daarnaast leverden volgende mensen hun sterk gewaardeerde 
medewerking aan de themaverkenning: 



marie-anne	 Universitair Centrum voor 
Staessens Raadpleging en Oriëntering
ann	van	lommen	 Juriste Vlaams Verbond van Katholieke   
 Hogescholen – Werkt rond dossiers m.b.t.  
 studenten en personeel met een    
 functiebeperking
lieven	vernaeve	 Onderzoeker aan de Hogeschool Gent rond  
 ‘(Af)studeren met een functiebeperking’
maaike	verschueren  Coördinator Projecten De Punt
frank	wullaert  Gespecialiseerde Trajectbepaling 
 en -Begeleiding

Het opzet van het SIHO was om met een diverse groep rond tafel te 
zitten en te werken aan die themaverkenning, zodat de verschillende 
perspectieven aan bod zouden komen. Er werd afgebakend 
naar het aantal deelnemers, zodat de bijeenkomsten werkbaar 
bleven. Concreet werd de oproep verspreid zowel naar mensen 
met ervaringsdeskundigheid als mensen uit het werkveld of de 
onderzoekswereld. 

Het SIHO dankt hen voor hun ervaring, kennis en documenten.

Ten slotte willen we ook alle studenten en afgestudeerden danken 
voor hun openheid over hun ervaringen rond hun (toekomstige) 
zoektocht naar werk. 

0�
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tips	voor	de	instellingen	hoger	
onderwijs

A. Bij de start

In een eerlijk en open gesprek met de student is het belangrijk de 
student goed te informeren vooraleer hij een bepaalde studierichting 
aanvangt, zowel over de inhoud van het programma als over de 
tewerkstellingsmogelijkheden met dat diploma. Op die manier heeft  
de student een duidelijker beeld wat hij kan verwachten. Na dat  
gesprek blijft de keuze aan de student om al dan niet voor deze 
studierichting te kiezen.

Hierbij geven we enkele tips mee voor de onderwijsinstelling: 

– Ga in dialoog met de student en bekijk samen wat mogelijke 
struikelblokken kunnen zijn. Ga niet uit van vooronderstellingen  
op basis van een ‘label’. Iedereen is uniek. Samen kun je ook 
nadenken over mogelijke oplossingen om die struikelblokken te 
omzeilen (bijvoorbeeld ondersteuning, hulpmiddelen, …). 

– Probeer de tewerkstellingsmogelijkheden breed genoeg te zien  
en de mogelijkheden niet bij aanvang enger te maken. Vaak is er  
meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt. 

– Informeer de student eerlijk en open zodat hij een weloverwogen 
beslissing kan nemen. Probeer niet in de valkuil te trappen om de 
student af te raden die studierichting aan te vangen. Wijs hem op  
de eventuele struikelblokken en de mogelijkheden die er zijn.

– Respecteer de beslissing die de student neemt. Het is niet aan de 
onderwijsinstelling om te beslissen wat iemand met zijn diploma doet. 

– Iedereen kiest een job die aansluit bij zijn interesses en  
competenties. Niet iedereen kan alle jobs uitoefenen. Iedereen  
heeft kwaliteiten, mogelijkheden en minder sterke punten.  
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Studenten met een behoefte aan extra ondersteuning zijn hier 
geen uitzondering op. Probeer verder te kijken dan de beperking. 

B. Doorheen de opleiding van 
studenten

Algemeen
Ga bij de zoektocht naar gepaste ondersteuning in dialoog met de 
studenten. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en weten vaak het best 
hoe ze optimaal kunnen functioneren en waar ze ondersteuning bij 
nodig hebben. Meestal zullen zij zelf al heel wat concrete tips kunnen 
geven. Op die manier oefenen studenten ook het communiceren over 
hun mogelijkheden en behoeften. Dat soort gesprekken zijn een 
goede voorbereiding voor sollicitaties voor stageplaatsen of jobs. 
Weet dat als afgestudeerden eenmaal aan het werk zijn,  
ze een beroep kunnen doen op bijzondere tewerkstellings-
ondersteunende maatregelen [BTOM’s]. Die zijn gelijklopend met 
onderwijs– en examenfaciliteiten in het hoger onderwijs. Dat is een 
belangrijk argument naar professoren, docenten en lectoren toe om 
het nut aan te tonen van die faciliteiten.

Doorheen de opleiding kan de onderwijsinstelling studenten 
ondersteunen om bepaalde vaardigheden te verwerven die belangrijk 
zijn om werk te vinden en succesvol te zijn in een job. Dat kan als een 
onderdeel, een rode draad, in elke opleiding worden meegenomen. 
We denken onder andere aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, 
het leren kennen van de eigen talenten en behoeftes en het leren 
jezelf positief te presenteren. Iemand die van zichzelf weet hoe hij 
functioneert op verschillende vlakken, kan bijvoorbeeld een goede 
jobkeuze maken en gaat sterker naar een sollicitatiegesprek. 

Stage en praktijkoefeningen… Een opstap naar werk? 
In sommige opleidingen zijn stages en praktijkoefeningen een vast 
onderdeel. De student moet voor een stagegesprek vaak dezelfde 
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keuzes maken als bij een sollicitatie- of tewerkstellingsgesprek (zie 
onder). De sollicitatietips in het tweede deel van deze wegwijzer 
kunnen dus ook interessant zijn ter voorbereiding van dit eerste 
gesprek. 

Stages en praktijkoefeningen kunnen studenten bovendien 
voldoende zelfvertrouwen en inzicht geven in hun mogelijkheden en 
mogelijke aanpassingen. Hoe beter voorbereid mensen zijn die in het 
werkveld moeten stappen, hoe beter. De ondersteuning tijdens de 
onderwijscarrière, kan inspireren naar de werksituatie toe. 

Een geschikte stageplaats vinden, is echter voor veel studenten 
niet evident. Alle studenten die hieraan behoefte hebben, moeten 
hierbij ondersteund worden. Het vinden van een plaats is immers 
niet enkel de verantwoordelijkheid van de student. Wanneer 
stageplaatsen bepaalde studenten pertinent weigeren, is het 
goed om als onderwijsinstelling hierover in dialoog te treden. De 
onderwijsinstelling kan overwegen om niet meer met die stageplaats 
samen te werken in de toekomst. Scholen overwegen soms samen te 
werken met stageplaatsen die open staan voor diversiteit. Enerzijds 
kan dat een voordeel zijn voor studenten die behoefte hebben aan 
ondersteuning. Hierbij moeten studenten wel steeds de mogelijkheid 
hebben om ook op andere plaatsen stage te lopen. Anderzijds 
moeten we oppassen dat niet alle studenten met behoefte aan extra 
ondersteuning in dezelfde bedrijven of organisaties terecht komen. 
Het creëert meer mogelijkheden naar de toekomst toe, wanneer de 
stagepoel zo open mogelijk is. 

meer	informatie:	

– Wegwijzer stage SIHO 
 (www.siho.be --> Bibliotheek --> Wegwijzers --> Wegwijzer Stage)

– Stagewijzer Handicap + Studie
 (www.onderwijsenhandicap.nl --> Hoger Onderwijs --> Publicaties 

--> Brochures: Stagewijzer, stagelopen met een functiebeperking)

http://www.siho.be/files/wegwijzer stage geactualiseerde versie.pdf
http://www.siho.be
http://www.onderwijsenhandicap.nl/upload/sitecontent/stagewijzerbinnenwerk.pdf
http://www.onderwijsenhandicap.nl
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‘Ik ben wel blij met de stages tijdens de opleiding. Ik ben ook altijd 
actief geweest in verschillende organisaties als vrijwilliger. Dat 
staat ook wel goed op je CV hé. En dan zien ze meteen dat je wel veel 
mogelijkheden hebt. Maar ik heb dat nu ook niet alleen gedaan 
als opstap naar werk. Maar toch heb ik zo een heel klein beetje 
werkervaring.’

C. Vóór het einde van de opleiding

Vele studenten zitten met heel wat vragen over hun zoektocht 
naar een boeiende job die aansluit bij hun opleiding, talenten en 
interesses. 

De onderwijsinstelling kan workshops aanbieden voor alle 
geïnteresseerde studenten. Zaken die hierbij aan bod kunnen 
komen zijn de invloed van werk op tegemoetkomingen, algemene 
sollicitatietips, communicatietips (bijvoorbeeld het verwoorden van 
talenten en behoeften), CV-analyse, ... Besteed hierbij ook aandacht 
aan studenten met een behoefte aan extra ondersteuning. Hierbij 
geven we nog enkele tips mee: 

– Wanneer deze workshops voor alle studenten worden 
georganiseerd, voelt iedereen zich aangesproken. 

– Hou bij de planning van deze workshops rekening met het feit 
dat laatstejaarsstudenten vaak heel druk bezig zijn op het einde 
van het academiejaar door eindwerken en examens. Het einde 
van de opleiding is wel een perfect moment om de ontwikkelde 
competenties over heel de opleiding heen te bekijken. 

Hoewel voor veel studenten de overgang van studie naar werk  
niet evident is, kan voor studenten met een behoefte aan  
extra ondersteuning de uitdaging nog groter zijn door de		
specifieke barrières die ze moeten overwinnen. 

(www.celt.mmu.ac.uk --> Quality Enhancement --> Employability --> 
QE Conference --> Employability and Disabled Students --> Poster)

http://www.celt.mmu.ac.uk/employability/conference/resources/images/matosic.pdf
http://www.celt.mmu.ac.uk
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2. Matosic, M. (2008). Employability and Disabled Students. Teruggevonden op: http://
www.celt.mmu.ac.uk/employability/conference/resources/images/matosic.pdf, 
geraadpleegd op 12 januari, 2010. 

Matosic2 geeft aan welke bijkomende ondersteuning kan worden 
geboden aan studenten met een functiebeperking. We geven 
hieronder enkele weer: 

– Ondersteuning tijdens de overgang van studie naar werk. Bijvoor-
beeld ondersteuning in het omgaan met de positieve en negatieve 
verwachtingen over werk, ondersteuning om gemotiveerd en 
optimistisch te blijven over de overgang van studie naar werk, ... 

– Workshops om zelfvertrouwen te ontwikkelen. 

– Ondersteuning in het leren kennen van de sterke punten en 
behoefte aan ondersteuning. 

– Ondersteuning in het positief presenteren van zichzelf. 

– Ondersteuning in het verwoorden van leemtes in de studieperiode 
omwille van een beperking. 

– Ondersteuning in het anticiperen, nadenken over en het positief 
reageren op vragen van de werkgever over de behoefte aan 
ondersteuning. 

– Uitleg over de mogelijkheden in het werkveld, bijvoorbeeld 
redelijke aanpassingen. 

