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Oproep 405: Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel

Situering
o Looptijd projecten:
- 27 maanden
- start ten vroegste op 1 oktober 2017
- tot 31 december 2019
o Looptijd trajecten:
Betrokken oproep voorziet in flexibele trajectduur – d.w.z. dat de lengte van het voorziene
aanbod niet vooraf wordt vastgelegd en als project- en persoonsafhankelijk bekeken dient te
worden i.f.v. maatwerk.
o Goedgekeurde projecten zetten in op acties voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd
zijn op de arbeidsmarkt en voor wie een regulier traject geen (voldoende) duurzame oplossing
biedt.
o De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise
hebben in het begeleiden van personen uit maatschappelijk kwetsbare groepen in hun
zoektocht naar werk of opleiding.

Doelgroep
Tot de finale doelgroep behoren maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen in armoede.
De promotor maakt voorafgaand aan de vraag tot inzagerecht en de intentie om voor de klant een
begeleidingslijn in het kader van deze oproep te registreren een professionele inschatting van de
noden van betrokken klant ifv het aangeboden projectpakket.
Het betreft in dit geval niet exclusief inactieve en werkzoekende deelnemers. Elke persoon die zich
in een precaire (werk)situatie bevindt, kan potentieel opgenomen worden als deelnemer in één
van de projecten, tenzij deze voltijds aan het werk of in een andere actie zit.
Bijvoorbeeld indien bij aanvraag van het inzagerecht blijkt dat de betrokken klant een actieve
begeleiding heeft in het kader van een VDAB-Tender, een andere gelijkaardige intensieve
begeleiding, of een ander lopend passend dienstverleningsaanbod passend voor zijn of haar
noden, kan er niet gestart worden met een traject i.f.v. deze oproep.
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Ook wanneer de klant ingeschreven is als bijvoorbeeld voltijds werkende (zie ook indicatieve
bijlage onderaan dit document) kan het inzagerecht geweigerd worden. Bij twijfel kan in dialoog
getreden worden met ESF en de promotor omtrent de specifieke case.
Ook zaken als diploma & opleidingsniveau worden niet specifiek vastgelegd als basis voor opname
of weigering!

VDAB & ESF volgen het bereik van de vooropgestelde doelgroep en de bijhorende kenmerken op
regelmatige basis op via de registraties in MLP en tijdens de projectbezoeken.

Verloop
Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen om geïntegreerde trajecten naar werk of
opleiding aan te bieden.
Registratie in MLP
De handleidingen zijn terug te vinden op http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml
•

INZAGE IN HET KLANTENDOSSIER
Je vraagt eerst inzagerecht aan voor het dossier van de deelnemer in het ESF-project. Je doet
dit aan de hand van het formulier ‘aanvraag inzagerecht op klantendossier’. Je vindt dit
inlichtingenblad op http://partners.vdab.be/cvs/index.shtml.
Bij het toekennen van inzagerecht schrijft de operationele medewerker van VDAB in de flap
“dienstverlening”, onder toelichting, weg dat klant start met een ESF-project om te vermijden
dat klanten eventueel worden doorgestuurd door bemiddelaars naar andere projecten.
Als OCMW-medewerker heb je mogelijk al inzage in de klantendossiers van je zorggebied als
je gecertificeerd bent door VDAB. Je vindt hierover meer info op
http://partners.vdab.be/cvs/index.shtml.

•

•

DE START VAN DE BEGELEIDING
•

De promotor maakt voorafgaand aan de vraag tot inzagerecht en de intentie om voor
de klant een begeleidingslijn in het kader van deze oproep te registreren een
professionele inschatting van de noden van betrokken klant ifv het aangeboden
projectpakket.

•

Let op: Indien u bij het openen van een klantendossier vaststelt dat de betrokken cliënt
nog een actieve begeleidings- of opleidingslijn heeft bij een andere partner, dient u
voorafgaand aan de registratie contact op te nemen met uw projectbeheerder. Dit in
functie van de uitsluiting van dubbelfinanciering.

DE BEGELEIDING
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•
•

Je registreert een ‘begeleiding ikv ESF’.
Je noteert er het financieringsnummer specifiek voor uw organisatie opgemaakt voor
deze begeleiding in het kader van deze ESF-oproep. Je vindt dit nummer in de tabel
achteraan deze projectfiche.
• Zodra de begeleiding eindigt, sluit je deze begeleidingslijn af met de toestand
‘Uitgevoerd’.
• In het kader van een warme overdracht wordt het overzicht van de minimaal
aangeboden activiteiten (het trajectverloop) als document opgeladen in MLP. Het
betreft hetzelfde overzicht als datgene wat ook door ESF Vlaanderen kan worden
opgevraagd i.k.v. controle.
• VDAB vraagt om in de samenvatting de korte inhoud van het project te plaatsen.
• Verdere inhoudelijke registraties in mlp rond de begeleidingsactiviteiten zijn ikv deze
oproep an sich niet vereist. Deze worden door de betrokken promotoren bijgehouden
conform de registratievereisten binnen deze oproep van het ESF Vlaanderen.
• VDAB beveelt echter wel warm aan om op regelmatige tijdstippen een minimale
update van het trajectverloop in de samenvatting van de begeleidingslijn van de klant
op te nemen. Dit om andere bemiddelaars toe te laten om indien gewenst de
trajectstatus van de werkzoekende adequaat op te volgen.
•

