Uitvoering decreet
werk- en zorgtrajecten

Decreet werk- en zorgtrajecten
“Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten”
Op 25 april 2014 bekrachtigd door de Vlaamse Regering
Vlaams regeerakkoord 2014-2019: gefaseerde uitvoering
binnen de budgettaire grenzen
Doelgroep: mensen met medische, mentale, psychische,
psychiatrische en/of sociale problemen die omwille van die
problematiek niet in staat zijn om betaalde arbeid te
verrichten (noch in het normaal economisch circuit, noch in
sociale economie)

Participatieladder als
onderliggende visie

Decreet streeft naar optimale participatie van
personen
Ook verdeling tussen beleidsdomeinen:
Treden 5 en 6: WSE
Treden 3 en 4: Werk- en zorgtrajecten
Treden 1 en 2: WVG

Decreet werk- en zorgtrajecten
Aanbod: activeringstrajecten, trajecten maatschappelijke
oriëntatie en arbeidsmatige activiteiten (AMA)

Uitvoering via BVR aan activeringstrajecten en AMA
1e keer principieel goedgekeurd door de VR op 13/10/’17
Advies SERV (20/11/’17) en SAR (21/11/’17)
2e keer principieel goedgekeurd door de VR op 8/12/’17
Advies Raad van State gevraagd
Definitieve goedkeuring door de VR op 2/02/18

1. Activeringstrajecten
Voorbereidende trajecten met
Begeleiding naar en op een werkvloer
Zorg
Trajectplan:
Opgesteld door casemanagers en deelnemer
Uitgevoerd door netwerk van dienstverleners
Doelstelling: voorbereiden op betaalde arbeid via het
uitklaren van werkondersteuning en remediëren van nietarbeidsmatige drempels

1. Activeringstrajecten casemanagers
Casemanager Werk:
Trajectbegeleider VDAB of GTB

Casemanager Zorg
centrum voor algemeen welzijnswerk,
dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds,
centrum voor geestelijke gezondheidszorg,
initiatief voor beschut wonen,
psychiatrisch ziekenhuis,
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis,
revalidatiecentrum: psychosociale revalidatie voor volwassenen, revalidatie
verslavingszorg, ambulante revalidatie
welzijns- en zorgvoorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap of Jongerenwelzijn om ondersteuning te bieden
OCMW (inclusief de OCMW-verenigingen)

1. Activeringstrajecten casemanagers
Casemanagement via mandaatsysteem:
Professionele deskundigheid en kennis van werk- en zorgtrajecten
Kennis van ICF
Kennis van het aanbod in de regio
Werk: Certificaat Indiceringsconsulent en ICF-trainers

Organisatie staat in voor continuïteit van casemanagement
Casemanager Zorg kan geen casemanager Werk zijn

Opdrachten:
Samenwerking werk en welzijn binnen zorgregio regionale stad
Cliënt + zijn/haar vragen centraal (participatie, maatwerk) =>
trajectplan
Coördinatie, registratie, overleg dienstverleners,…
Opstellen van eindverslag en eindadvies

1. Activeringstrajecten casemanagers
800 euro
60% bij registratie trajectplan in het dossier van de
deelnemer
40% bij registratie van eindverslag en eindadvies én
duurtijd van minimaal drie maanden

1. Activeringstrajecten - Netwerk
Aangeduid via mandaatsysteem
Gezamenlijke oproep VDAB-WVG

Met penhouder als vertegenwoordiger van netwerk van
dienstverleners
Samenwerkingsverband van volgende organisaties:
OCMW of samenwerkingsverband van OCMW’s
CAW
Eén of meer werkactoren
Één of meer maatwerkbedrijven
PZ, PAAZ, CGG, IBW, reva 772, reva 773, CAR
Organisatie VAPH of JWZ
Professionele deskundigheid en bereidheid tot gegevensdeling
m.b.t. werk- en zorgtrajecten
Kunnen aanbieden van werk- en zorgtrajecten in
werkingsgebied (60.000 inwoners)
één of meerdere zorgregio’s regionale stad maar binnen provincie

