
Onbeperkt naar Werk.
Goed voorbereid naar de arbeidsmarkt!



Voor we 
beginnen….

● Maximum 1 uur

● On demand beschikbaar

● Interactief

○ Kijkersvragen

○ Polls



Agenda ● Introductie 

● De overstap naar werk

● Ondersteuning op de werkvloer

● Afgestudeerd? Actie!

● Samen sterk voor werk 



Introductie ● Samenwerking SIHO & VDAB

● Voor wie? 

Elke student met een functiebeperking 
én goesting om de 
loopbaan in eigen 
handen te nemen.



POLL
vraag 1

Denk jij op je de werkvloer ondersteuning nodig 
te hebben? 

● neen

● ja 

● soms/misschien



Overstap 
naar werk

Voorbereiding in het hoger onderwijs

● Verken het werkveld en aanbod 

● Loopbaancentra - online events – beurzen

Twee belangrijke acties

● Ken je zelf !

● Spreek jij 
over je beperking?



Overstap 
naar werk

Ondersteunende instrumenten van SIHO

● Bereid je overstap voor
● Self-assessment tool

Website SIHO: je overstap naar werk voorbereiden



Overstap 
naar werk

Spreek je over je beperking?

● Waarom zou je vertellen over je beperking?

● Wat vertel je?

● Wanneer vertel je?

● Aan wie vertel je?

● Hoe vertel je?



POLL
antwoord 1

Denk jij op je de werkvloer ondersteuning nodig 
te hebben? 

● neen

● ja 

● soms/misschien



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Ondersteuning werkgever 

● Ergonomie 

● Redelijke aanpassingen

Ondersteuning VDAB



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende 
Maatregelen (VDAB) 

● Arbeidspostaanpassing - Arbeidsgereedschap 

● Tolkuren 

● Verplaatsingskosten 

● Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)



POLL
vraag 2

Wie kan gebruik maken van deze TOM?

● Werkgevers 

● Werknemers

● Werkzoekenden

● Zelfstandigen



POLL
resultaat 2

Wie kan gebruik maken van deze TOM?

● Werkgevers 

● Werknemers

● Werkzoekenden

● Zelfstandigen



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Iedereen - voorwaardelijk: 

● recht hebben 
● voorwaarden voldoen 



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Arbeidspostaanpassing 



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Arbeidsgereedschap & -kledij 



Publieks
vraag



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Tegemoetkoming tolkuren

● Vlaamse gebarentaal, oraaltolk, schrijftolk

● Voor wie? 

○ Werkzoekenden 

○ Werknemers



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Tussenkomst vervoer

● Voorwaarden

● 3 toepassingen



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

● Loonkostsubsidie voor werkgever 
(40 -30-20-20-20-0%)

● Verandering werkgever = nieuwe basiscyclus
● Voor wie?

Alle werkgevers 
(muv. overheid, 
eigen systeem)



Ondersteuning 
op de 

werkvloer

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

● Toepassingen - divers en op maat 
Infofiche: 
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtml

● VOP in een woonzorgcentrum 
https://www.youtube.com/watch?v=3os8IlrNOVM



Video 
VOP in een 
woonzorg-

centrum

https://www.youtube.com/watch?v=3os8IlrNOVM



Publieks
vraag



Samenvatting ● Ondersteuning werkgever
○ Ergonomie 
○ Redelijke aanpassing 

● Ondersteuning VDAB
○ Arbeidspostaanpassing -

arbeidsgereedschap
○ Tolkuren
○ Verplaatsingsonkosten
○ Vlaamse Ondersteuningspremie

Met de juiste ondersteuning ga ook jij 
onbeperkt aan de slag!



Afgestudeerd? 
Actie! 

● Bereid je overstap voor
● Inschrijven als werkzoekende bij VDAB 

○ online https://www.vdab.be/inschrijving
○ via gratis Servicelijn (0800 30 700) 

● Aanvraag recht
● Aanvraag gebruik 

https://www.vdab.be/a
rbeidshandicap/onderst
eunende-maatregelen



Samen sterk 
voor werk  

● Begeleiding? 
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/begeleiding.shtml

● Vragen? 
https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking

● Tevreden over de webinar? 