– ...

‘Ik mocht langs gaan op de studiedienst. Die man gaf me tips over 
mijn CV. We praatten ook over mijn bezorgdheid of ik mijn beperking 
nu best zou vermelden of niet op mijn CV. Ik vond het echt positief dat 
die man zo begaan was en echt de tijd nam om met me te praten. Hij 
gaf me het advies niet te snel op te geven.’

‘Ze kunnen je helpen door sollicitatietrainingen, informatie over de 
mogelijke ondersteuning en waar je hiervoor terecht kan. Ook waar je 
openstaande vacatures kan vinden van organisaties die open staan 
voor werknemers met een beperking.’

http://www.celt.mmu.ac.uk/employability/conference/resources/images/matosic.pdf
http://www.celt.mmu.ac.uk/employability/conference/resources/images/matosic.pdf
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‘Misschien zou mij ondersteuning kunnen geboden worden bij het 
opstellen van motivatiebrieven of een CV omdat dat voor mij niet 
altijd gemakkelijk is.’

Verder kan de onderwijsinstelling ook beroep doen op De Werkbank. 
Die geeft vormingen op maat van hoger onderwijsinstellingen voor 
studenten met een functiebeperking. Hierin komen onder andere 
volgende zaken aan bod: de overgang van studeren naar werken, 
Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen [BTOM’s], 
arbeidsgericht communiceren rond beperking, de invloed van werk 
op tegemoetkomingen, sollicitatietraining. 

‘De infoavond met De Werkbank was heel nuttig. Er zouden nog meer 
initiatieven mogen worden georganiseerd.’

meer	informatie:	

– De Werkbank
 (www.dewerkbank.be)
 

Elke instelling hoger onderwijs heeft een aanspreekpunt waar 
studenten met een beperking en hun omgeving terecht kunnen 
met vragen. We horen van verschillende studenten dat ze na het 
afstuderen nog vacatures toegestuurd kregen van dit aanspreekpunt. 
Sommige studenten vonden op die manier een job. 

‘Mijn aanspreekpunt mailde me. Het is zo dat ik op de hoogte werd 
gebracht van de interim waar ik nu werk!’

file://lacie-2big/share/AAAAA-kl/Siho/2010%20Brochure%20Op%20stap%20naar%20werk/Origineel/../../../AppData/Local/AppData/Local/Temp/Temp1_WW Werk 5 juli 2010 versie zonder referenties_met links uitgeschreven%5b2%5dverbeterd.doc%5b1%5d.zip/www.dewerkbank.be
http://www.dewerkbank.be
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Informatie	en	tips		
voor	studenten

De overgang van studeren naar werken is voor vele mensen een grote 
stap. Voor studenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning, 
is de uitdaging soms nog groter. In dit hoofdstuk proberen we tips 
en informatie te geven om deze studenten op weg te helpen. Op weg 
naar de job van je leven! 

In een inleidend deel geven we enkele vragen mee waarbij je 
kunt stilstaan wanneer je op zoek gaat naar werk. Je hebt daarbij 
misschien nog nooit gedacht aan het opstarten van een eigen zaak. 
Maar dat is zeker mogelijk. In een tweede deel krijg je hierover meer 
informatie. Tot slot geven we ook tips om een job bij een werkgever te 
vinden. 

A. Ken jezelf 

Wanneer je op zoek bent naar een job, is het belangrijk even stil te 
staan bij jezelf. Op die manier kun je beter inschatten welke richting 
je uit wil. Deze vragen kunnen je hierbij misschien helpen: 

– Wat vind je leuk om te doen? 

– Waar ben je goed in (kwaliteiten en sterke punten)? 

– Wat wil je bereiken in je leven (persoonlijke dromen, motivaties, 
drijfveren, …)?

– Welke invloed heeft je functiebeperking, aandoening, behoefte 
aan ondersteuning, … op je werk? 

– Wat zijn mogelijke knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen? 

– Welke invloed heeft het werken op je beperking, aandoening, 
behoefte aan ondersteuning, …?
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– Wat zijn passende arbeidsomstandigheden voor jou? Wat is een 
passende werkomgeving? 

– …

B. Droom je van een eigen zaak?
 

Je staat er niet alleen voor!
De VDAB en ook andere organisaties ondersteunen iedereen die de 
stap wil zetten naar een eigen bedrijf. 

meer	informatie:	

– Een eigen zaak - aanbod van VDAB en anderen
 (www.vdab.be --> Carrière --> Een eigen zaak)

Personen met een beperking kunnen momenteel ook 
ondersteund worden in de opstart van een eigen zaak via het 
ESF project ‘Ondernemen met een beperking’ van De Punt en 
Syntra Midden-Vlaanderen. Je kunt er een traject doorlopen 
waarbij je coaching krijgt bij de opstart van je zaak. Het traject 
bestaat uit een intakegesprek over je ideeën, het bekijken van je 
ondernemerscompetenties, suggesties naar opleiding toe, specifieke 
sessies voor personen met een zogenaamde arbeidshandicap 
(bijvoorbeeld over de specifieke struikelblokken en mogelijkheden), 
collectieve sessies en individuele coaching. Je krijgt ook 
ondersteuning op het vlak van administratie en boekhouding. 

meer	informatie:	

– De Punt 
 (www.depunt.be --> Starters)

Bijzondere tewerkstellingsondersteunende  
maatregelen voor zelfstandigen
Om de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap te 
bevorderen, zijn er een aantal bijzondere tewerkstellingsonder-

http://vdab.be/werkinzicht/zelfstandige.shtml
http://www.vdab.be
http://www.depunt.be/startpunt/inleiding
http://www.depunt.be
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steunende maatregelen [BTOM’s]. Ook als zelfstandige kun je hier 
een beroep op doen. 

a)	 arbeidspostaanpassingen
Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep kun je een tegemoetkoming 
krijgen in de aanpassing van de arbeidspost van de VDAB. Dat is een 
tussenkomst in de (meer)kosten voor de werkgever om de werkplek 
aan te passen. 

In het hoofdstuk ‘Ondersteuning wanneer je al aan de slag bent’ vind 
je meer informatie over de arbeidspostaanpssingen. 

b)	 vlaamse	Ondersteuningspremie
Als zelfstandige in hoofdberoep kom je ook in aanmerking voor de 
Vlaamse Ondersteuningspremie [VOP]. 

>> Voorwaarden?
– Je bent erkend als persoon met een arbeidshandicap en start een 

zelfstandige activiteit in hoofdberoep na 01/10/2008 (zie indicatie 
van personen met een arbeidshandicap, p. 28). 

– Je bent al een zelfstandige in hoofdberoep die tijdens zijn 
zelfstandige activiteit een erkenning krijgt als persoon met 
arbeidshandicap. De erkenning dateert vanaf 01/10/2008.

>> Hoe kun je als zelfstandige de VOP aanvragen?
Je moet als zelfstandige twee aanvragen doen, omdat je twee 
statuten hebt. 

Je moet eerst als persoon het recht op de premie aanvragen. Je kunt 
dit doen op drie manieren:

– Je stuurt een aanvraag naar je provinciale dienst	
arbeidshandicapspecialisatie. Voeg bij je aanvraag zoveel 
mogelijk attesten en verslagen die je handicap aantonen. Laat je 

http://vdab.be/arbeidshandicap/document/aanvraag_rechten_wn.doc
http://vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml
http://vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml
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arts-specialist ook een schriftelijke verklaring invullen (indien 
mogelijk). 

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende 
tewerkstellingsmaatregelen --> recht --> aanvraag)

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende 
tewerkstellingsmaatregelen --> recht --> provinciale dienst 
arbeidshandicapspecialisatie)

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende 
tewerkstellingsmaatregelen --> recht --> schriftelijke verklaring)

– Je vraagt de premie aan in	de Werkwinkel. 
(www.dewerkwinkel.be)

– Je vraagt de premie aan via de servicelijn (0800 30 700) (elke 
werkdag van 8 tot 20 uur). 

In de tweede plaats moet je ook als werkgever de premie aanvragen. 
Dat kan op drie verschillende manieren: 

– Je vult het elektronisch formulier in. Dat formulier 
wordt overgemaakt aan de provinciale dienst 
arbeidshandicapspecialisatie [DAH]. 
(www.vdab/arbeidshandicap/ --> Werkgever of zelfstandige? 
Tewerkstellingsmaatregelen --> VOP voor zelfstandigen --> 
elektronisch formulier )

– Je vraagt de premie aan in de Werkwinkel. 
(www.dewerkwinkel.be)

– Je vraagt de premie aan via de servicelijn (0800 30 700) (elke 
werkdag van 8 tot 20 uur). 

Bijkomend moet je een gunstig advies over de leefbaarheid van het 
bedrijf bezorgen aan de VDAB-diensten.

– Gaat het om een startende zaak, dan moet je je richten tot een 
organisatie van het participatiefonds. Die zijn terug te vinden via 
de website www.fonds.org. 

– Als de zaak al enkele jaren bestaat, dan volstaat het om een kopie 
van de personenbelasting van het vorig aanslagjaar op te sturen.

http://vdab.be/arbeidshandicap/document/aanvraag_medische_gegevens.doc
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://www.werkwinkel.be/
http://www.dewerkwinkel.be
http://vdab.be/formulieren/arbeidshandicap/AanvraagVOPzelfstandige/
http://www.vdab/arbeidshandicap/
http://www.werkwinkel.be/
http://www.dewerkwinkel.be
https://webmail.howest.be/OWA/redir.aspx?C=5f7a4054849c48338522c51a6814da9a&URL=http%3a%2f%2fwww.fonds.org
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De bedrijfsactiviteit moet elk jaar opnieuw aangetoond worden via 
een kopie van de personenbelasting. 

>>	Hoeveel	bedraagt	deze	premie?	

Periode van tewerkstelling % van het gewaarborgd   
 gemiddeld minimum maand  
 inkomen (GGMMI)3*
1ste t.e.m.  
5de kwartaal 40 %
6de kwartaal tot  
t.e.m. 20ste kwartaal 20 %

Meer informatie: 

– Actueel	overzicht	van	de	tewerkstellingsbevorderende	
maatregelen	in	Vlaanderen,	Wallonië,	Brussen	en	de	Duitstalige	
Gemeenschap

 (www.aandeslag.be)

C.	 Op	zoek	naar	een	job	bij	een	werkgever?	

1.	 Van	vacature	tot	contract	
>> Waar vind je openstaande vacatures voor boeiende jobs? 
Er bestaan heel wat databanken waar je vacatures kan raadplegen. 
De VDAB-website is een goed startpunt, maar beperk je hier niet toe. 

! Let op:  deze bedragen zijn verschillend van de VOP  
 voor werknemers. 

