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Trajectwerking:  
Een routeplan naar werk 

Inleiding 
Sinds drie jaar is VDAB overgeschakeld op trajectwerking. In 
deze topic brengen we verslag uit van de realisaties in 2001 
en belichten we waar mogelijk de evolutie in de voorbije 
jaren. 

De resultaten van de trajectwerking in 2001 omvatten vijf 
luiken: 

ü Preventieve aanpak; 
ü Trajecten; 
ü Modules; 
ü Acties; 
ü Tewerkstellingsresultaten. 

Het traject dat een werkzoekende doorloopt, bestaat uit één 
of meerdere combineerbare modules, al naargelang de 
vaardigheden en de kennis van de werkzoekende. De 
verschillende stappen (modules) die kunnen gezet worden 
zijn de volgende: 

ü Module 2: trajectbepaling en diagnosestelling; 
ü Module 3: sollicitatietraining en -begeleiding; 
ü Module 4: beroepsspecifieke opleiding; 
ü Module 5: persoonsgerichte vorming; 
ü Module 6: opleiding en begeleiding op de werkvloer; 
ü Module 7: trajectbegeleiding en -opvolging. 

Deze modules zijn op hun beurt een verzameling van 
verwante dienstverleningen of acties. Module 2 omvat 
bijvoorbeeld alle vormen van screeningsacties die kunnen 
ingezet worden om een traject op maat te bepalen; module 3 
groepeert dan weer alle opleidingen en begeleidingen inzake 
solliciteren. 

Elk traject bestaat minimum uit module 2 en 7. 

De modules 3 tot 6 worden aangeboden naargelang de 
behoefte. 



 

2 

Preventieve aanpak 
In 2001 startte een nieuw model van universele 
basisdienstverlening. Het uitgangspunt hierbij is dat VDAB 
zoveel mogelijk haar acties focust op werkzoekenden die niet 
uit eigen beweging terug aan de slag kunnen binnen een 
aanvaardbare termijn. 

Gedurende de eerste maanden werkloosheid wordt de 
zelfredzaamheid van de werkzoekende geactiveerd en 
ondersteund via de zelfbeheerinstrumenten: 

ú Dossiermanager: hiermee kan de werkzoekende zich 
zelf in- en uitschrijven als werkzoekende en zijn eigen 
dossier beheren; 

ú Opleidingengids: deze gids bevat informatie over de 
opleidingen die de VDAB organiseert, zowel in eigen 
beheer als in samenwerking met externe 
opleidingspartners; 

ú WIS: is een databank met meer dan 100.000 
werkaanbiedingen, waarmee de werkzoekende op een 
gebruiksvriendelijke manier eigen selecties kan maken; 

ú KISS: is een sollicitantendatabank, de werkzoekende 
kan er zijn c.v. verpreiden naar duizenden bedrijven. 

Deze zelfbeheerinstrumenten zijn zowel beschikbaar op de 
kiosk-PC's als via de VDAB-portaalsite. De werkzoekende kan 
zich ook inschrijven of laten bijstaan door het Call-center. 

Slaagt de werkzoekende er niet in om binnen een 
aanvaardbare termijn een job te vinden, dan wordt hij 
opgenomen in de trajectwerking. 
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Deze termijn varieert: 

P -25 jarigen en laaggeschoolden worden in de derde maand 
werkloosheid opgenomen in het kader van het 
inschakelingsplan1; 

P -25 jarigen hooggeschoold, in de vierde maand; 

P +25 jarigen, voor het eerst ingeschreven bij VDAB, in de 
vierde maand; 

P +25 jarigen, heringeschreven werkzoekenden, in de 
negende maand. 

Een van de belangrijkste motieven om tot dit nieuwe model 
over te gaan was een zo sluitend mogelijke preventieve 
aanpak te realiseren in opvolging van de eerste twee 
Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren2. 