INZETTEN VAN WERKPLEKLEREN VOOR DE COMPETENTIEONTWIKKELING
Stage voor oriëntering:
o beroepsverkennende stage (BVS)/oriënterende stage voor oriëntering,
Stage voor competentieontwikkeling:
o beroepsopleiding en opleidingsstage,
o instapstage
o BIO: beroepsinlevingsovereenkomst
o IBO: individuele beroepsopleiding
o artikel 60 tewerkstelling (voor leefloongerechtigden)
• Instapstage, BIO en IBO worden aangevraagd via, opgevolgd en gefinancierd door
VDAB.
• TWE (tijdelijke werkervaring): enkel de doorverwijzing na de ESF-begeleiding bij een
klant die verregaandere en gespecialiseerdere nood heeft aan werkplekleren.
Afspraken registratie: zie zeker handleiding ‘registreren van stages’ op
https://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml#opleidingen
o Instapstage, BIO en IBO worden aangevraagd via, opgevolgd en gefinancierd
door VDAB. VDAB beheert eveneens de contracten.
o beroepsopleiding en opleidingsstage, erkend of uitgevoerd door VDAB.
Registratie, opvolging, administratie blijft bij de opleidingsinstantie.
o beroepsverkennende stage: registratie door partner/promotor van deze
oproep; indien de organisatie nog geen code heeft voor de registratie van de
BVS en deze oriënterende stage wenst in te zetten, wordt deze per mail aan de
MLP-coach aangevraagd. De MLP-coach zal de code van de
beroepsverkennende
stage
ter
beschikking
stellen.
Een uitgebreide handleiding over de spelregels van de BVS vind je hier.
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o TWE (tijdelijke werkervaring): enkel de doorverwijzing na de ESF-begeleiding bij
een klant die verregaandere en gespecialiseerdere nood heeft aan
werkplekleren.
o De werkervaringsstage kan ENKEL gebruikt worden binnen een TWE-traject en
kan bijgevolg niet ingezet worden.

•

UP-TO-DATE HOUDEN KLANTENDOSSIER
Het is belangrijk dat het MLP-klantendossier steeds up-to-date blijft. Let er op dat de
randvoorwaarden, het jobdoelwit en de aanwezige competenties aangevuld zijn en het
opgestelde CV gepubliceerd werd.
Daar het werken met ‘Mijn loopbaan’ een onderdeel is van de begeleiding zal deze
werkzoekende zijn eigen dossier nu en later in zelfbeheer onderhouden.

•

MONITORING
De monitoring van het project gebeurt op basis van de MLP gegevens, maar ook op basis van
gegevens die door de dienstverlener zelf bijgehouden dienen te worden. De MLP invoer geeft
zicht op het tijdsverloop van de begeleiding, de uit te voeren en uitgevoerde acties. Bij de start
van een begeleiding dient deze actie aangemaakt conform de richtlijnen in deze fiche. Zodra
de begeleiding eindigt, sluit men deze begeleidingslijn af met de toestand ‘Uitgevoerd’.
Verdere inhoudelijke registraties rond de begeleidingsactiviteiten die toelaten het inhoudelijke
verloop ervan te volgen, dienen niet geregistreerd te worden in MLP. Deze worden door de
betrokken promotoren bijgehouden conform de registratievereisten binnen deze oproep van
het ESF Vlaanderen.
De MLP registratie laat ESF en VDAB toe eenduidig te rapporteren over het aantal
werkzoekenden dat gevat wordt door deze projecten en over de bereikte resultaten. Via MLP
kan ook de trajectbegeleider van de dienstverlener het volledige verloop opvolgen.
ESF stelt op maandelijkse basis deze MLP gegevens ter beschikking van de dienstverlener of
begeleidingspartner.
Verder moeten alle bewijsstukken bijgehouden worden die belangrijk kunnen zijn in het kader
van transmissie (uitnodigingen, aangetekende zendingen, werkweigeringen,…).