 Je kan een verlenging van de premie aanvragen. 

3. GGMMI: het gewaarborgd gemiddelde minimummaandinkomen is het minimumloon 
uit arbeid dat de werkgever in de privé-sector, voor een gemiddelde maand aan 
een voltijdse werknemer die 21 jaar of ouder is moet garanderen. Minder dan het 
minimumloon betalen mag niet.

http://www.aandeslag.be/
http://www.aandeslag.be/
http://www.aandeslag.be/
http://www.aandeslag.be
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Enkele bekende databanken zijn: 

– Vacature  
(www.vacature.com)

– Jobat 
(www.jobat.be)

– Selor 
(www.selor.be)

– Jobpunt 
(www.jobpunt.be)

Bepaalde databanken nemen enkel vacatures op van werkgevers die 
verklaren open te staan voor diversiteit, bijvoorbeeld: 

– Vacaturedatabank van Kifkif	
(www.kifkif.be --> vacatures)

– Vacaturedatabank van het Minderhedenforum	
(www.minderhedenforum.be --> Jobs --> Vacaturewerking)

– Vacaturedatabank Wheelit 
(www.wheelit.be) 

– …

Naast de databanken, vind je ook vaak openstaande jobs terug op de 
websites van besturen, diensten, organisaties, bedrijven, ... Ten slotte 
kun je ook altijd spontaan	solliciteren op plaatsen waar je graag zou 
willen werken. 

Verder kun je ook je CV plaatsen op websites zoals de VDAB, 
contact opnemen met interimkantoren,	consultancy-bureaus	en	
outplacementbureaus. Je kunt ook je netwerk op de hoogte brengen 
dat je op zoek bent naar werk. Op die manier word je misschien ook 
wel op de hoogte gebracht van interessante vacatures.

http://www.vacature.com
http://www.vacature.com
http://www.jobat.be
http://www.jobat.be
http://www.selor.be
http://www.selor.be
http://www.jobpunt.be
http://www.jobpunt.be
http://www.kifkif.be/page?page=Vacatures
http://www.kifkif.be
http://www.minderhedenforum.be/vacatures.htm
http://www.minderhedenforum.be
http://www.wheelit.be/search_job.php?l=candidats&sl=chercher_job
http://www.wheelit.be
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‘Ik heb ook een aantal vrienden en kennissen aangesproken of zij 
niets wisten: die mensen kenden me en wisten wat ik graag deed en 
waar ik goed in was. Zo vond ik een interimjob waar ik meteen voor 
stond te springen. Ik ging op interview, en was aangenomen. Ik was 
de persoon die ze zochten!’

Sommige werkgevers geven duidelijk aan dat ze open staan voor 
diversiteit binnen hun team. 

– Bepaalde werkgevers geven al in hun vacatures aan dat ze open 
staan voor diversiteit. Personen uit kansengroepen worden hierbij 
aangemoedigd om te solliciteren voor deze job.

‘In de vacature stond een concrete boodschap voor personen met een 
beperking om te solliciteren voor de functie. Ik vond dat ik mijn kans 
moest wagen en dat heb ik dan ook gedaan.’
‘Ik solliciteerde sneller voor de vacatures waarin stond dat ze mensen 
met een beperking aanmoedigen om voor die job te solliciteren. 
Hoewel. Ik solliciteerde ook voor andere jobs. Maar je voelt je 
misschien iets zekerder.’

– Bepaalde werkgevers ondertekenden een diversiteitsverklaring. 
Op de website van Jobkanaal vind je er terug.  
(www.jobkanaal.be) 

– Bepaalde werkgevers werkten een diversiteitsplan uit. 

‘Ik houd hier rekening mee. Omdat dit zeker de werksfeer bevordert 
en je volgens mij meer kansen op het arbeidsvlak zal krijgen.’

– Openbare diensten doen ook inspanningen voor de tewerkstelling 
van personen met een arbeidshandicap. 

	 lokale	besturen	(gemeenten en provincies) moeten twee procent 
personen met een arbeidshandicap in dienst hebben. Soms 
werken ze ook met voorbehouden jobs, waarvoor alleen personen 
met een arbeidshandicap mogen solliciteren.

http://www.jobkanaal.be
http://www.jobkanaal.be
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 De federale	Overheid	is ook een mogelijke werkgever. Zij streven 
naar drie procent personeelsleden met een arbeidshandicap 
in 2010. Het selectiebureau van de federale overheid, Selor, 
heeft heel wat expertise in het toegankelijk maken van 
sollicitatieprocedures. Selor voorziet redelijke aanpassingen 
binnen de gewone selecties zodat je beperking je deelname aan 
de test niet verhindert. Je kunt ook aanpassingen verkrijgen voor 
de taaltesten, competentiemetingen en bevorderingsselecties. 
Mogelijke aanpassingen zijn het gebruik van een computer met 
vergroot-of voorleessoftware of brailleleesregel, aangepaste 
vragenformulieren (A3 formaat in plaats van A4), een tolk 
Vlaamse gebarentaal inschakelen, mondeling afnemen van 
schriftelijke testen, extra tijd verlenen aan de kandidaat, ... 
(www.selor.be)

 De vlaamse	Overheid	doet ook inspanningen om personen 
met een arbeidshandicap aan te werven. Zij streven naar 
vierenhalf procent personeelsleden met een arbeidshandicap 
in 2010. Ze werken met redelijke aanpassingen, mogelijkheid 
tot thuiswerken, rendementsondersteuning en voorbehouden 
jobs. Wanneer je solliciteert, kun je ook bij Jobpunt om redelijke 
aanpassingen vragen. 
(www.jobpunt.be)

meer	informatie:	

– Vlaamse overheid: 

- Dienst Emancipatiezaken:		
(http://emancipatiezaken.vlaanderen.be) 
l Maatregelen en projecten voor personen met een 

arbeidshandicap
 (http://emancipatiezaken.vlaanderen.be --> Wat doen wij? 

--> Arbeidshandicap)
l Informatiebrochure ‘Stel je eens voor... Een job bij de 

Vlaamse Overheid’.	
 (http://emancipatiezaken.vlaanderen.be --> Solliciteren --> 

Solliciteren --> Stel je eens voor … Een job bij de Vlaamse 
Overheid)

http://www.selor.be
http://www.jobpunt.be
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=78
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=78
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Oznur_HR.pdf
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Oznur_HR.pdf
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be


26

l Informatiebrochure ‘Werken met een handicap bij de 
Vlaamse Overheid’.

 (http://emancipatiezaken.vlaanderen.be --> Wat doen wij? 
--> Arbeidshandicap --> Informatiebrochure over werken 
bij de Vlaamse Overheid)

- Jobpunt: voorbehouden vacatures voor personen met een 
beperking.

 (www.jobpunt.be) 
 (www.jobpunt.be --> Ik zoek een job --> Vacatures 

Vlaamse Overheid --> Vacatures voor personen met een 
arbeidsbeperking)

– Federale overheid: Selor 
 (www.selor.be) 

Ten slotte raden we je aan om je niet te laten ontmoedigen om te 
solliciteren bij een werkgever wanneer je niet zeker weet hoe open hij 
staat voor diversiteit. Wie weet, vind je er wel de job van je leven. 

Zowel tijdens de sollicitatie als tijdens je werk heb je recht op 
redelijke aanpassingen. Dat zijn aanpassingen die in een concrete 
situatie gedaan worden om de onaangepaste omgeving voor een 
persoon met een beperking zoveel mogelijk te neutraliseren; 
tenzij ze een onevenredige belasting vormen voor de persoon 
die de maatregelen moet treffen. Het ontbreken van die redelijke 
aanpassingen voor personen met een beperking, is discriminatie.4 

Ondersteuning van een collega, specifieke vorming en een 
aangepaste werkomgeving zijn slechts enkele voorbeelden.

meer	informatie:	

– Concrete voorbeelden redelijke aanpassingen bij sollicitaties en 
bij tewerkstelling 
(www.gripvzw.be --> Dossiers van GRIP --> Redelijke 
aanpassingen --> Redelijke aanpassing)

4. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, art. 4.

http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/werken met handicap_2009_HR.pdf
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/werken met handicap_2009_HR.pdf
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be
http://www.jobpunt.be/
http://www.jobpunt.be/voorbehoudenbetrekkingen
http://www.jobpunt.be/voorbehoudenbetrekkingen
http://www.jobpunt.be
http://www.jobpunt.be
http://www.selor.be
http://www.selor.be
http://www.gripvzw.be/pdfs/Voorbeelden RA op vlak van tewerkstelling.pdf
http://www.gripvzw.be/pdfs/Voorbeelden RA op vlak van tewerkstelling.pdf
http://www.gripvzw.be
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>>	De	sollicitatie-	en	selectieprocedure
Een werkgever kan bepaalde kandidaten niet bij voorbaat uitsluiten. 
De werkgever moet alle kandidaten gelijkwaardig behandelen 
tijdens de sollicitatieprocedure. De werkgever mag je dus niet 
discrimineren of basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke 
overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst.5 

Een verschil in behandeling is enkel gerechtvaardigd wanneer het 
gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Bijvoorbeeld 
het leven van Martin Luther King wordt verfilmd. Hiervoor gaat men 
op zoek naar een acteur met een zwarte huidskleur. Blanke acteurs 
worden niet geselecteerd. 

Zoals al vermeld, heb je ook tijdens de selectieprocedure recht op 
redelijke aanpassingen (zie boven). 

meer	informatie:	

– Brochure Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding ‘Discriminatie van personen met een 
handicap. Praktische info en tips.’	Hoofdstuk Tewerkstelling  
(pp. 32-45) 
(www.diversiteit.be --> Publicaties --> 2009 --> Discriminatie van 
personen met een handicap)

Indien je het gevoel hebt dat je tijdens de sollicitatieprocedure geen 
gelijke behandeling kreeg, kun je verschillende stappen ondernemen: 

– Je kunt contact opnemen met de directie van het bedrijf of de 
organisatie en uitleggen wat er gebeurd is.

5. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, art. 3.

http://www.diversiteit.be/diversiteit/files/File/brochures/CGKR_handicap_NL_Web.pdf
http://www.diversiteit.be/diversiteit/files/File/brochures/CGKR_handicap_NL_Web.pdf
http://www.diversiteit.be
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– Je kunt online een melding formuleren of een klacht neerleggen	
rechtstreeks bij de Vlaamse inspectie Werk en Sociale Economie.  
(www.werk.be --> Meldpunt arbeidsgerelateerde discriminatie --> 
een melding formuleren)

	 meer	informatie:	

- Meldpunt arbeidsgerelateerde discriminatie 
(www.werk.be --> Meldpunt Arbeidsgerelateerde 
discriminatie)

– Je kunt je melding of klacht formuleren via één van de 
verschillende ondertekenaars van de ‘intentieverklaring m.b.t. 
arbeidsgerelateerde discriminatie’: 
- VDAB, 
 (www.vdab.be --> Contact)
- Federgon, (groepering van wervings- search en 

selectiebedrijven, de outplacementbedrijven, de 
uitzendbedrijven, de projectsourcingsbureaus, de 
opleidingsbedrijven, de interim managementbedrijven en de 
dienstenchequesbedrijven)

 (www.federgon.be --> Contact) 
- GRIP/Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid,	
 (http://www.handicapenarbeid.be --> Gebruikersoverleg 

Handicap en Arbeid --> contact)
- Kif Kif,
 (www.kifkif.be --> Contact)
- Minderhedenforum,
 (www.minderhedenforum.be --> Contact)
- Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding	
 (www.diversiteit.be --> Contact)
- De	vakbonden:

l Diversiteitsconsulenten Algemeen Belgisch Vakverbond 
[ABVV]

 (www.abvvdiversiteit.be --> Waar?)

http://www.werk.be/dpol/faces/public/inspectieForm.jsp?inspectieType=M
http://www.werk.be
http://www.werk.be/meldpunt.htm
http://www.werk.be
http://vdab.be/contact/contact.jsp
http://www.vdab.be
http://www.federgon.be/topmenu/contact/
http://www.federgon.be
http://www.handicapenarbeid.be/Applicaties/gebruikersoverleghandicapenarbeid/cms/php/Contactinfo.php?-view=form&-findany
http://www.handicapenarbeid.be
http://www.kifkif.be/page?page=contact
http://www.kifkif.be
http://www.minderhedenforum.be/contact.htm
http://www.minderhedenforum.be
http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=7&titel=Contact
http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=7&titel=Contact
http://www.diversiteit.be
http://www.abvvdiversiteit.be/benjet/categorie.asp?rubriek=8&categorie=82
http://www.abvvdiversiteit.be/benjet/categorie.asp?rubriek=8&categorie=82
http://www.abvvdiversiteit.be
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l Diversiteitsconsulenten Algemeen Christelijk Vakverbond 
[ACV]

 (www.acv-online.be --> Het ACV --> ACV-diversiteit --> 
Contact)

l Diversiteitsconsulenten Algemene Centrale der Liberale 
Vakbonden [ACLVB]	
(www.aclvbdiversiteit.centerall.com) 

>> Algemene en specifieke sollicitatietips
Verschillende websites geven een overzicht van algemene 
sollicitatietips. 

Bijvoorbeeld: 

– Tips VDAB
 (www.vdab.be --> Werk zoeken --> Sollicitatie info)
– Tips Kifkif
 (www.kifkif.be --> Jobs --> Werktips)

Ze bevatten een schat aan informatie die voor iedereen nuttig is. 
Bijvoorbeeld, informeer je voldoende over je mogelijke werkgever. 
Door een goede voorbereiding kom je zelfverzekerd over bij een 
sollicitatiegesprek. 

Sommige van deze websites geven ook specifieke tips voor 
werkzoekenden die behoren tot de zogenoemde kansengroepen. 

Bijvoorbeeld: 

– Tips Wheelit
 (www.wheelit.be --> Dossiers --> Werkgelegenheid tips)

>> Het sollicitatiegesprek
Enerzijds moet de werkgever vrij zijn om de kandidaat te kiezen die 
hij het meest geschikt vindt voor een bepaalde job. Om deze keuze 

http://www.acv-online.be/het_acv/ACV_diversiteit/Contact/contact.asp
http://www.acv-online.be/het_acv/ACV_diversiteit/Contact/contact.asp
http://www.acv-online.be
http://www.aclvbdiversiteit.centerall.com/
http://www.aclvbdiversiteit.centerall.com/
http://www.aclvbdiversiteit.centerall.com
http://vdab.be/werkinzicht/solliciteren.shtml
http://www.vdab.be
http://www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=25&login=1&sare=399
http://www.kifkif.be
http://www.wheelit.be/member.php?l=candidats&sl=conseils_emploi
http://www.wheelit.be
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te kunnen maken, zal hij aan de verschillende kandidaten heel 
wat vragen stellen. Anderzijds heeft de sollicitant ook tijdens een 
selectieprocedure recht op privacy en op de eerbiediging van zijn 
privéleven. De werkgever moet dus opletten dat hij niet té ver gaat 
in het stellen van allerhande ‘lastige’ vragen. Irrelevante vragen 
zijn verboden. Bijvoorbeeld wilt u graag kinderen, bent u lid van een 
vakbond, waarom bent u gescheiden, … Het is ook wettelijk verboden 
naar je gezondheid te vragen. 

Persoonlijke vragen zijn enkel verantwoord als ze relevant zijn voor 
de aard en de uitoefening van de functie. Zo bestaat er een lijst met 
jobs die niet mogen uitgevoerd worden door zwangere vrouwen 
omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor het ongeboren kind. 

Zelfs informatie over je gezinssituatie kan nuttig zijn om te oordelen 
of je voldoende flexibel bent om de job naar behoren te kunnen doen. 
Bijvoorbeeld ‘Waar woon je?’ Bij deze vraag wil de werkgever soms 
terecht weten hoe lang je onderweg bent als er zich een noodgeval 
voordoet op het werk. Laat je gezinssituatie toe om je werkuren 
flexibel aan te passen aan de noden van het bedrijf? Denk dus niet 
te snel dat een bepaalde vraag behoort tot de privésfeer. De wet laat 
immers heel wat interpretatieruimte toe.

Je moet ook een eerlijk en waarheidsgetrouw antwoord geven op alle 
vragen die te maken hebben met je studies, ervaring, werkverleden, 
… Je positieve punten in de verf zetten kan uiteraard en natuurlijk 
hoef je niet spontaan al je minder sterke punten op tafel te gooien. 
Flagrante leugens zijn echter uit den boze.

>> Vertellen over je talenten en minder sterke punten
In de algemene sollicitatietips vind je zeker adviezen over het 
aanbrengen van je sterke en minder sterke punten. Dat kan slaan op 
kennis, ervaring, (potentiële) vaardigheden, karaktereigenschappen, 
... 
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Naast de VDAB kun je ook bij erkende opleidingsinstellingen 
sollicitatietraining volgen. Op de website van de VDAB vind je een 
overzicht. Ook tijdens je opleiding kun je vaak in je onderwijsinstelling 
sollicitatietraining volgen. Vraag dit zeker eens na. 
(www.vdab.be --> Opleidingen --> Opleidingen voor werkzoekenden 
--> Sollicitatietrainingen)

Hoe communiceer je jouw beperking naar een (potentiële) 
werkgever? Wanneer en op welke manier doe je dat het best? We 
zetten enkele mogelijkheden op een rijtje:

>	 vertel	je	dat	je	een	beperking	hebt?	
Er zijn verschillende redenen om het wel te vertellen: 

– Je beperking beïnvloedt je werkprestaties of beïnvloedt je eigen 
veiligheid of de veiligheid van de mensen uit je omgeving. De 
algemene regel is: spreekplicht en antwoordplicht. Als sollicitant 
heb je een informatieplicht tegenover de werkgever. Dit wil 
zeggen dat je te goeder trouw je medewerking moet verlenen 
aan de selectieprocedure. Je bent verplicht om spontaan alle 
informatie te verstrekken waarvan je denkt dat die belangrijk is 
in het kader van de aangeboden job, ook al vraagt de werkgever 
er niet expliciet naar. Bijvoorbeeld wanneer je in je job met 
bepaalde machines moet werken, mag je niet verzwijgen dat 
je epilepsie hebt. Dat verzwijgen kan namelijk zorgen voor 
gevaarlijke situaties voor jezelf en je omgeving. Wanneer je toch 
iets belangrijks verzwijgt dat een invloed heeft op je job, kun je 
ontslagen worden. Het vertellen van je beperking biedt ook wel 
kansen. Je kunt zo samen naar een oplossing zoeken.

– Je beperking is duidelijk zichtbaar.

– Je voelt je geruster als de werkgever iets weet. 

– Je werkgever kan er rekening mee houden (bijvoorbeeld door het 
takenpakket aan te passen, door aangepaste werkuren, …).

– Je wilt een tegemoetkoming blijven ontvangen. 

http://www.vdab.be
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	 meer	informatie:	

- De invloed van werk op tegemoetkomingen van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid	

 (www.handicap.fgov.be --> Publicaties --
> Inkomensvervangende tegemoetkoming en 
integratietegemoetkoming)

- Contacteer De Werkbank 
(www.dewerkbank.be)

– Je hebt zeer grote leemtes in je CV.

– Je komt in aanmerking voor de bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

– Je wilt dat een dienst die jou ondersteunt contact heeft met de 
werkgever. 

– Je beperking is een troef in de job (bijvoorbeeld 
ervaringsdeskundigheid). 

‘Het verwerken van teksten gaat minder vlot, waardoor ik wat meer 
tijd hieraan zal moeten spenderen. Aan de andere kant heb ik geleerd 
mondiger en taalvaardiger te zijn, mede door mijn beperking. Dat 
kan ook in mijn voordeel spelen.’

‘Eerlijk zijn duurt het langst. Zo kom je niet voor verrassingen te 
staan. Eigenlijk ook omdat ik dacht dat ik zo één van mijn positieve 
karaktertrekken, mijn doorzettingsvermogen, beter in de verf kan 
zetten.’

Wanneer je beperking geen invloed heeft op de uitvoering van de job 
waarvoor je solliciteert, ben je niet verplicht om dit aan je werkgever 
mee te delen. Het gaat dan om informatie die tot je privéleven 
behoort. Door dit niet mee te delen, weet je zeker dat het ook niet zal 
meespelen bij de selectie. 

Wanneer je beperking geen invloed heeft op de uitvoering van je 
job en je beslist om niet over je beperking of behoefte aan extra 

http://www.handicap.fgov.be/docs/ARR_AI_nl.pdf
http://www.handicap.fgov.be/docs/ARR_AI_nl.pdf
http://www.handicap.fgov.be
http://www.dewerkbank.be
http://www.dewerkbank.be
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ondersteuning te vertellen, moet je je wel van een aantal zaken 
bewust zijn: 

– Bepaalde beperkingen zijn zichtbaar. Door hierover niet te 
communiceren in de sollicitatieprocedure, laat je de werkgever 
waarschijnlijk achter met heel wat onbeantwoorde vragen (en 
misschien foute vooroordelen). Werkgevers weten vaak immers 
weinig over de verschillende beperkingen, de gevolgen die deze 
met zich mee kunnen brengen in het uitoefenen van de job en de 
mogelijke oplossingen. 

