Stappen in het traject TWE-OCMW
Onderstaand stappenplan gaat uit van:
-

een art60§7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar
en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar
het OCMW van de verblijfplaats staat zelf in voor de trajectbegeleiding tijdens het TWEtraject

1. Een cliënt meldt zich aan bij het OCMW
Er kunnen zich 2 situaties voor doen:
- de cliënt is niet klaar om een traject naar werk aan te vatten: het OCMW biedt
die dienstverlening (sociale activering, schuldbemiddeling, andere…) aan die
aansluit bij het profiel van de cliënt
- de cliënt is klaar om een traject naar werk aan te vatten:
Betrokkene schrijft zich in als werkzoekende bij VDAB als “werkzoekende ten
laste van het OCMW” (werkzoekendecategorie 05). Het OCMW biedt
ondersteuning hierbij indien gewenst / nodig (omzendbrief De Block)
• indien de cliënt nog nooit is ingeschreven bij VDAB gaat het om een volledig
nieuwe inschrijving en opmaak van een werkzoekendendossier
• indien de cliënt wel al beschikt over een werkzoekendendossier bij VDAB
volstaat het zich in te schrijven als “werkzoekende ten laste van het OCMW”
en een update van de gegevens in het dossier uit te voeren.
• Let op een aantal werkzoekenden moeten in hun categorie blijven staan. Het
gaat om:
o werkzoekenden die (deeltijds) werkloosheidsuitkeringen ontvangen:
cat. 00
o werkzoekende in beroepsinschakelingstijd: cat. 02
o werkzoekenden in deeltijds onderwijs: cat. 11
o van het recht op uitkering uitgesloten werkzoekenden: cat. 14
o deeltijdse werknemer met inkomensgarantie-uitkering: cat. 80
o werkzoekenden die deeltijds werken gedurende hun wachttijd: 82
•
Ga verder naar stap 2.

2. Het OCMW schat het profiel in van de cliënt met het oog op eventuele instroom in TWE.
De inschatting gebeurt op basis van de instroomcriteria opgenomen in het
afsprakenkader “instroomcriteria”
Er zijn 2 mogelijkheden:
- Het OCMW beschikt over instrumenten die onder meer het arbeidsmatig
functioneren, competenties edm in kaart kunnen brengen: deze kunnen ingezet
worden ikv TWE
- Het OCMW beschikt niet over dergelijke instrumenten: de instrumenten die
VDAB aanbiedt via MLP en de VDAB-website kunnen gebruikt worden (POP,
scoren competenties, …)
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De inschatting kan tot 2 resultaten leiden:
- de cliënt voldoet niet aan de instroomvoorwaarden TWE : OCMW doet een
passend aanbod
- de cliënt voldoet wel aan de instroomvoorwaarden TWE: Het TWE- traject kan
opstarten. Ga verder naar stap 3.

