Info adviesbevoegdheid indicering door OCMW’s
In het kader van de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie heeft VDAB als arbeidsmarktregisseur meerdere bevoegdheden
gekregen: indicering, bepalen rechten, bepalen werkondersteuningspakket en evaluatie van de doelgroepwerknemer.
Voor de indicering wil VDAB, met behulp van VVSG, een samenwerking tot stand brengen waarbij de OCMW’s de kans krijgen om VDAB te
ondersteunen bij het indiceren van personen met een arbeidsbeperking. Dit met behulp van het indiceringsinstrument o.b.v. ICF. (International
Classification of Functioning, Disability and Health, erkend door de WHO in 2002) , dat VDAB vertaalde naar de Vlaamse (werk)context.

Indicering
● Onderzoek dat nagaat of iemand erkend wordt als persoon met een arbeidsbeperking en op basis hiervan rechten kan krijgen.
● De groep van personen met een arbeidsbeperking bevat 2 deelgroepen:
○ Personen met een arbeidshandicap (Besluit Vlaamse Regering, 18 juli 2008)
○ Personen met multipele problemen, die volgens het indiceringsinstrument o.b.v. ICF recht hebben op werkondersteunende
maatregelen.

Uitvoering indicering en adviesbevoegdheid
●
●
●
●

De indicering gebeurt door VDAB of een door VDAB aangewezen dienstverlener.
De aangewezen dienstverleners brengen enkel een advies van indicering uit aan VDAB.
De VDAB-DABP-specialist (specialist Dienst Arbeidsbeperking) beslist en kent rechten toe met een bijhorend werkondersteuningspakket.
Het is ook VDAB die de evaluaties van de doelgroepwerknemers op de werkvloer uitvoert.

Opmerking
Zoals in de samenwerkingsovereenkomst aangegeven, geldt de adviesbevoegdheid enkel voor de indicering in het kader van collectief maatwerk
en lokale diensteneconomie en niet voor onder meer de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), Arbeidszorg, Niet-toeleidbaarheid enz.

Wie kan indiceren + voorwaarden
● Een beperkt aantal gespecialiseerde dienstverleners die, in het kader van hun taak als trajectbegeleidingsdienst voor werkzoekenden,
gratis en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze samenwerkingsovereenkomst, adviezen tot indicering arbeidsbeperking
afleveren.
● De gespecialiseerde dienstverleners die in aanmerking komen, zijn:
○ OCMW’s
○ GTB
○ GOB
○ De Werklijn
● U als OCMW kiest om u al dan niet kandidaat te stellen voor een samenwerking i.h.k.v. indicering, het is uiteraard niet verplicht.
Of u deelneemt, kiest u zelf.
● Als u zich kandidaat stelt, en slaagt voor de proeven, verwachten we wel een engagement.
● U kunt de indicering doen voor de klanten in uw portefeuille, maar er worden geen objectieven bepaald, geen contingenten vastgelegd,
noch staat hier een financiële vergoeding tegenover.
We verwachten ook dat u deelneemt aan de intervisies, die VDAB zal organiseren.
In de 'Samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid betreffende indicering i.h.k.v. decreet collectief maatwerk en decreet lokale
diensteneconomie' staan alle bepalingen nader opgesomd.

Gefaseerde werking
● Omwille van het groot aantal OCMW’s faseren we de opstart van de indicering door de OCMW’s.
● Vanaf januari 2016 starten we op Vlaams niveau met 72 kandidaat-indiceerders.
● De keuze van wie in fase 1 mag deelnemen, zal beslist worden door de VDAB. Later volgt een tweede fase met nieuwe kandidaten.

Routing voor kandidaat-indiceerders
●
●
●
●
●

Volgen van de webmodule ‘Personen met een Arbeidsbeperking (Pmab)’.
Afleggen van de test Pmab.
Volgen van de webmodule ICF.
Afleggen van de test ICF.
Deelnemen aan besprekingen en intervisies waarvoor de VDAB u op regelmatige tijdstippen zal uitnodigen. De frequentie zal afhangen
van de kwaliteit van de dossiers.
Opmerking: Om te mogen indiceren moeten de kandidaten op beide testen slagen.

Interesse in de adviesbevoegdheid indicering?





Als u als OCMW geïnteresseerd bent om u, in fase 1, kandidaat te stellen voor het mandaat ‘adviesbevoegdheid indicering i.h.k.v. het
decreet collectief maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie’, vult u achterliggend infoformulier vóór 8-01-2016 in.
Het ingevulde formulier komt dan terecht bij uw provinciaal expert gespecialiseerde klantenwerking.
VDAB beslist, a.d.h.v. een aantal op voorhand vastgelegde criteria, wie van de geïnteresseerde OCMW’s in fase 1 kan deelnemen.
Eén van de voorwaarden is dat u minimaal 2 kandidaat-indiceerders afvaardigt.
In de loop van januari 2016 krijgt u feedback of u al dan niet in aanmerking komt voor indicering in fase 1.

Opgelet! Uw blijk van interesse betekent niet automatisch dat u in fase 1 in aanmerking komt voor indicering.
Provinciaal experten gespecialiseerde klantenwerking:


Provincie Antwerpen: Caroline Van De Manacker: caroline.vandemanacker@vdab.be



Provincie Limburg: Stefaan Peeters: stefaan.peeters@vdab.be



Provincie Oost-Vlaanderen: Jyoti Hullebus: jyoti.hullebus@vdab.be



Provincie Vlaams-Brabant: Katlijn Tanghe: katlijn.tanghe@vdab.be



Provincie West-Vlaanderen: Nancy Debeuf: nancy.debeuf@vdab.be

Waar kunt u terecht voor informatie?
Algemene informatie VDAB:
Marion Meeusen
Telefoonnr.: 02 5062950
GSM: 0496 577414
mailadres: marion.meeusen@vdab.be
Marion werkt op maandag, dinsdag en donderdag
Algemene informatie VVSG:
Peter Cousaert
Telefoonnr.: 02 2115630
GSM: 0477 705689
mailadres: peter.cousaert@vvsg.be