– Lege periodes in je CV of studies in het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs of bij een Gespecialiseerde Opleiding, Begeleidings- 
en Bemiddelingsdienst [GOB] (zie onder) zijn dan moeilijker te 
verklaren. 

– Het is niet altijd gemakkelijk om te oordelen of je beperking een 
invloed heeft op de uitvoering van je job. Denk hier goed over na. Je 
potentiële werkgever kan hier heel anders over denken dan jij zelf. 

Denk er al tijdens je opleiding over na welke betekenis je 
functiebeperking voor jou en je werktoekomst heeft. Denk er bij je 
voorbereiding van het gesprek over na of je beperking een invloed 
heeft op de job waarvoor je solliciteert. Bepaal vooraf wat jij vindt dat 
je wel en niet moet en wilt vertellen. 

>	 Hoe	leg	je	jouw	beperking	uit?	
Het is moeilijk om je beperking op een goede manier uit te leggen 
aan potentiële werkgevers. We geven hieronder enkele tips. 

a. Wees duidelijk 
Leg je beperking uit in eenvoudige, begrijpbare taal. Gebruik geen 
geleerde woorden of een lange, ingewikkelde uitleg. 

‘Ik zou het beestje, epilepsie, bij zijn naam noemen. Vermelden hoe 
ernstig het is, hoe vaak het gebeurt, wat er moet gebeuren en wat de 
invloed is voor mijn eventuele job.’
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b. Stel jezelf positief voor
Let erop dat je geen woorden gebruikt die een negatieve indruk 
kunnen maken (bijvoorbeeld spastisch). 

Spreek ook niet alleen over je beperkingen maar geef ook aan waar 
je geen problemen mee hebt. Je kunt hiervoor de MAAR-techniek 
gebruiken: ‘ik heb een beperking, MAAR ik kan deze job wel aan’.

Je kunt ook uitleggen hoe je behoefte aan ondersteuning je gevormd 
heeft. In bepaalde situaties kan dit ook een meerwaarde betekenen 
in de job waarvoor je solliciteert, bijvoorbeeld dat je een echte 
doorzetter bent.

Als je goed voorbereid bent, kun je de werkgever juist en positief 
informeren over je talenten en capaciteiten. Op die manier ziet hij ook 
misschien eerder je mogelijkheden en talenten dan je beperkingen.

‘Ik vermeld steeds de mogelijkheid om tewerkstellingsmaatregelen 
aan te vragen en mijn vrijwilligerswerk. Als ze daarop ingaan, 
vertel ik wat mijn beperking inhoudt en probeer ik het positief te 
benadrukken.’

c. eerlijk of strategisch? 
Enerzijds raden we je aan om geen onwaarheden te vertellen of 
belangrijke gevolgen van je beperking op je werkprestaties te 
verzwijgen. De HR-tip zegt: ‘wie voldoende overtuigd is van zijn 
competenties, aarzelt niet om een eerlijk beeld te geven over zijn 
sterke en minder sterke punten’. 

Anderzijds wil je een zo goed mogelijke indruk maken. Als je alle 
mogelijke probleempjes door je beperking vertelt, loop je het gevaar 
dat de werkgever je niet zal aanvaarden. Je kunt beter alleen die 
dingen benoemen waarbij je ondersteuning nodig hebt en/of die een 
invloed hebben op je werkprestaties. 
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‘Ergens is het fair om het direct te communiceren naar je toekomstige 
werkgever dat je een beperking hebt. Anderzijds is het soms een teken 
van zwakte om direct je beperkingen op tafel te leggen. Indien ik 
ervoor zou kiezen om te vertellen over mijn beperkingen, zou ik dit 
eerder naar het einde toe aanbrengen.’

d. Specifiek naar arbeidsmogelijkheden toe
Je richt best je uitleg zo snel mogelijk op de gevolgen van je 
beperking op je werkprestaties. Probeer zo precies mogelijk uit te 
leggen wat in de job in kwestie voor jou moeilijkheden kan opleveren 
en wat niet. Je kunt je hierbij beperken tot die zaken die bij de 
uitvoering van deze functie dikwijls voorkomen en op de belangrijkste 
taken betrekking hebben. 

Het is heel sterk om tegelijk ook al mogelijke oplossingen te geven. 
Dat kunnen zowel materiële aanpassingen als immateriële zaken 
(bijvoorbeeld aantal werkuren, structuur in je werk, begeleiding, 
…) zijn. Wees hierbij zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld ‘Door mijn 
visuele beperking kan ik geen klein gedrukte teksten lezen. Teksten 
in een groter lettertype kan ik wel lezen’. Jij weet het best wat je kan 
ondersteunen. Denk hierbij ook aan de faciliteiten en ondersteuning 
die je hielpen om struikelblokken te omzeilen tijdens je studies en 
eventuele stage. Vaak zullen dezelfde dingen ook nuttig zijn in je 
werksituatie. Je kunt ook op voorhand mensen uit je omgeving of 
organisaties en diensten contacteren om samen na te denken over 
mogelijke oplossingen voor deze struikelblokken. 
Zoek ook uit wie verantwoordelijk is voor de oplossing of aanpassing 
(bijvoorbeeld jijzelf, de VDAB (zie onder), de werkgever, …).

‘Als ze vragen wat mijn beperking precies inhoudt, zeg ik dat ik 
vooral goed ben in het uitvoeren van duidelijk omschreven taken 
zonder dat daar veel informele contacten bij nodig zijn. En dat 
ik goed functioneer in een niet te drukke ruimte waar ik me kan 
concentreren op mijn werk. Ik heb ook graag een duidelijke agenda 
bij vergaderingen waarbij efficiënt gewerkt wordt.’
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e.	 bijzondere	tewerkstellingsondersteunende	maatregelen	
voor werkgevers vermelden?

Wanneer je een arbeidshandicap hebt (zie onder), hebben jij en 
je (toekomstige) werkgever misschien wel recht op bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende maatregelen [BTOM’s]. Die 
maatregelen hebben als doel om de tewerkstelling van personen met 
een arbeidshandicap op de gewone arbeidsmarkt te bevorderen. 

Kennis van de maatregelen waar je (toekomstige) werkgever voor 
in aanmerking komt, zijn een serieuze troef. Ze kunnen een extra 
duwtje in de rug zijn om je de job aan te bieden. Werkgevers zijn vaak 
zelf niet goed op de hoogte van deze tewerkstellingsbevorderende 
maatregelen. Zorg ervoor dat je duidelijke informatie kunt geven 
over de maatregelen waarvoor je in aanmerking komt en wat ze 
concreet inhouden. Je kunt hen bijvoorbeeld de basisuitleg op papier 
bezorgen. 

Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, beroep doen op 
volgende maatregelen van de VDAB wanneer ze een persoon met 
een arbeidshandicap in dienst nemen, of één van de werknemers een 
arbeidshandicap krijgt: 

– de Vlaamse Ondersteuningspremie [VOP]

– arbeidspostaanpassingen

In het hoofdstuk ‘Ondersteuning wanneer je al aan de slag bent’ vind 
je meer informatie over deze BTOM’s. 

>	 wanneer	vertel	je	over	je	beperking?
Je kunt op verschillende momenten aan je (toekomstige) werkgever 
vertellen dat je een beperking hebt en/of behoefte aan extra 
ondersteuning: 

– Vóór je bent uitgenodigd op het sollicitatiegesprek.

– Tijdens het sollicitatiegesprek.

– Nadat je bent uitgenodigd en vóór het sollicitatiegesprek.
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a. Vóór het sollicitatiegesprek
Je kunt ervoor kiezen om je beperking en/of behoefte aan 
ondersteuning te vermelden in je sollicitatiebrief, op je CV of tijdens 
het eerste telefoontje. 

Er zijn verschillende redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen 
om het zo vroeg in de sollicitatieprocedure al te vertellen: 

– Als je wordt uitgenodigd, weet je dat je een eerlijke kans krijgt. 
Als je niet wordt uitgenodigd, bespaar je jezelf een misschien wel 
lastig gesprek. 

– Je wilt de werkgever niet laten schrikken door onaangekondigd 
binnen te komen als persoon met een (zichtbare) beperking. 

– Je komt in aanmerking voor de tewerkstellingsbevorderende 
maatregelen (zie onder) en je wilt ze al in je CV vermelden. 

– Je beperking verklaart de leemtes in je CV. 
– Je wilt dat een dienst die je ondersteunt, contact heeft met de 

werkgever. 
– Je beperking is een troef in deze job (bijvoorbeeld 

ervaringsdeskundigheid). 

‘Ik vermeld mijn beperking al in mijn brief om zinloze sollicitaties te 
vermijden.’

We raden je aan om niet onmiddellijk in je brief over je behoefte aan 
extra ondersteuning te beginnen. Beklemtoon eerst je competenties. 
Je kunt het verderop in de brief aangeven, maar leg eerst de nadruk 
op je vaardigheden. 

b. Tijdens het sollicitatiegesprek
Er zijn verschillende redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen 
om je beperking en/of behoefte aan ondersteuning pas tijdens het 
sollicitatiegesprek te vermelden:
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– Uit onderzoek6 blijkt dat mensen met een functiebeperking 
minder snel worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken 
wanneer ze dit op hun CV of in hun brief vermelden dan mensen 
met dezelfde opleiding, ervaring, competenties en kennis die geen 
beperking hebben (of die niet hebben vermeld in hun brief of CV). 
Je hebt dus in het algemeen meer kans om uitgenodigd te worden 
op een gesprek als de werkgever niet weet dat je een beperking 
hebt. 

– Je wilt graag je beperking en/of behoefte aan ondersteuning ter 
plaatse uitleggen. Op die manier kun je vooroordelen weerleggen 
en nadruk leggen op je mogelijkheden en talenten. 

– Je hebt weinig leemtes in je CV of je kiest ervoor om je studie- en 
werkperiodes met jaren te omschrijven (i.p.v. precieze data). Zo 
camoufleer je de leemtes.

– Je komt niet in aanmerking voor tewerkstellingsbevorderende 
maatregelen (zie onder). 

c. Nadat je bent uitgenodigd en vóór het sollicitatiegesprek
Je zou ervoor kunnen kiezen in je brief niets over je beperking of 
behoefte aan ondersteuning te vermelden. Als je wordt uitgenodigd 
voor een gesprek, bel je de werkgever op om te melden dat je 
een beperking hebt en stel je eventueel enkele vragen over de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw. Zeg dat je wilt 
inschatten of je alle taken aankan. Op die manier weet de werkgever 
waar hij zich aan kan verwachten, en jij hebt je uitnodiging binnen. Zo 
ben je ook zeker dat je dezelfde kansen kreeg als andere kandidaten. 