Zorgregio regionale stad

https://www.zorg-en-gezondheid.be

1. Activeringstrajecten - Netwerk
Dienstverlening kunnen verzekeren binnen het netwerk
Opstart uitvoering binnen 4 weken na ontvangen
trajectplan
Professionele deskundigheid :
Ervaring met verlenen van zorg in ofwel sector BJB/pmh,
ofwel sector GGZ ofwel AWW en sociaal werk.
Ervaring met begeleiden op en naar een werkvloer van de
doelgroep

Gedeelde visie tss de dienstverleners vh netwerk over
gebiedsdekkend aanbod, taakverdeling en samenwerking in
werkingsgebied

1. Activeringstrajecten - Netwerk
2.800 euro/traject
Max. 10% voor specifieke taken penhouder
70% bij de aanvang van het activeringstraject
30% bij het aanleveren van voldoende informatie aan de
casemanagers voor het opstellen van het eindverslag en
eindadvies én minimale duurtijd van drie maanden
Besteding wordt bekeken voor hele project en niet per
traject!
1.100 activeringstrajecten/jaarbasis (groeipad vanaf 2022)

Wat met de arbeidszorg sociale
economie?
Bestaande arbeidszorg in sociale economie wordt geleidelijk
doorstroomgerichter – wordt met werk-zorg BVR gelinkt aan
de activeringstrajecten
Plaatsen in AZ SE die op termijn vrijkomen worden
toegewezen aan personen met een potentieel tot doorstroom
naar sociale economie, onder andere via een
activeringstraject
Regelgevend kader is huidige regelgeving arbeidszorg:
Wordt aangepast bij nieuwe maatwerkregelgeving, in
dialoog met de sector
Huidige AZ-plaatsen blijven. Begeleiding op de werkvloer
blijft gefinancierd, profiel wordt geleidelijk aan
doorstroomgerichter

2. AMA – voor wie?
Personen tss 18 en 65 jaar voor wie betaalde beroepsarbeid
(met of zonder ondersteuning) op middellange termijn niet,
nog niet of niet meer mogelijk is door één of meer MMPPS
belemmeringen
Voorwaarde: personen moeten toestemming hebben van de
instantie waarvan ze een uitkering ontvangen:
Niet werkende werkzoekenden: toestemming van VDAB
Personen met leefloon: toestemming van OCMW
Personen die arbeidsongeschikt erkend in de zin van de
uitkeringsverzekering voor werknemers en/of de
uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende
echtgenoten: toestemming van adviserend arts ziekenfonds
Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming
of integratietegemoetkoming: geen toestemming nodig

2. AMA – begeleiding (1/3)
Geen procedure voor toeleiding voorzien
Persoon die AMA wil verrichten, kan zich richten tot:
Eén van de volgende welzijns- en zorgvoorzieningen:
OCMW
Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
Dienst maatschappelijk werk vh ziekenfonds
Centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG)
Initiatief voor beschut wonen (IBW)
Een psychiatrisch ziekenhuis
Een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
Een welzijns- en zorgvoorziening erkend door VAPH of JWZ
Revalidatiecentrum: psychosociale revalidatie voor
volwassenen, revalidatie verslavingszorg, ambulante
revalidatie

2. AMA – begeleiding (2/3)
Persoon die AMA wil verrichten, kan zich richten tot:
Eén van de vermelde welzijns- en zorgvoorzieningen
Onderwijsinstellingen, erkend door Vlaamse Gemeenschap
Beschutte en sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven
Vermelde voorzieningen kunnen de begeleiding AMA opnemen
indien ze daarvoor erkend zijn door Departement WVG
Voorwaarden / Hoe?
Aanvraagformulier (gegevens, reknr, enz…) indienen
Eén of meerdere medewerkers in dienst met medisch,
paramedisch, sociaal, psychologisch, pedagogisch diploma op
bachelorniveau of twee jaar ervaring in het verlenen van zorg
aan de doelgroep
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid op niveau van de
voorziening om mensen in AMA te begeleiden

