Tijdelijke werkervaring (TWE)
en vrijstelling van beschikbaarheid
➊

Doelstelling

Er zijn heel wat werkzoekenden met een gebrek aan werk
ervaring en arbeidsattitudes om in het normaal
economisch circuit aan de slag te kunnen. Met een TWEtraject begeleiden en bemiddelen we deze werkzoekenden
intensief naar werk. Werkzoekenden krijgen de kans om hun
competenties te versterken door middel van werkplekleren.
Zo vinden ze opnieuw aansluiting met de reguliere arbeids
markt.
Leefloongerechtigden kunnen sinds 1 januari 2017
gebruik maken van TWE
Niet-werkende werkzoekenden kunnen sinds 1 januari
2018 gebruik maken van TWE

➋

Verloop

Een TWE-traject met intensieve begeleiding en bemiddeling duurt
maximaal twee jaar. De begeleiding gebeurt door een erkende
partner van VDAB. Voor leefloongerechtigden is dat het OCMW.
De klant ondertekent een werkervaringsovereenkomst van
maximaal twee jaar.
TWE maakt zo veel mogelijk gebruik van werkplekleren.
Op maat van de klant zetten we verschillende vormen van
werkplekleren in, met het oog op latere betaalde tewerkstelling
in het normaal economisch circuit. De werkplekleervormen die
ingezet kunnen worden zijn:
• beroepsverkennende stage (BVS)
• werkervaringsstage (WES)
• korte opleiding met opleidingsstage (OS)
• individuele beroepsopleiding (IBO)
Deze vormen van werkplekleren kunnen elkaar opvolgen, tot
maximaal twee jaar.

➌

Vrijstelling

Tijdens de volledige duur van een TWE-traject is de klant
vrijgesteld van beschikbaarheid, met een maximum van twee
jaar. Omdat het TWE-traject in feite een aaneenschakeling is
van werkplekleervormen, met een minimum van 20 uur/week, is
de vrijstelling dezelfde als voor erkende opleidingen. Daarom
heet de vrijstelling ‘opleiding’.
De vrijstelling wordt automatisch toegekend bij het onder
tekenen van de werkervaringsovereenkomst. De vrijstelling
wordt geregistreerd in het loopbaandossier van de klant. Ook
de RVA wordt op de hoogte gebracht van de vrijstelling, door
de gegevensuitwisseling met VDAB.

• Wat betekent dit?

De klant moet tijdens het TWE-traject niet ingaan op een passend
jobvoorstel. Wel is de klant verplicht om deel te nemen aan acties
in het kader van een reïntegratie op de arbeidsmarkt. De klant
wordt verwacht actief mee te werken aan het TWE-traject.

• Einde vrijstelling

Van zodra het TWE-traject stopt, eindigt ook de vrijstelling. Het
einde van de werkervaringsovereenkomst wordt geregistreerd
in het loopbaandossier van de klant. De partner overhandigt
aan het einde van het traject de C91 (Beëindiging van een
beroepsopleiding).

• C1 en C1F bij een werkervaringsstage (WES)

Als de klant tijdens het TWE-traject een werkervaringsstage
(WES) doet, ontvangt de klant een premie. Er moet voor deze
premie geen aangifte gedaan worden omdat deze valt onder de
cumulregeling (geen C1 of C1F nodig).

• Betalingsinstanties

We vragen de betalingsinstanties om de C91 niet te koppelen
aan betaling van de uitkering. Zolang er voor de klant geen C91
is afgeleverd, is de klant bezig aan een TWE-traject, onder de
vrijstelling opleiding.
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Meer informatie vind je op
vdab.be/tijdelijkewerkervaring

Heb je vragen? Mail naar tijdelijkewerkervaring@vdab.be
of bel gratis naar 0800 30 700.