‘Ik zeg het niet meteen in de brief, maar wel nog voordat ik ben 
aangenomen. Omdat ik vind dat het anders toch voor last zorgt 
en een reden kan zijn om me tijdens de proefperiode te ontslaan 
wanneer ik het pas zou zeggen als ik er al werk.’

6. Amadieu, J.F. (2004). Enquête “Testing” sur CV. Teruggevonden op http://www.
observatoiredesdiscriminations.fr/images/stories/presentation_du_testing_
mai2004.pdf, geraadpleegd op 14 april, 2010. 

http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/images/stories/presentation_du_testing_mai2004.pdf
http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/images/stories/presentation_du_testing_mai2004.pdf
http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/images/stories/presentation_du_testing_mai2004.pdf
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>> Gezondheidsbeoordeling
Voor sommige functies moet je als nieuwe werknemer een 
gezondheidsbeoordeling ondergaan bij de arbeidsgeneesheer voor 
de aanvang van je nieuwe job. Bijvoorbeeld heftruckchauffeurs, 
werknemers die werken met machines met zware 
veiligheidsvoorschriften, … Die beoordeling mag pas op het einde 
van de selectieprocedure gebeuren. De definitieve aanwerving is dan 
afhankelijk van een positief resultaat bij de gezondheidsbeoordeling.

Als de werkgever een medisch onderzoek in het kader van de 
selectieprocedure wil laten uitvoeren dan moet hij je hiervan minimum 
10 dagen op voorhand op de hoogte brengen door een aangetekende 
brief. In die brief moeten volgende gegevens worden opgenomen: 

– naar welke gegevens zal er in het onderzoek gezocht worden?

– welke onderzoeken zullen uitgevoerd worden?

– waarom zijn deze onderzoeken nodig?

Verzamel ter voorbereiding zo veel mogelijk positieve informatie, bij 
je huisarts, specialist, gebruikersvereniging, … en geef die eventueel 
aan de arbeidsgeneesheer.

De arbeidsgeneesheer mag enkel medische gegevens vragen en 
medische onderzoeken uitvoeren die relevant zijn voor de job. HIV-
tests en andere voorspellende genetische onderzoeken zijn absoluut 
verboden. 

De werkgever mag je dossier niet inkijken en ontvangt enkel de 
beslissing of je geschikt bent voor de functie (al dan niet onder 
voorwaarden). 

meer	informatie:	

– Gezondheidstoezicht
 (www.werk.belgie.be --> Gids van A tot Z --> Gezondheidstoezicht)

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1278
http://www.werk.belgie.be
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2. Ondersteuning bij je zoektocht naar werk 
>>	Ondersteuning	wanneer	je	in	brussel	woont	
Een werkzoekende die gedomicilieerd is in Brussel, moet zich in 
schrijven bij ACTIRIS. Dat is nodig om op bepaalde sociale rechten 
beroep te kunnen doen, zoals een werkloosheidsuitkering. 

Wanneer je behoefte hebt aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld 
omwille van een functiebeperking, kun je een beroep doen op de 
dienst sociale consultatie van Actiris. De consulenten luisteren 
naar je, binnen een vertrouwensrelatie, zoeken samen met je naar 
oplossingen en helpen bij het zoeken naar werk. 

De werkzoekende kan zich ook inschrijven bij de VDAB, maar dat 
is niet verplicht. Een Brusselse Vlaming kan zich inschrijven bij de 
VDAB als ‘vrije werkzoekende’. De werkzoekende kan op deze manier 
gebruik maken van de verschillende VDAB-diensten (begeleiding, 
opleidingen, publicatie CV, ...) (zie onder). Indien de werkzoekende 
bij VDAB erkend is als persoon met een arbeidshandicap, 
kan hij bovendien het recht openen op bepaalde ‘Bijzondere 
Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen’ [BTOM’s] (zie onder). 

meer	informatie:	

– Dienst sociale consultatie Actiris
 (www.actiris.be --> Werkaanbiedingen --> Diensten --> Sociale 

Consultatie)

>>	Ondersteuning	wanneer	je	in	vlaanderen	woont	
a) De werkwinkel
De lokale werkwinkel vormt het centrale loket in Vlaanderen voor 
werk en opleiding. De werkwinkel is vlot bereikbaar en toegankelijk 
en heeft als taak geïntegreerde	dienstverlening aan te bieden en 
basisinformatie over werkgelegenheid te verschaffen. 

http://www.actiris.be/Nl/Chercheur/Services/services_chercher_emploi_consultation_nl.htm
http://www.actiris.be
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In principe zijn alle organisaties en diensten die kunnen helpen 
bij de zoektocht naar werk, in de Werkwinkel samengebracht. In 
de werkwinkel kun je een beroep doen op de basisdienstverlening 
van de VDAB. Dat is ondersteuning bij inschrijving, afleveren van 
attesten en documenten, aanbieden van vacatures, inschrijven 
en doorverwijzen, antwoorden op diverse vragen, … Ook de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening [RVA], het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap [PWA], OCMW, de Gespecialiseerde 
Trajectbepaling en Trajectbegeleidingsdienst [GTB], …  zijn in de 
werkwinkel vertegenwoordigd. 

inschrijving	als	werkzoekende

vDab	werkwInkel	/	
lOOpbaanwInkel

trajectbegeleiding

werkende

loopbaanondersteuning

tewerkstellingsmaatregelen

extra opleidingsmogelijkheden

oriëntatie / screening

opleiding

trajectbegeleiding

vacaturedienst en 
sollicitatiebegeleiding

tewerkstellingsmaatregelen
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‘In de Werkwinkel van de VDAB hebben ze me geholpen met de 
administratieve verplichtingen.’ 

meer	informatie:	

– Contacteer de Werkwinkel in je buurt. 

b) Indicatie arbeidshandicap
Wanneer je bij de inschrijving bij de VDAB (in de werkwinkel, online, 
of via de servicelijn) aangeeft dat ‘gespecialiseerde ondersteuning’ 
nodig kan zijn, je een zichtbare beperking hebt of wanneer je school 
liep in het buitengewoon onderwijs, is dit voor de VDAB (en haar 
partners) een vermoeden van een arbeidshandicap. Dat vermoeden 
wordt omgezet in een indicatie van arbeidshandicap wanneer blijkt 
op basis van attesten dat je: 

– ingeschreven bent bij het VAPH;

– recht hebt op een inkomensvervangende- of 
integratietegemoetkoming;

– recht hebt op bijkomende kinderbijslag (als jongere beneden 21 
jaar) of recht hebt op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een 
beperking);

– een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid hebt;

– recht hebt op een invaliditeitsuitkering in het kader van de 
ziekteverzekering (RIZIV);

– een kwalificatie of getuigschrift hebt uit het Buitengewoon 
onderwijs of wanneer je een leerling uit het Buitengewoon 
Secundair of Buitengewoon Lager Onderwijs was, zonder dat er 
hogere kwalificaties zijn behaald;

– een attest hebt van een arbeidshandicap afgeleverd door een 
Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst [GA] (zie onder), 
de arbeidsgeneesheer van de RVA, de arbeidsgeneesheer van 
de VDAB, de adviserende geneesheer van de mutualiteit of de 
behandelende geneesheer-specialist. 

 (Laat je arts-specialist een schriftelijke verklaring	invullen met 
vermelding van een aandoening uit volgende lijst). 

http://www.werkwinkel.be/
http://vdab.be/arbeidshandicap/document/aanvraag_medische_gegevens.doc
http://vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml
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 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende 
tewerkstellingsmaatregelen --> recht --> aanvraag)

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml) 

Voor de eenvoud noemen we personen met een indicatie 
van arbeidshandicap in de wegwijzer ‘personen met een 
arbeidshandicap’. 

c) Van indicatie arbeidshandicap naar oriëntering
Wanneer de provinciale Dienst Arbeidshandicapspecialisatie [DAH] 
je erkend heeft als persoon met een indicatie van handicap kun 
je zowel worden doorverwezen naar de vDab-trajectwerking	als 
naar de dienst gespecialiseerde	trajectbepaling	en	begeleiding	
[gtb]. Je kunt dan ook een opleiding volgen bij een Gespecialiseerde 
Opleiding, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst [GOB] (zie onder). 
Een indicatie van arbeidshandicap betekent niet dat je zeker behoefte 
hebt aan gespecialiseerde trajectbegeleiding, wel dat de kans groter 
is. De oriëntering gebeurt door de VDAB of via een Gespecialiseerde 
Arbeidsonderzoeksdienst [GA] (zie onder).

De bedoeling is dat je snel in een aangepast traject terecht kan of 
met andere woorden 

‘de kortste, optimale weg van niet-arbeid naar duurzame 
tewerkstelling. Het is een geplande, efficiënte en flexibele 
opeenvolging van stappen in een logische volgorde met als doel 
inschakeling op de arbeidsmarkt’.7

7. Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van 
de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- 
en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de 
gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, art.1, 6.

http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/codelijst.shtml
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d) Trajectbepaling en trajectbegeleiding
Een consulent maakt samen met jou de trajectbepaling op. Die 
persoon zal je verder begeleiden naar een passende job en voorziet 
nazorg (drie maand). Bij de trajectbepaling wordt de inhoud van 
de trajectbegeleiding afgesproken en gebeurt de toewijzing aan de 
uitvoerende partners, bijvoorbeeld wanneer je behoefte hebt aan 
verdere oriëntering, opleiding, competentieversterking, ... 

De trajectbepaling wordt uitgewerkt in een trajectovereenkomst 
tussen jou en de trajectbegeleider. Hierin staat het actieplan met de 
verschillende acties (wat, waar, uitvoerder en doelstellingen), een 
tijdslijn en de wederzijdse rechten en plichten. Mogelijke stappen 
zijn bijvoorbeeld sollicitatietraining, praktijkgerichte opleiding, 
persoonsgerichte vorming of begeleiding op de werkvloer.

Zodra de trajectovereenkomst is ondertekend, volgt de eigenlijke 
trajectbegeleiding. Dat wordt omschreven als:

‘Het geheel van adviezen en diensten dat er op gericht is een niet-
werkende werkzoekende te begeleiden met het oog op de verdere 
ontwikkeling van zijn of haar loopbaan en/of het participeren aan 
een traject waarin de meting van de competenties centraal staat.’8

Men doet een beroep op diensten en organisaties om een bijdrage te 
leveren aan de trajectbepaling of -uitvoering.

– reguliere	vDab-trajectbepaling	en	trajectbegeleiding
 Als persoon met een indicatie van arbeidshandicap kun je een 

beroep doen op de reguliere trajectbepaling en trajectbegeleiding 
vanuit de VDAB.

8. Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van 
de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- 
en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de 
gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, art.1, 8.
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– gespecialiseerde	trajectbepaling-	en	begeleidingsdienst
 Bij de dienst GTB kun je als persoon met een indicatie van 

arbeidshandicap terecht voor informatie en het bepalen en 
verstrekken van gespecialiseerde	begeleiding. Je bepaalt zelf je 
traject en krijgt advies en ondersteuning van de dienst GTB. Die 
staat in voor de opvolging, bewaking en coördinatie van het traject 
naar werk. Consulenten begeleiden je naar de arbeidsmarkt via 
een intensief, planmatig en fasegewijs traject op maat. Hierbij 
houdt men rekening met je mogelijkheden, beperkingen en 
interesses. Samen met jou wordt bekeken hoe groot de afstand 
tot de arbeidsmarkt is, welke belemmerende factoren er zijn 
en welke diensten of acties kunnen ingezet worden om de 
afstand tot werk te verkleinen. Doorheen het hele traject is je 
trajectbegeleider vertrouwenspersoon en aanspreekpunt. 

meer	informatie:	

– Contacteer de	dienst GTB in je buurt.
 (www.gtb-vlaanderen.be) 
–	 gespecialiseerde	arbeidsonderzoeksdienst

De dienst voor Gespecialiseerd Arbeidsonderzoek [GA] biedt 
gespecialiseerde arbeidsonderzoeken aan. Deze kunnen zijn: 

– Een basisscreening: Hier gaat men na of je een arbeidshandicap 
hebt en van welke aard die is. In een basisscreening kan ook 
één element van je functioneren bekeken worden, bijvoorbeeld 
psychische kwetsbaarheid. 

 De toeleiding naar de basisscreening gebeurt door de 
trajectbegeleider van de VDAB of de dienst GTB. 

– Een gespecialiseerd	arbeidsonderzoek waarbij men aan de hand 
van testen de mogelijkheden, beperkingen en interesses van de 
persoon probeert te objectiveren. De informatie wordt verzameld 
om een individueel competentieprofiel op te stellen. Men houdt 
bij de opmaak van dit profiel ook rekening met noden op andere 
levensdomeinen (wonen, zorg, hulpmiddelen, …)  
als randvoorwaarden voor een succesvolle tewerkstelling. 

 Ook in de loop van een traject kan een gespecialiseerd onderzoek 

http://www.gtb-vlaanderen.be/
http://www.gtb-vlaanderen.be
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worden uitgevoerd om duidelijkheid te geven of er bijvoorbeeld 
behoefte is aan heroriëntering of opleiding. 

 Ten slotte kan een gespecialiseerd onderzoek resulteren in 
een advies over bijzondere tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen. 

 De verwijzing naar een gespecialiseerd arbeidsonderzoek gebeurt 
door de trajectbegeleider van VDAB of GTB. 

meer	informatie:	

– Consultatiebureaus 
 (http://consultatiebureaus.be)

– trajectuitvoering

Trajectuitvoering kan allerlei zaken omvatten. Er kan beroep gedaan 
worden op zowel algemene	organisaties	als gespecialiseerde. Alle 
combinaties zijn mogelijk. De trajectbegeleider kan je informeren 
over de eigen opleidingen van VDAB maar ook over opleidingen bij 
derden zoals de Centra Volwassenenonderwijs [CVO], SYNTRA, ... 

Tijdens de trajectuitvoering kun je nog altijd beroep doen op de 
trajectbegeleider voor advies	en	ondersteuning. Wanneer blijkt dat 
het traject niet loopt zoals gewenst, kan men het traject	bijsturen. 

‘Ik volgde sollicitatietraining bij de VDAB-jobclub om beter 
voorbereid te zijn op moeilijke vragen, hoe ik me best een houding 
kan geven, …’

–	 Individuele	beroepsopleiding
 De Individuele Beroepsopleiding is een opleiding waarbij je als 

cursist op de werkplek wordt getraind en begeleid. Je verwerft er 
beroepsspecifieke competenties. Het doel is je te matchen met 
een concrete job. Het bedrijf betaalt geen loon en RSZ-bijdrage, 
enkel een productiviteitspremie. Na die opleiding is het bedrijf 
verplicht om de cursist aan te werven met een contract voor 
onbepaalde duur. 

http://consultatiebureaus.be/
http://consultatiebureaus.be
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–	 gespecialiseerde	Opleiding,	begeleidings-	en	
bemiddelingsdienst	voor	personen	met	een	arbeidshandicap

 Men wil dat zo veel mogelijk mensen met een arbeids-
handicap terecht kunnen in de algemene competentiecentra of 
opleidingsinstellingen. Waar nodig, word je als persoon met een 
arbeidshandicap door de trajectbegeleider doorverwezen naar 
een Gespecialiseerde Opleiding en Begeleidingsdienst [GOB] voor 
gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling. 

 Je kunt er je professionele vaardigheden trainen om op de 
gewone arbeidsmarkt te werken. Samen met jou wordt dan een 
individueel opleidings- en behandelingsplan opgesteld. 

 De GOB biedt modulair opgebouwde opleidingen aan. Hierbij 
blijven er mogelijkheden voor maatwerk via: 
- een opleiding	in	het	centrum. Die opleiding omvat 

beroepsopleiding, het bijbrengen en beheren van 
competenties, het geven van persoonsvorming en 
sollicitatietraining.

- een gespecialiseerde	Individuele	beroepsOpleiding	
[GIBO]. Die verschilt van de gewone IBO door de intensieve 
gespecialiseerde begeleiding, de kosteloosheid voor de 
werkgever en de maximale duur van één jaar. 

- een verkennende	stage	of oriënterende stage op de werkvloer. 
Je loopt hierbij maximum 800 stage-uren gespreid over acht 
maanden. De stage kan - aaneensluitend of onderbroken - 
plaats vinden op één of verschillende stageplaatsen. Dat kan 
zowel in een onderneming, vzw, of administratieve overheid. 
De dienst GOB biedt hierbij gespecialiseerde begeleiding. De 
verkennende stage heeft beroeps- en/of vacaturegerichte 
oriëntering tot doel. 

- Een	geïntegreerde	Opleiding	[GOP]. GOB en opleidingen van 
de VDAB Competentiecentra of Syntra bundelen hun krachten. 
Dat om de opleiding van een persoon met een arbeidshandicap 
in een reguliere opleiding te doen slagen. Dat gebeurt door 
samenwerking en ondersteuning van de instructeurs en de 
cursist door een coach van een GOB. 
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meer	informatie:	

– Contacteer de GOB in je buurt.
 (www.fegob.be) 

3. Ondersteuning wanneer je al aan de slag bent 
>>	jobcoaching
Zowel jij als je werkgever kan de eerste zes maanden van de 
tewerkstelling een beroep doen op jobcoaching. 

>>	loopbaanbegeleiding
Wanneer je al aan het werk bent, kun je beroep doen op 
loopbaanbegeleiding. Samen met een consulent sta je stil bij je 
job en waar je met je loopbaan heen wil. Een opleiding volgen, 
heroriëntering binnen de organisatie, een andere job zoeken, … 
behoren allen tot de mogelijkheden. 

Je hebt één keer om de zes jaar recht op zo een loopbaanbegeleiding.

meer	informatie:	

– Gids ‘Erkende loopbaanbegeleidingscentra in Vlaanderen’ 
 (www.vdab.be --> Carrière --> Begeleiding --> 

Loopbaanbegeleiding --> Loopbaaninformatie --> Gids over 
loopbaanbegeleiding)

>>	bijzondere	tewerkstellingsondersteunende	maatregelen

‘Op het einde van mijn sollicitatiegesprek vermeldde ik op welke 
BTOM’s ik beroep kon doen.’

http://www.fegob.be/
http://www.fegob.be
http://vdab.be/loopbaaninformatie/documenten/loopbaanbegeleiding.pdf
http://www.vdab.be
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a)	 Tegemoetkoming	in	de	kosten	van	aanpassing	van		
de	arbeidsomgeving	(arbeidspostaanpassing,	
arbeidsgereedschap	en	arbeidskledij)

>	 Arbeidspostaanpassingen
Dat is een tussenkomst in de (meer)kosten voor de werkgever om de 
werkplek aan te passen. Ook zelfstandigen kunnen een tussenkomst 
aanvragen voor arbeidspostaanpassingen. De realisatie van de 
aanpassingen blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever. De 
werkgever wordt eigenaar van de aanpassingen.

De lijsten van de arbeidspostaanpassingen die worden terugbetaald 
zijn niet-limitatief. De aanpassingen die nodig zijn verschillen 
van persoon tot persoon en moeten worden gemotiveerd. De 
noodzakelijke aanpassingen die nodig waren tijdens de studies, zijn 
vaak wel gelijkaardig aan die aanpassingen die je voor je werkplek zal 
aanvragen. Mogelijke arbeidspostaanpassingen zijn het plaatsen van 
een lift, hellende vlakken, een toegankelijk toilet, ...

Wanneer je recht hebt op arbeidspostaanpassingen (of dit recht 
is aangevraagd), kan de werkgever de tussenkomst op drie 
verschillende manieren aanvragen: 

– De werkgever vult het elektronisch	formulier	in. Dat 
formulier wordt bezorgd aan de provinciale dienst 
arbeidshandicapspecialisatie [DAH].

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkgever of zelfstandige? -
-> Tewerkstellingsmaatregelen --> Tegemoetkoming in de kosten 
van een arbeidspostaanpassing --> elektronisch formulier)

– De werkgever vraagt het recht aan bij de	Werkwinkel.
 (www.werkwinkel.be)
– De werkgever vraagt het recht aan via de servicelijn (0800 30 700) 

(elke werkdag van 8 tot 20 uur). 

http://vdab.be/formulieren/arbeidshandicap/AanvraagAPA/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://www.werkwinkel.be/
http://www.werkwinkel.be
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De VDAB betaalt de aanpassing die noodzakelijk is door de 
beperking. Bij de aankoop van een aangepast model, betaalt de VDAB 
het prijsverschil met het standaardmodel, bijvoorbeeld de kostprijs 
voor de nodige aanpassingen aan een bedrijfswagen. 

De Dienst Arbeidshandicapspecialisatie neemt de uiteindelijke 
beslissing.

Voorwaarden?
– Je hebt als werknemer recht op deze tegemoetkoming.).
 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkgever of zelfstandige? 

Tewerkstellingsmaatregelen --> Tegemoetkoming in de kosten 
van een arbeidspostaanpassing)

– De personen met een arbeidshandicap moeten concrete 
werkvooruitzichten hebben of tewerkgesteld zijn.