                                                
1 Het inschakelingsplan is een federale maatregel die zich richt tot jongeren 
(-25 jaar), die maximum 2 maanden ingeschreven zijn bij de VDAB en die niet 
beschikken over een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs. 
De doelstelling is het verhogen van de kansen van de werkzoekende op de 
arbeidsmarkt via een specifieke en intensieve begeleiding en/of opleiding. 
2 Iedere lidstaat moet zorgen dat: 

- “Elke jongere voordat hij 6 maanden werkloos is een nieuwe start wordt 
geboden in de vorm van een opleiding, het opdoen van werkervaring, een 
baan of andere maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid” 
(Richtsnoer 1) 

- “Elke volwassen werkloze, vooraleer hij 12 maanden werkloos is, een nieuwe 
start wordt aangeboden in de vorm van een baan, opleiding, werkervaring of 
andere maatregelen ter bevordering van de arbeidsinzetbaarheid zoals 
individuele beroepskeuzevoorlichting” (Richtsnoer 2) 
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Trajecten 

Lopende trajecten in 2001 

In 2001 liepen in totaal 125.256 trajecten. 

Dit zijn respectievelijk 66.012 nieuw opgestarte trajecten in 
2001 en 59.244 trajecten gestart voor 2001 en nog verder 
lopende in 2001. 

In vergelijking met 2001 (63.428 nieuw opgestarte) is er een 
stijging met 4% bij de nieuw opgestarte trajecten. 

Profiel werkzoekenden in traject 

Via de ventilering naar geslacht, leeftijd, scholing, 
nationaliteit en werkloosheidsduur schetsen we het profiel 
van de werkzoekenden in de nieuw opgestarte trajecten in 
2001. 

ü Iets minder vrouwen 

52,3% (34.520) van de nieuwe trajecten in 2001 betreffen 
vrouwen. Ter vergelijking, 56% van de NWWZ (december 
2001) zijn vrouwen. 
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ü Net iets meer laaggeschoolden 

Waarin 1999 en 2000 het accent van de doelgroepwerking 
binnen de trajectwerking bij de laaggeschoolden3 lag, 
stond in 2001 voornamelijk een preventieve aanpak 
voorop, los van de scholingsgraad. Het aandeel 
laaggeschoolden in de nieuw opgestarte trajecten in 2001 
ligt dus meer in de lijn van hun aandeel in de 
NWWZ-populatie: respectievelijk 62% en 60%. In 2000 
was 68% van de werkzoekenden in traject nog 
laaggeschoold. 
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3 Maximum lager secundair onderwijs. 
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ü Vooral jongeren 

Opvallend is het groot aandeel van werkzoekenden jonger 
dan 25 jaar. Zoals aangestipt in het luik preventieve 
aanpak, worden jongeren kort na hun inschrijving 
opgenomen in traject. 

De leeftijdsklasse 25-40 jaar daarentegen is opgenomen in 
de trajectwerking à rato van hun aanwezigheid in de 
werkzoekendenpopulatie. 

De leeftijdsklasse boven de 40 jaar is dan weer relatief 
ondervertegenwoordigd in de trajectwerking. 

Vergelijken we met 2000, dan zien we dat het aandeel van 
de jongeren nog is toegenomen. 
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ü Lichte oververtegenwoordiging van niet-EU'ers 

Naar nationaliteit ligt de opname in de trajectwerking 
volledig in de lijn met het aandeel in de 
werkzoekendenpopulatie, zij het met een lichte 
oververtegenwoordiging van werkzoekenden uit 
niet-EU landen. 
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ü Vooral kortdurig werklozen 

De preventieve aanpak, in uitvoering van de Europese 
Richtsnoeren 1 en 2, reflecteert zich in de cijfers. 

70% van de werkzoekenden waren minder dan 6 maand 
werkloos bij de start van hun traject. 
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Afgesloten trajecten: een analyse 

Een analyse van de gevolgde modules per traject kan pas 
wanneer het traject is afgesloten. In totaal werden 81.058 
trajecten stopgezet of afgesloten in 2001. Hierna delen we 
deze trajecten in volgens de modules die bereikt werden. 

Deze afgesloten trajecten bestaan voor een belangrijk deel uit 
trajecten die vóór 2001 werden opgestart. De invloed van de 
universele basisdienstverlening is hier dan ook nog niet 
volledig zichtbaar. 

In vergelijking met 2000, zijn er minder stopzettingen en 
minder trajecten met opleidingen. 