3. Start traject TWE = registratie van de werkervaringsovereenkomst (WEO) in MLP
De medewerkers van het OCMW die zullen instaan voor de begeleiding van cliënten die
instappen in een TWE-traject / art60§7art60§7 worden uitgenodigd voor een opleiding
bij VDAB om de nodige registraties te kunnen uitvoeren in het werkzoekendendossier.
Er kunnen zich vanaf 1 januari 2017 tijdelijk 2 situaties voordoen zolang niet elke
betrokken OCMW-medewerker de opleiding heeft gevolgd:
- de trajectbegeleiders van het OCMW hebben toegang tot MLP: zij staan zelf in
voor de registratie
- de trajectbegeleiders hebben de opleiding MLP/ TWE nog niet gevolgd en
hebben nog geen toegang tot het luik TWE binnen MLP : de helpdesk van VDAB
voert de registratie uit (aanvraag via
https://partners.vdab.be/tijdelijkewerkervaring/samenwerking ).
De cliënt moet ingeschreven zijn als “werkzoekende ten laste van het OCMW”. Indien dit
niet het geval is moet dit gecorrigeerd worden in het werkzoekendendossier via MLP.
Let op:
Ook voor werkzoekenden met cat 00 (uitkeringsgerechtigd werkzoekende)
cat 02 of 82 ( werkzoekende in BIT of deeltijds in BIT en deeltijds werkend)
cat 11 (deeltijds werken en leren)
cat 14 (uitgesloten van recht op uitkeringen)
kan de WEO aan gemaakt worden. In deze gevallen mag de categorie werkzoekende
geenszins aangepast worden !
Indien de werkzoekende ingeschreven is met cat 76 (ziek) en de werkzoekende ontvangt
uitkeringen van het RIZIV, zal het RIZIV eerst toestemming moeten geven voor een
traject naar werk opgestart kan worden. Een categorie-wijziging bij personen in deze cat.
76 met uitkeringen, kan gevolgen hebben voor de werkzoekende.
Bij twijfel over de aanpassing van de cat wz is het aangewezen
- om de werkzoekende contact te laten opnemen met de servicelijn van VDAB
- om de werkzoekende informatie te laten inwinnen in de LWW
Het OCMW neemt de cliënt in “persoonlijke dienstverlening” (registratie in het
werkzoekendendossier via MLP)
De start van het TWE-traject is de startdatum van de werkervaringsovereenkomst (WEO)
zoals genoteerd in het VDAB-werkzoekendendossier van de cliënt via MLP.
Vanaf de startdatum van de WEO zal het OCMW subsidies ontvangen voor de
aangeboden trajectbegeleiding ikv TWE
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4. Het OCMW
bepaalt het jobdoelwit samen met de client,
- maakt een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) op ,
- bepaalt de stappen die ondernomen zullen worden ikv TWE-traject
- en gaat op zoek naar een art60§7 werkplek (zie taken trajectbegeleider in
afsprakenkader “traject TWE”)
Het OCMW kan indien gewenst de Beroepsverkennende (BVS) stage inzetten vóór de
start van de art60§7§7-tewerkstelling en nà het afsluiten van de WEO.
Indien het OCMW hiervoor opteert dient de BVS in het VDAB-werkzoekendendossier
geregistreerd te worden. Zolang OCMW’s dit zelf niet kunnen kan beroep gedaan
worden op de helpdesk van VDAB. Van zodra ze dit wel kunnen dient enkel nog de
mede-ondertekening van het contract aangevraagd te worden bij die helpdesk. VDAB
spreekt zich niet uit over het gebruik van de BVS, maar zorgt door ondertekening ervoor
dat alle formele voorwaarden voor het afsluiten van een dergelijke BVS vervuld zijn.
Aanvragen kunnen verstuurd worden via
https://partners.vdab.be/tijdelijkewerkervaring/samenwerking

Het OCMW waakt erover dat in het werkzoekendendossier van VDAB een jobdoelwit is
genoteerd dat samen met de cliënt is vooropgesteld ikv het traject naar werk.

Alle overige informatie (POP, weergave van gesprek ikv begeleiding van de cliënt…) kan
het OCMW
- ofwel rechtstreeks in MLP noteren,
- ofwel deze informatie ter beschikking stellen door het opladen vaneen eigen verslag
bij het werkzoekendendossier via MLP.