Contactpersoon bij ESF Vlaanderen
Tine Stryckers & Jelle Debaenst
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 BRUSSEL
02 552 83 37 / 02 552 83 10
Tine.stryckers@wse.vlaanderen.be; jelle.debaenst@wse.vlaanderen.be
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Overzicht projectpartners
PROJECT
Nr.

PROJECT NAAM

ORGANISATIENAAM

IKP

OE

Financieringsnummer

7070
7070
7070
7070

Brugge(n) voor jongeren werkt!
Brugge(n) voor jongeren werkt!
Brugge(n) voor jongeren werkt!
Brugge(n) voor jongeren werkt!

STADSBESTUUR BRUGGE
CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN
OCMW BRUGGE

140013-000
10130398-000
140424-000
10161256-005

10010018
10020296
10010024
10008044

EEWG450
EEWG450
EEWG450
EEWG450

7094
7094
7094
7112
7125
7127
7128
7128
7137
7143
7143
7160

Vlucht Vooruit
Vlucht Vooruit
Vlucht Vooruit
Roma@work
Job-radar
Kunst-Werk
W3: Wie Wil Wroeten?
W3: Wie Wil Wroeten?
Met de kracht in je buurt naar werk
Lokaal activeringstraject regio Oostende
Lokaal activeringstraject regio Oostende
SACHA - begeleiding kwetsbare groepen

10359949-000
10161256-000
106866-000
26860-000
10623822-000
11974-000
10187759-000
82889-000
64668-000
139797-000
111672-000
139869-000

10010027
10004008
10010013
10017733
10020556
10003009
10013492
10003003
10003012
10012262
10001868
10010861

EEWG451
EEWG451
EEWG451
EEWG452
EEWG453
EEWG454
EEWG455
EEWG455
EEWG456
EEWG457
EEWG457
EEWG458

7165
7232
7247
7254
7277
7279

Oostende2Work
MIRIAM = OCMW LEUVEN
Learning Inside Out (LIO)
Voortraject voor jongeren: Com.Pact
TIME2START
Anderstalige leefloners versneld activeren Kempen
I CAN LIMBURG
I CAN LIMBURG
I CAN LIMBURG

10412292-000
140877-000
10381027-001
10397534-000
10578415-000
158711-000

10018655
10019273
10016653
10004474
10020556
10001816

EEWG459
EEWG460
EEWG461
EEWG462
EEWG463
EEWG464

7624-008
76282-000
10415628-000

10003898
10003020
10009514

EEWG465
EEWG465
EEWG465

7281
7281
7281

GROEP INTRO vzw - regio BruggeOostende
Jongerenatelier Kortrijk vzw
Groep INTRO VZW
VZW Oranjehuis
FOYER
Job-art
Agora vormingscentra
OPLEIDINGSCENTRUM DE WROETER vzw
vzw DE WROETER Maatwerkbedrijf
Rzoezie
OCMW Gistel
Loca Consult
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Tielt-Winge
ECONOMISCH HUIS OOSTENDE vzw
Centrale Administratie
Huis van het Leren West-Vlaanderen
Welzijnshuis - OCMW Sint-Niklaas
ART2WORK vzw
Werkervaringsbedrijven
Arktos vzw
Alternatief
De Winning Opleiding en Begeleiding

5

PROJECTFICHE – ESF-OPROEP 405 Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen & Brussel

7281

I CAN LIMBURG

CENTRUM VOOR GESPECIALISEERDE
OPLEIDING, BEGELEIDING EN BEMIDDELING
TER ENGELEN

10014286-000

10003178

EEWG465

7283
7285
7287
7289
7289
7289
7290
7293
7293
7297

MANPOWER
Welzijnshuis - OCMW Sint-Niklaas
Stadsbestuur Genk
OCMW Dessel
OCMW Balen
OCMW Mol
Grijkoort - Begeleid Werk
Internationaal Comité
vzw AIF+
RISO VLAAMS BRABANT

18829-000
10397534-000
140157-000
141159-000
140372-000
140614-000
171981-000
192065-000
10194234-000
33562-000

10010000
10004474
10007683
10011833
10011831
10020043
10007531
10008978
10008977
10020596

EEWG466
EEWG467
EEWG468
EEWG469
EEWG469
EEWG469
EEWG470
EEWG471
EEWG471
EEWG472

SCARAMOUCHE

10653154-000

10020437

EEWG472

7298
7298
7300
7300
7302

UMUWorx
Talent.com
Slagkracht - Via Via
De werkcoachen
De werkcoachen
De werkcoachen
OpStap richting werk in Ronse
iedereeninbrussel@werk
iedereeninbrussel@werk
Metal en Wood - Activering van kort-en
laaggeschoolde jongeren tussen 16 en 25
jaar in Vilvoorde
Metal en Wood - Activering van kort-en
laaggeschoolde jongeren tussen 16 en 25
jaar in Vilvoorde
RSL4WORK
RSL4WORK
Mantelzorgers aan het werk
Mantelzorgers aan het werk
't Werkt2