ü Geen traject aangewezen 

Een traject bestaat minimaal uit screening en 
trajectopvolging (module 2 en module 7). Tijdens de 
screening maakt de trajectbegeleider in samenspraak met 
de werkzoekende een trajectplan op. 

De screening kan ook uitwijzen dat het tijdelijk (of 
definitief) niet aangewezen is om een traject op te starten. 
Voornaamste redenen zijn o.a. 
tewerkstellingsperspectieven op korte termijn, sociale en 
familiale omstandigheden, fysieke of medische problemen 
en leeftijd. Een betere netwerkvorming en een meer 
aangepast opleidingsbeleid zorgden voor minder 
stopzettingen. 

In 2001 tellen we 13.107 modules 2 waarna er geen traject 
(geen module 7) werd opgestart, dit is 16% van de 
afgesloten trajecten. Vorig jaar lag dit aantal hoger, 16.429 
of 20%. 

ü Opvolging sollicitatiegedrag (trajecten met enkel 
module 2 en 7) 

De intake kan uitwijzen dat de werkzoekende 
arbeidsmarktrijp is. De consulent zal dan gedurende 
6 maanden het sollicitatiegedrag van de werkzoekende 
opvolgen en de werkzoekende begeleiden naar werk. 

Van de afgesloten trajecten, tellen we 38.205 dergelijke 
trajecten of 47% (32% in 2000).  
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ü Trajecten met inbegrip van een opleiding (naast module 
2 en 7) 

De intake kan ook uitwijzen dat de werkzoekende baat zou 
hebben bij het volgen van een opleiding vooraleer hij terug 
aan de slag kan. 

29.746 van het aantal afgesloten trajecten bevat één of 
meerdere modules 3 tot en met 6. 

Trajecten met 1 van de modules 3-6: 

ú sollicitatietraining en –begeleiding (module 3): 1.666; 

ú beroepsspecifieke opleiding (module 4): 9.741; 

ú persoonsgerichte vorming (module 5): 2.259; 

ú opleiding en begeleiding op de werkvloer (module 6): 
6.140. 

Frequente combinaties van modules 3-6: 

ú trajecten met een beroepsspecifieke opleiding 
(module 4) gevolgd door een opleiding of stage op de 
werkvloer (module 6): 3.630 trajecten; 

ú trajecten met een beroepsspecifieke opleiding 
(module 4) en een sollicitatietraining (module 3) al of 
niet geïntegreerd in module 4: 1.703; 

ú trajecten met een combinatie van een 
sollicitatietraining en een begeleiding of opleiding op de 
werkvloer: 1.360. 

ú een exemplarisch voorbeeld is WEP+4: de werkzoekende 
wordt tijdens zijn tewerkstelling van 1 jaar begeleid en 
krijgt op het einde van de tewerkstelling een 
sollicitatietraining. 

                                                
4 Het WEP-plus-plan heeft tot doel een begeleide werkervaring gedurende 
maximaal 12 maanden aan te bieden aan langdurig werkzoekenden die 
omwille van allerlei achterstellingsfactoren (dreigen te) vervreemden van de 
arbeidsarbeidsmarkt. Het opzet is deze werkzoekenden gedurende de 
WEP+tewerkstelling voor te bereiden op een tewerkstelling in het normaal 
economisch circuit. 
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Bij de werkzoekenden die een opleiding volgen, is de 
leeftijdsklasse 25-40 jaar het meest aanwezig. De 
jongeren, vooral de –20 jarigen, zijn minder geneigd om 
zich reeds bij of om te scholen. Bij de persoonsgerichte 
vorming (module 5) ligt het aandeel van de klasse 
30-40 jarigen het hoogst. 

In de modules 3, 4 en 5 zijn de vrouwen relatief 
oververtegenwoordigd. Dit is het duidelijkst bij de 
sollicitatietrainingen en/of –begeleidingen ( module 3). Bij 
module 6 daarentegen, zijn de mannen relatief meer 
betrokken. 
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Modules 

Bereik  

Met bereik wordt het aantal werkzoekenden bedoeld die in de 
loop van 2001 één of meerdere acties in een bepaalde module 
volgde. Voor 2001 is het bereik per module als volgt: 

 Module 
2 

Module 
3 

Module 
4 

Module 
5 

Module 
6 

Module 
7 

Bereik 98.518 8.769 26.375 10.185 22.083 125.256 
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De grote stijging binnen module 2 kan verklaard worden door 
de preventieve aanpak, wat voor een grote instroom zorgde.  