5. Binnen max 2 maand na startdatum van de WEO start het OCMW de art60§7§7
arbeidsovereenkomst op.
Het OCMW sluit de art60§7§7 - arbeidsovereenkomst af,
Het OCMW meldt de start van de art60§7 bij de POD MI aan via registratie in Nova Prima
en vraagt via diezelfde weg een toelage aan ter compensatie van het loon dat aan de
art60§7-werknemer wordt betaald door het OCMW.
Indien de tewerkstelling start in een Sociaal economie - initiatief kan een verhoogde
toelage aangevraagd worden voor maximaal 12 maanden.
De aanvraag verloopt eveneens via de POD MI en registratie in Nova Prima.
De start van de tewerkstelling art60§7 heeft tot gevolg dat de werkzoekendecategorie in
het VDAB - werkzoekendendossier van de cliënt verandert en wordt omgezet in een
categorie 78 (uitschrijving wegens werk).
Het OCMW dient de werkzoekendecategorie in MLP zelf aan te passen naar categorie 90
(voltijds werkende vrij ingeschreven werkzoekende) bij een voltijdse tewerkstelling of
naar categorie 93 (vrij ingeschreven deeltijdse werknemer) bij een deeltijdse
tewerkstelling. Indien het OCMW nog geen toegang heeft tot het
werkzoekendendossier kan deze in samenspraak met de cliënt in het
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werkzoekendendossier worden aangepast of via tweregistratie@vdab.be worden
aangevraagd.
Let wel op: dit kan pas na de effectieve opstart van de tewerkstelling art 60 en nadat
deze tewerkstelling via DIMONA bij VDAB is gemeld! Er kan enige vertraging zitten op
deze gegevensuitwisseling.
De aanpassing is nodig om de subsidies verder te kunnen uitbetalen en de OCMW’s in
staat te stellen de nodige registraties in het werkzoekendendossier uit te voeren.
Het OCMW ontvangt vanaf dit moment bovenop de subsidie een bijkomende toelage
voor begeleiding/activering van de art60§7 werknemer.
Het OCMW ontvangt de toelages als tussenkomst in de loonkost van de art60werknemer voor de duur van de art60§7art60§7-arbeidsovereenkomst. De verhoogde
toelage wordt maximaal 12 keer toegekend bij een tewerkstelling in een sociaal
economie-initiatief.

6. Het OCMW volgt de progressie tijdens de art60§7-tewerkstelling op en voert alle taken
uit zoals opgesomd in het “afsprakenkader “traject TWE” en het uitvoeringsbesluit TWE.

7. Na uiterlijk 6 maand na startdatum WEO volgt een eerste evaluatiemoment. De
trajectbegeleider evalueert de progressie van de cliënt samen met de persoon die
instaat voor de begeleiding van de cliënt op de werkvloer, en uiteraard de cliënt zelf.
OCMW registreert de progressie in MLP (door het scoren van de op dat moment
verworven competenties + het aanpassen van het POP rechtstreeks in het
werkzoekendendossier van VDAB of door een “tussentijds evaluatierapport” op te laden
in het werkzoekendendossier)
Opmerking:
Indien het OCMW van oordeel is dat een tewerkstelling in Sociale Economie het hoogst
haalbare zal zijn voor de cliënt onderneemt het OCMW de nodige stappen om een
indicering als doelgroepwerknemer voor deze cliënt te bekomen.
De tewerkstelling art60§7 kan tijdens deze indiceringsprocedure en in afwachting van de
instroom van de cliënt als doelgroepwerknemer in Sociale Economie gewoon worden
verdergezet.

8. OCMW zoekt ikv de gemaakte progressie een nieuwe werkplek of voorziet in een
bijsturing van het takenpakket voor de art60§7§7-werknemer al dan niet op dezelfde
werkvloer (zie bepalingen mbt jobrotatie in het afsprakenkader “traject TWE”)