– De aanpassingen zijn noodzakelijk om de taken op het werk 
(beter) uit te voeren.

– De noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en 
doelmatigheid staan in verhouding met het bedrag van de 
gevraagde tegemoetkoming.

– De werkgever gaat het engagement aan dat de werknemer 
minimum zes maanden in dienst neemt. Anders wordt de 
tegemoetkoming teruggevorderd.

meer	informatie:	

– Tegemoetkoming in de kosten arbeidspostaanpassing
 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkgever of zelfstandige? 

Tewerkstellingsmaatregelen --> Tegemoetkoming in de kosten 
van een arbeidspostaanpassing)

>	 arbeidsgereedschap	en	arbeidskleding
De werknemer kan een tussenkomst vragen in de aankoop van 
aangepast of specifiek arbeidsgereedschap of arbeidskleding. 

http://vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
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Voorwaarden?
– Het gereedschap of de kleding is noodzakelijk om de 

professionele activiteiten uit te voeren. 
– De tussenkomst werd aangevraagd vóór de aankoop.
– De aankoop moet gebeuren binnen het jaar na de beslissing.
– Facturen moeten ingediend worden binnen zes maanden na de 

aanpassing.
– De noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en 

doelmatigheid staan in verhouding met het bedrag van de 
gevraagde tegemoetkoming. 

Het kan gaan over schermvoorleesprogramma’s, toetsenbord 
met grotere letters, software voor spraaktechnologie, handenvrije 
telefoon, ... Ook vóór de tewerkstelling kunnen die worden vergoed 
of ter beschikking worden gesteld, bijvoorbeeld tijdens een opleiding 
of ter facilitering van sollicitaties. De werknemer wordt eigenaar van 
het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij. Wanneer de werknemer 
verandert van job, moet hij die meenemen naar de volgende 
werkgever.

Hoe kan de werknemer de tegemoetkoming aanvragen? 
– De werknemer vult het elektronisch formulier in. Dat 

formulier wordt bezorgd aan de provinciale dienst 
arbeidshandicapspecialisatie [DAH].

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende of 
werknemer? Tewerkstellingsmaatregelen --> Tegemoetkoming 
in de kosten van arbeidsgereedschap en -kleding --> elektronisch 
formulier)

– De werknemer vraagt de tegemoetkoming aan bij de Werkwinkel.
 (www.werkwinkel.be)
– De werknemer vraagt de tegemoetkoming aan via de servicelijn 

(0800 30 700) (elke werkdag van 8 tot 20 uur). 

http://vdab.be/pmah/aanvragenWeb?entryPoint=AanvragenAG-Web-Individu
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://vdab.be/contact/contact.jsp
http://www.werkwinkel.be
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meer	informatie:	

– Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en -
kleding

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende of 
werknemer? Tewerkstellingsmaatregelen --> Tegemoetkoming in 
de kosten van arbeidsgereedschap en –kleding)

b) Vlaamse Ondersteuningspremie
Die premie voor werkgevers compenseert het eventuele 
rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap en kan 
ook gezien worden als een duwtje in de rug.

Private werkgevers, lokale besturen (provincies en gemeenten, 
OCMW’s), onderwijsinstellingen, zelfstandigen en uitzendkantoren 
komen voor de premie in aanmerking. 

Concreet krijgen werkgevers een deel van de brutoloonkost terug 
betaald. De VOP moet worden aangevraagd bij de VDAB. 

We geven hieronder beknopt weer hoe je werkgever de VOP kan 
aanvragen en hoeveel die bedraagt. 

>	 Hoe	kan	je	werkgever	die	premie	aanvragen?
Wanneer jijzelf het recht hebt op een VOP, of dat recht is 
aangevraagd, kan je werkgever een basisaanvraag doen met een 
elektronisch formulier. 

(www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkgever of zelfstandig? 
Tewerkstellingsmaatregelen --> Aanvraag VOP)

De VDAB betaalt de premie vanaf het kwartaal van de elektronische 
aanvraag, of vanaf het moment dat jij het recht krijgt op een VOP 
(als dat nog niet het geval was op het moment van de elektronische 
aanvraag door je werkgever). De uitbetaling van de VOP gebeurt 
automatisch per kwartaal. 

http://vdab.be/arbeidshandicap/arbeidsgereedschap.shtml
http://vdab.be/arbeidshandicap/arbeidsgereedschap.shtml
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://vdab.be/formulieren/arbeidshandicap/AanvraagVOP/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
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>	 Hoeveel	bedraagt	deze	premie?	

periode	van	tewerkstelling	 %	van	het	geplafonneerd�	
	 referteloon10	

1ste t.e.m. 5de kwartaal 40 %
6de t.e.m. 9de kwartaal 30 %
10de t.e.m. 20ste kwartaal  20 %

9. Plafond op maandbasis = tweemaal het gewaarborgd gemiddelde 
minimummaandinkomen (GGMM) voor een werknemer vanaf 21 jaar.

10. Referteloon = het loon (waarop de RSZ berekend wordt) + gewone 
werkgeversbijdragen RSZ – de verminderingen op de werkgeversbijdragen RSZ.

Voor mensen met verhoogde ondersteuningsnood kan een verhoging 
tot 60 % van het niet-geplafonneerde referteloon aangevraagd 
worden.

!	let	op:	voor uitzendkantoren en zelfstandigen geldt een andere 
regeling voor de VOP. 

meer	informatie:	

– VOP
 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkgever of zelfstandig? 

Tewerkstellingsmaatregelen --> Vlaamse Ondersteuningspremie)
–  VOP voor uitzendkantoren
 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkgever of zelfstandig? 

Tewerkstellingsmaatregelen --> Vlaamse Ondersteuningspremie 
--> uitzendkantoren)

‘Ik koos ervoor om het al in mijn CV te zetten. Er staat letterlijk: 
‘Omwille van mijn functiebeperking komt u als werkgever in 
aanmerking voor een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Op de 
website van de VDAB kan u hierover meer informatie terugvinden’’ 
(http://vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml).

Je kan een verlenging van de premie aanvragen. 

http://vdab.be/arbeidshandicap/vop.shtml
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://vdab.be/arbeidshandicap/uitzendvop.shtml
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml
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c) Bijstand van tolken voor personen met een auditieve beperking
Personen met een auditieve beperking kunnen gebruik maken van 
een tolk Vlaamse gebarentaal of een schrijftolk, voor arbeidssituaties 
waarbij verbale communicatie noodzakelijk is, of tijdens hun 
zoektocht naar werk. Zowel de prestaties van de tolken als de 
verplaatsingskosten worden betaald. 

– Je hebt als werkzoekende recht op een schijf van achttien 
tolkuren die kan uitgebreid worden. Bij die uitbreiding wordt 
trajectbegeleiding van VDAB of GTB wel verplicht. 

– Het aantal tolkuren voor werkzoekenden die een door VDAB 
erkende opleiding volgen, wordt bepaald in overleg met de 
opleidingsinstantie. 

– Als werknemer krijgen je voor tien procent van de totale effectieve 
werktijd op jaarbasis tolkuren. Als dit onvoldoende is, kun je 
gemotiveerd een uitbreiding vragen tot twintig procent van de 
totale effectieve werktijd. 

Beschikbare tolken kunnen aangevraagd worden bij het Vlaams 
Communicatie-Assistentie-Bureau voor Doven [CAB]. 

meer	informatie:	

– Bijstand van tolken 
 (www.vdab.be/arbeidshandicap --> Werkzoekende of werknemer? 

Tewerkstellingsmaatregelen --> Bijstand van tolk voor doven en 
slechthorenden)

d) Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten  
van en naar het werk of de opleiding

Er is een tussenkomst in de verplaatsingskosten van en naar 
het werk of de opleiding (of stage) voor personen die door hun 
locomotorische of respiratoire problemen begeleiding nodig hebben 
bij het gebruik van gemeenschappelijk vervoer, zich moeten 
verplaatsen met een gemotoriseerd voertuig of met gespecialiseerd 
vervoer. 

http://vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml
http://www.vdab.be/arbeidshandicap
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>	 Hoe	kan	de	werknemer	de	tegemoetkoming	aanvragen?	
Via een elektronisch formulier op de VDAB-website kun je je 
aanvraag doen. 

(www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende of 
werknemer? Tewerkstellingsmaatregelen --> Tegemoetkoming 
in de verplaatsingskosten van en naar het werk of opleiding --> 
elektronisch formulier)

Hierna stuur je de aanvraag met bewijsstukken op naar de provinciale 
dienst arbeidshandicapspecialisatie [DAH]. 

meer	informatie:	

– Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk 
en opleiding

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende of 
werknemer? Tewerkstellingsmaatregelen --> Tegemoetkoming in 
de verplaatsingskosten van en naar het werk of opleiding)

f) Meer informatie
Meer informatie over de tewerkstellingsmaatregelen: 

– Om je recht op tewerkstellingsmaatregelen aan te vragen, kun je:
- een aanvraag sturen naar je provinciale dienst 

arbeidshandicapspecialisatie. Voeg bij je aanvraag zoveel 
mogelijk attesten en verslagen die je handicap aantonen. Laat 
je arts-specialist ook een schriftelijke verklaring invullen 
(indien mogelijk). 

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende 
tewerkstellingsmaatregelen --> recht --> aanvraag)

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende 
tewerkstellingsmaatregelen --> recht --> provinciale dienst 
arbeidshandicapspecialisatie)

 (www.vdab.be/arbeidshandicap/ --> Werkzoekende 
tewerkstellingsmaatregelen --> recht --> schriftelijke 
verklaring)

http://vdab.be/pmah/aanvragenWeb?entryPoint=AanvragenVVG-Web-Individu
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml
http://vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://vdab.be/arbeidshandicap/document/aanvraag_rechten_wn.doc
http://vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml
http://vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml
http://vdab.be/arbeidshandicap/document/aanvraag_medische_gegevens.doc
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/
http://www.vdab.be/arbeidshandicap/


- bellen naar de servicelijn (0800 30 700) (elke werkdag van 8 tot 
20 uur).

- naar de Werkwinkel in je buurt gaan.
 (www.werkwinkel.be) 

– Wil je nog meer informatie over andere 
tewerkstellingsondersteunende maatregelen, klik dan op ‘Aan 
de slag’ (zowel Vlaanderen, Wallonië, Brussel als de Duitstalige 
Gemeenschap). 

 (www.aandeslag.be)
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http://www.werkwinkel.be/
http://www.werkwinkel.be
http://vdab.be/hraanbod/tewerkstelling.shtml
http://vdab.be/hraanbod/tewerkstelling.shtml
http://www.aandeslag.be
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afkortingen

	btOm  Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen

	 Cv Curriculum Vitae
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