Module 3 en module 4 bereikten minder werkzoekenden dan 
in 2000. Dit is, bij module 3, te wijten aan de inkrimping van 
de bestaffing. Bij module 4 levert de toeleidingsproblematiek 
de verklaring. 

Module 5 en 6 werden verder uitgebouwd. Het bereik in 
module 5 werd zo goed als verdubbeld in vergelijking met 
vorig jaar en verdrievoudigd in vergelijking met het startjaar 
van de trajectwerking. De vraag vanuit de trajectbegeleiding 
leidde tot het oprichten van nieuwe opleidingen 
persoonsgerichte vorming en het vergroten van het aanbod 
van bestaande opleidingen (Nederlands voor anderstaligen, 
attitudevorming, assertiviteitstraining,…). 
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Ook module 6 kent een continue stijging sinds de start. Er 
wordt geopteerd om werkzoekenden zo snel mogelijk 
praktijkervaring te laten opdoen via stages en opleidingen op 
de werkvloer. Meer nadruk werd gelegd op de begeleiding 
tijdens deze opleidingen op de werkvloer. 

Acties 
Na het aantal bereikte werkzoekenden per module, bekijken 
we nu het aantal uitgevoerde acties of opleidingen per 
module in 2001 en vergelijken we met 2000. 

Het aantal acties per module is groter dan het bereik per 
module aangezien één werkzoekende meerdere acties binnen 
een zelfde module kan volgen. 

Module 2 - Trajectbepaling en diagnosestelling 

De volgende acties werden gerealiseerd: 

 
Acties 
2000 

Acties 
2001 

Evolutie 
2001 versus 2000 

in % 

Algemene screening:    

Algemene intake
5
 77.037 112.928 147% 

Gespecialiseerde screening:    

Oriëntatiecentrum 3.161 2.447 77% 

Psychologisch onderzoek 5.804 6.733 116% 

Medisch onderzoek 4.274 5.458 128% 

Profielbepaling 8.299 15.725 189% 

Infosessies 15.196 23.387 154% 

Vooropleiding 2.247 2.480 110% 

Totaal gespecialiseerde 
screening: 

38.981 56.230 144% 

                                                
5 De algemene intake is de start van het traject en houdt één of meerdere 
gesprekken in tussen trajectbegeleider en werkzoekende. Deze gesprekken 
moeten leiden tot een duidelijke diagnose van de probleemsituatie van de 
werkzoekende en  tot mogelijke oplossingsstrategieën. Volstaat de algemene 
intake niet om tot een trajectbepaling te komen, dan kunnen één of meerdere 
gespecialiseerde screeningsacties ingezet worden. 
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De instroom van werkzoekenden in de trajectwerking was 
merkelijk groter dan vorig jaar: een groter aantal 
werkzoekenden kreeg een algemene intake. De 
gespecialiseerde screeningsacties waren in 2000 reeds sterk 
toegenomen t.o.v. 1999. Deze klim zette zich in 2001 verder 
door. Uitzondering vormen de screeningacties in de 
oriëntatiecentra. In vergelijking met 1999 is het aantal 
gespecialiseerde screeningsacties in 2001 verdubbeld.  

Module 3 - Sollicitatietraining en –begeleiding 

 Acties 
2000 

Acties 
2001 

Evolutie 
2001 versus 2000 

in % 

Sollicitatietrainingen 9.038 7.828 87% 

Sollicitatiebegeleiding 2.947 3.106 105% 

    

De afname in het bereik in module 3 situeert zich uitsluitend 
bij het aantal trainingen. Dit is te wijten aan een kleinere 
bestaffing. 

Het percentage hooggeschoolden ligt in deze module hoger 
dan gemiddeld. In 2001 werden daartoe stappen ondernomen 
naar een meer gedifferentieerd aanbod (specifieke acties naar 
anderstaligen, sectorgerichte sollicitatietraining,…). 