9. Uiterlijk 12 maanden na startdatum WEO volgt een tweede evaluatie
Het OCMW past dezelfde werkwijze toe als na het evaluatiemoment op 6 maanden (zie
stap 7 en 8)
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10. De art60§7§7 tewerkstelling stopt (duurtijd in dit voorbeeld: 12 maanden), de OCMWcliënt heeft voldoende dagen gewerkt om aanspraak te maken op een
werkloosheidsuitkering.
De cliënt dient zelf het nodige te doen om een aanvraag tot het bekomen van een
werkloosheidsuitkering in te dienen via zijn uitbetalingsinstelling. Het is RVA die beslist
of de werkzoekende ook effectief uitkeringen zal ontvangen.
De cliënt maakt de overstap naar het statuut van uitkeringsgerechtigd werkzoekende
van zodra zijn art60§7 arbeidsovereenkomst afloopt. Een uitkeringsgerechtigd
werkzoekende heeft in het VDAB-werkzoekendendossier een categorie werkzoekende
“00” (volledig uitkeringsgerechtigd werkzoekende).
Het OCMW of de cliënt moet het VDAB werkzoekendendossier handmatig aanpassen
naar de categorie “uitkeringsgerechtigd werkzoekende (cat 00)”.
Dit moet gebeuren uiterlijk 8 kalenderdagen nadat hij uitkeringsgerechtigd is geworden.
Voor meer info zie https://www.vdab.be/ontslag/inschrijving.shtml
De betaling van toelages (verhoogde of andere) stopt ikv de tewerkstelling art60§7.
De betaling van de compensatie stopt ook.
Er kunnen zich 2 situaties voordoen:
- De cliënt heeft aansluitend op de art60§7 een reguliere job gevonden en kan een
arbeidsovereenkomst afsluiten met een werkgever. Ga naar stap 13.
- De cliënt heeft nog geen reguliere job gevonden. Ga naar stap 11

11. Het OCMW bekijkt samen met de werkzoekende welke werkleerplek /
competentieversterkende actie voor hem geschikt is als volgende stap in zijn TWEtraject.
Volgende instrumenten kunnen nog worden ingezet:
(korte) technische opleiding met opleidingsstage
- Werkervaringsstage
- IBO
Het OCMW zorgt voor het afsluiten van de contracten voor de duurtijd van de opleiding
/ stage. Het OCMW kan hiervoor terecht bij wpl@vdab.be.

12. Uiterlijk 18 maand na startdatum van de WEO volgt een derde tussentijdse evaluatie
Het OCMW past dezelfde werkwijze toe als na het evaluatiemoment op 6 maanden
(zie stap 7 en 8)

13. De werkzoekende vindt een reguliere job.
Het OCMW registreert de einddatum van de werkervaringsovereenkomst in het VDABwerkzoekendendossier via MLP. Dit is tevens het einde van het TWE-traject. Een
eindverslag wordt door het OCMW opgeladen in het dossier.
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Alle betalingen vanuit VDAB worden stopgezet.
Aangezien er uitstroom naar werk werd gerealiseerd ontvangt het OCMW een
resultaatsfinanciering (zie stap 15 en 16)

14. De werkzoekende vindt geen reguliere job na 24 maanden TWE-traject.
Het OCMW registreert de einddatum van de werkervaringsovereenkomst in het VDABwerkzoekendendossier via MLP.
Het OCMW werkt voor een laatste keer het werkzoekendendossier bij voor wat betreft
de verworven competenties + registreert een eindadvies in MLP en laadt een
eindrapport op.
Alle betalingen vanuit VDAB worden stopgezet.
Aangezien er geen onmiddellijke uitstroom naar werk werd gerealiseerd ontvangt het
OCMW geen resultaatsfinanciering bij de 1e meting (zie stap 15). Het resultaat van de 2e
meting moet afgewacht worden (zie stap 16)

15. De dag na het einde van de werkervaringsovereenkomst en dus einde van het TWEtraject volgt een eerste uitstroommeting
Indien positief ontvangt het OCMW een resultaatsfinanciering van 300 euro
Indien negatief ontvangt het OCMW geen resultaatsfinanciering

16. Drie maanden later volgt een tweede uitstroommeting
Indien positief ontvangt het OCMW een resultaatsfinanciering van 600 euro
Indien negatief ontvangt het OCMW geen resultaatsfinanciering

17. Alle uitstroommetingen zijn achter de rug.
Er wordt een eindafrekening van alle ontvangen betalingen tov het bedrag dat dient
toegekend te worden aan het OCMW voorzien. Het teveel verkregen bedrag wordt
teruggevorderd of het nog verschuldigde restbedrag wordt toegekend door VDAB.
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