10161256-000
10235956-000
115290-000
7857-000
10177677-000

10004008
10004150
10003177
10001086
10003027

EEWG473
EEWG473
EEWG474
EEWG474
EEWG475

7302
7303

't Werkt2
Welzijnsgerichte activering

10135597-020
140706-000

10006988
10017193

EEWG475
EEWG476

7304

10605198-000

10017654

EEWG477

7305

Plus! Begeleiding op maat voor langdurig
werkzoekenden.
begeleiding kwetsbare doelgroepen Ieper

GROEP INTRO VZW
vzw Tot uw dienst
JOBCENTRUM WEST-VLAANDEREN
Job-Link
MENTOR VZW - CENTRUM VOOR
OPLEIDING, BEGELEIDING EN
ORIENTERING VAN KANSENGROEPEN
vzw Caw Zuid-West-Vlaanderen
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Geraardsbergen
InBrussel (Nederlands)

1817

EEWG478

7305

begeleiding kwetsbare doelgroepen Ieper

10016273

EEWG478

7297

Argos, Centrum voor Vormings- en 6844-000
Activeringsprojecten
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 139967-005
Welzijn van Ieper
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7313

Back on track

7315

Begeleiding Maatschappelijk Kwetsbare
Groepen
DUO for a JOB
Competentiebooster
Re-Actief
Begeleiding allochtone vrouwen in Genk &
omstreken
WORK4ALL-BXL
ESF Project Leuven - Tewerkstelling
Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare
groepen Vlaanderen & Brussel - Leuven
ESF Project Vilvoorde - Tewerkstelling
Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare
groepen Vlaanderen & Brussel - Vilvoorde
Oriënteringstraject van kwetsbare jongeren
in het kader van de Samenlevingsdienst
Buurthuis 1601 - reach out, work out

7317
7319
7320
7331
7335
7336
7336
7337
7337
7338
7339

SAMENLEVINGSOPBOUW
PROVINCIE
OCMW Mortsel

ANTWERPEN 66354-000

10020376

EEWG479

140913-000

10011151

EEWG481

DUO for a job
GROEP INTRO VZW
GROEP INTRO VZW
ENTE NAZIONALE ACLI INSTRUZIONE
PROFESSIONALE
TURKSE UNIE VAN BELGIE VZW
ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +
ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +

10639340-000
10161256-000
10161256-000
10334801-000

10019756
10004008
10004008
10009702

EEWG483
EEWG485
EEWG486
EEWG489

10023451-000
10194234-000
10194234-000

10008975
10008977
10008977

EEWG490
EEWG491
EEWG491

ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +
ACTIEVE INTERCULTURELE FEDERATIE +

10194234-000
10194234-000

10008977
10008977

EEWG492
EEWG492

Platform voor de Samenlevingsdienst

10459065-000

10020336

EEWG493

GROEP INTRO VZW

10161256-000

10004008

EEWG494

Bijlage CATWZ
Volgende indeling adhv numerieke werkzoekendecategorieën wordt gehanteerd door ESF Vlaanderen bij de verwerking van de
monitoringsgegevens:
werkzoekend
inactief
werkend
deeltijds wz/wn

' 0, 1, 2 , 6, 14, 19, 82, 85'
' 3, 5, 11, 18, 32, 33, 64, 66, 76, 77, 96, 97, 79'
' 25, 55, 30, 70, 78, 88, 90, 94, 95
' 80, 89, 91, 93'

*Bovenstaande categorieën kunnen zonder meer instappen in de projecten mits toepassing van de overige bepalingen in deze fiche en goedkeuring
van de inzagerechtverlener van VDAB. Aan sommige categorieën is echter een uitkering of vrijstelling verbonden, hierbij moet samen met VDAB
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overlegd worden of de ESF-begeleiding samen kan lopen met de uitkering, al dan niet mits bijvoorbeeld goedkeuring van een arbeidsgeneesheer, RVA,
of andere instantie.
Bij twijfel omtrent aanvraag inzagerecht voor een deelnemer met een hier niet opgenomen categorie, kan in dialoog getreden worden met ESF en de
promotor omtrent de specifieke case.
Cat 78 kan enkel opgenomen worden als blijkt dat de klant niet voltijds aan het werk is. In dit geval neemt de klant contact op met de VDAB servicelijn
om zijn categorie werkzoekende te laten wijzigen of hij wijzigt dit zelf via 'Mijn Loopbaan dossier voor de burger'.
Zolang de cat wz op 78 staat worden er geen inzagerechten verleend.
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