11% van de acties gebeuren in samenwerking met derden. 
Het overgrote deel betreft uitbesteding van de 
sollicitatietraining voor WEP-plus. 
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Module 4 - Beroepsspecifieke opleiding 

Hoewel het bereik in module 4 gedaald is t.o.v. 2000, bleef 
het aantal acties op peil. Evenveel acties voor minder 
werkzoekenden dus. De tertiaire sector hield stand, de Social 
Profit kent een stijging met 13% en de secundaire sector 
kent toenames bij de bouw en de vervoersector. Dalingen 
daarentegen zijn er bij de havenopleidingen, de logistiek en 
industriële automatisering.  

 
Acties 
2000 

Acties 
2001 

Evolutie 
2001 versus 2000 

in % 

Bewaking 278 290 104% 

Bouw 2.305 2.607 113% 

Confectie 331 406 123% 

Diamant 56 77 138% 

Horeca 643 529 82% 

Hout 216 191 88% 

Metaal 1.841 1.932 105% 

Social Profit 4.718 5.315 113% 

Telematica 87 147 169% 

Textiel 142 101 71% 

Vervoer 1.265 1.613 128% 

Tertiaire Sector 15.937 15.951 100% 

Andere Secundaire Sector 1.272 1.245 98% 

Haven-Maritieme-Expeditie 690 324 47% 

Logistiek 1.229 1.015 83% 

Industriële automatisering 1.720 1.089 63% 

Elektriciteit 205 178 87% 

Professionele Schoonmaak-
technieken 

803 815 101% 

Grafische Technieken 730 540 74% 

Totaal 34.468 34.365 100% 

    
Binnen module 4 verlopen 29% van de acties in 
samenwerking met derden. 
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Module 5 - Persoonsgerichte vorming 

 Acties 
2000 

Acties 
2001 

Evolutie 
2001 versus 2000 

in % 

Algemene vorming 2.315 3.299 143% 

Basisvaardigheden ICT  4.055  

Nederlands voor anderstaligen 3.516 5.297 151% 

Totaal 5.831 12.651 217% 

    

Het aantal acties binnen module 5 is verdubbeld t.o.v. 2001 
en verviervoudigd t.o.v. 1999. 

Algemene vorming (attitudevorming, assertiviteit, 
communicatie, geletterdheid en rekenvaardigheid) verruimen 
de arbeidsmarktkansen van werkzoekenden. 

Het aantal opleidingen Nederlands voor anderstaligen is 
gevoelig uitgebreid. In 2001 werden voor het eerst middelen 
ter beschikking gesteld van VDAB om samen met de 
gemeentelijke overheid het inburgeringsbeleid uit te voeren. 
Met dit beleid wil de Vlaamse regering aan anderstalige 
nieuwkomers een inburgeringsprogramma aanbieden met 
maatschappelijke en loopbaanoriëntatie, lessen Nederlands 
en toeleiding naar tewerkstelling. 

Daarnaast werd er in het kader van het Vlaams Actieplan 
'Een leven lang leren in goede banen' in 2001 gestart met het 
project 'Basisvaardigheden ICT' als deel van de persoonlijke 
vaardigheden. Deze actie kan ook buiten de trajectwerking 
gevolgd worden. Binnen de trajectwerking werden 4.055 
opleidingen kennismaking ICT georganiseerd. 

Binnen module 5 verlopen 17% van de acties in 
samenwerking met externe opleidingsorganisaties. 
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Module 6 - Opleiding en begeleiding op de werkvloer 

 Acties 
2000 

Acties 
2001 

Evolutie 
2001 versus 2000 

in % 

Sociale werkplaatsen
6
 914 440 48% 

Invoegbedrijven
7
 48 30 63% 

WEP-plus 3.720 3.444 93% 

Individuele beroepsopleiding
8
 5.094 6.988 137% 

Stages 7.129 8.856 124% 

Totaal 16.905 19.758 117% 

    

Het bereik en het aantal acties in module 6 steeg met 17% 
t.o.v. 2000 en met 44% t.o.v. 1999. Over het algemeen werd 
meer aandacht besteed aan de begeleiding van de 
werkzoekenden tijdens hun opleiding op de werkvloer. 