Erkenning kan eender wanneer worden aangevraagd

2. AMA – begeleiding (3/3)
Opdrachten van een erkende begeleider AMA:
Intake- en oriënteringsgesprek met persoon die AMA wil
verrichten (oa.: nagaan of persoon AMA mag uitvoeren,
gelet op de uitkering)
Zoeken naar passende werkpost en passende
arbeidsmatige activiteiten
Voorbereiden overeenkomst deelnemer-begeleider-werkpost
Deelnemer AMA begeleiden bij de start op de werkpost
en opvolgen tijdens de duur van de AMA
Aanspreekpunt (in 1e plaats voor deelnemer)
Afsluiten verzekeringen voor deelnemer AMA (lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid)
Jaarlijks evalueren, samen met deelnemer en
uitkeringsinstanties, of AMA nog passend zijn

2. AMA – werkpost en overeenkomst
Werkpost
= plek waar de deelnemer AMA uitvoert
Publieke, profit of social profit
Begeleider AMA kan ook zelf werkpost zijn. Bvb: OCMW
Verplichtingen van de werkpost worden opgenomen in
een overeenkomst deelnemer-begeleider AMA-werkpost
Overeenkomst
Wordt voorbereid door begeleider AMA
Wat moet er in staan? Bijlage bij uitvoeringsbesluit, bvb:
Uurrooster
Takenpakket en locatie
Verplichtingen werkpost: werkpostbegeleider (buddy) op de
vloer, deelnemer AMA wordt opgenomen in
exploitatieverzekering BA, overleg, sensibilisering
werknemers,…

2. AMA – subsidie en timing
Vergoeding voor begeleiding AMA:
70 euro per begeleidingsmaand per deelnemer AMA
Wordt uitbetaald aan de begeleider AMA
Binnen jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet  totaal
aantal begeleidingen wordt beperkt
BVR treedt in werking op 1 mei 2018: vanaf dan kunnen
erkenningsaanvragen vr begeleider AMA worden ingediend
Eerste overeenkomsten kunnen starten vanaf 1 juli 2018

3. Onthaaltrajecten voor mensen
met een advies “niet toeleidbaar”
De “trajecten maatschappelijke oriëntatie” worden niet
uitgevoerd op basis van het decreet werk- en zorgtrajecten
Worden gekoppeld aan decreet lokaal sociaal beleid, meer
bepaald aan het geïntegreerd breed onthaal (GBO) =
samenwerkingsverband tss OCMW, CAW, DMW ZKF (projectfase)
Krijgen voortaan de naam “onthaaltrajecten voor mensen
met een advies niet toeleidbaar”
Doelgroep: mensen met MMPPS die omwille van die reden
op MLT niet (meer) betaald aan de slag kunnen  door VDAB
ingeschat als “niet toeleidbaar”
Januari 2018: nieuwe oproep GBO proefprojecten gelanceerd,
specifiek voor doelgroep van mensen met een advies “niet
toeleidbaar”  Indienen kan tot 31 maart 2018

3. Onthaaltrajecten voor mensen
met een advies “niet toeleidbaar”
Wie kan intekenen? De 11 bestaande GBO proefprojecten of
nieuwe samenwerkingsverbanden GBO
Doel proefprojecten:
Beter zicht krijgen op de groep van niet toeleidbaren (al
gekend door een GBO kernactor, krijgen ze al welzijns- en
zorgbegeleiding?, profiel, signaleren hinderpalen, enz…
Hulpverlening, toeleiding naar gepaste zorg en/of AMA
Expertisedeling kernactoren m.b.t deze doelgroep

Organisatie vanuit Dep WVG in overleg met huidige
stuurgroep GBO projecten en VDAB
Subsidiëring voorzien + wetenschappelijke ondersteuning
Info: www.departementwvg.be/projectoproep-niet-toeleidbaren

Communicatie en informatie
Websites:
www.vdab.be/werk-en-zorg
www.departementwvg.be/werk-en-zorgdecreet
Nieuwsbrieven en websites van agentschappen WVG
Werkgeversfederaties welzijn en zorg, sociale economie,
onderwijskoepels en provincies worden op de hoogte
gehouden