Niet alle acties binnen module 6 kenden een groei. Het aantal 
acties binnen de sociale economie projecten is gedaald, 
hoofdzakelijk door toeleidingsproblemen.  

Het aantal individuele beroepsopleidingen (IBO) en stages 
zijn wel in belangrijke mate gestegen. Er werd geopteerd om 
binnen het stelsel van IBO het accent te leggen op 
schoolverlaters en risicogroepen. Ook knelpuntvacatures 
worden in grote mate via dit systeem ingevuld. 
                                                
6 Sociale werkplaatsen hebben tot doel werkgelegenheid te creëren voor 
mensen die een aantal drempels nog niet of niet meer aankunnen om in een 
beroepsopleiding te stappen of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Via 
het opzetten van zinvolle bedrijfsactiviteiten die voldoende ontplooiingskansen 
bieden, willen sociale werkplaatsen de reïntegratie van de doelgroep in de 
samenleving bevorderen. 

7 Invoegbedrijven zijn startende KMO's die zich situeren in de sociale 
economie. Via loonsubsidiëring wordt de aanwerving van laaggeschoolde, 
langdurige werkzoekenden aangemoedigd. 

8 Een individuele beroepsopleiding is een opleiding die doorgaat in een 
onderneming. IBO staat open voor alle werkzoekenden, ongeacht de scholing 
of werkloosheidsduur. 
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Tewerkstellingsresultaten 
Na het beëindigen van alle acties (module 2-6), wordt het 
sollicitatiegedrag van de werkzoekend gedurende zes 
maanden opgevolgd en wordt de werkzoekende begeleid naar 
werk (module 7). Op het einde van die zes maanden wordt 
het traject afgesloten en wordt er gemeten of de 
werkzoekende nog is ingeschreven als NWWZ dan wel 
'uitgestroomd' is uit de werkzoekendenpopulatie. 

In 2001 kwamen in totaal 64.715 trajecten in aanmerking 
voor 'uitstroommeting'. De uitstroomkansen variëren volgens 
de leeftijd van 59% voor de 44 tot 49 jarigen tot 73% bij de 
20 tot 24 jarigen. 

Gemiddeld was 68% van deze werkzoekenden op het moment 
van meting niet meer ingeschreven als niet-werkende 
werkzoekende. Vorig jaar lagen de kansen gemiddeld hoger 
(73%). De mindere conjunctuur en de oplopende 
werkzoekendencijfers zijn daar niet vreemd aan. 

Uitstroom volgens leeftijdsklasse
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Samengevat 

ü Om beter tegemoet te komen aan de Europese 
werkgelegenheidsrichtsnoeren 1 en 2, werd het nieuwe 
model van universele basisdienstverlening opgestart. Dit 
bracht een grote instroom van kortdurig werkzoekenden 
teweeg. Voornamelijk jongeren werden vroegtijdig 
opgenomen in traject. 

ü 66.012 trajecten werden opgestart in 2001, met een bereik 
bestaande uit net iets meer mannen, laaggeschoolden en 
werkzoekenden afkomstig van buiten de EU. 

ü In de opleidingen zijn de 25 tot 40 jarigen en de vrouwen 
relatief oververtegenwoordigd. Mannen willen ofwel snel 
terug aan de slag gaan, zonder opleiding of bijscholing, 
ofwel praktijkervaring opdoen via opleidingen op de 
werkvloer.  

ü Het aanbod aan acties is beter afgestemd op de vraag of 
zijn geïnspireerd door het beleid. Meer screeningacties, 
uitbreiding van het algemene vormingsluik, een groter 
aanbod aan Nederlands voor anderstaligen en meer 
opleidingen op de werkvloer, waren de concrete vertaling 
hiervan. 

ü Ondanks de verminderde conjunctuur en 
uitstroomkansen, zijn twee op drie werkzoekenden niet 
meer ingeschreven als NWWZ aan het einde van hun 
traject. 

ü De 20 tot 24 jarigen hebben de grootste uitstroomkansen, 
de 44 tot 49 jarigen de kleinste. De +50 jarigen doen het 
dan terug weer beter. 


