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I B O 
Een werknemer op maat gemaakt 

Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het 
verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold 
personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving 
maken beroepsspecifieke opleidingen noodzakelijk. Via 
verschillende formules van opleiding en begeleiding tracht de 
VDAB het huidig arbeidsaanbod te versterken. Individuele 
opleiding in de onderneming (IBO) is één van deze 
opleidingsvormen.  
Met deze formule kan de werkgever een werkzoekende opleiden 
binnen het bedrijf. De werkgever betaalt geen loon noch RSZ, 
enkel een vergoeding. De werkzoekende krijgt opleiding en 
ervaring op de werkvloer, een volwaardig loon en bij een 
succesvolle beëindiging van de opleiding een vast contract. 

 

1. IBO = training-on-the-job 
 

 IBO = 'werkplekleren' 
IBO geeft de werkzoekende de kans een opleiding op de 
werkvloer te volgen. De werkzoekende kan van bij de start 
ervaringen opdoen in een echte werkomgeving. 

 IBO = 'een werknemer op maat' 

De werkgever zorgt voor een opleiding binnen het bedrijf 
zodat de werkzoekende de specifieke vaardigheden van de job 
ter plaatse kan aanleren. Op deze manier wordt de juiste man 
op de juiste plaats gezet.
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 IBO = opleiding tegen 'een verlaagd kostenplaatje' 
De werkgever dient gedurende de opleiding geen loon noch 
RSZ te betalen, enkel een vergoeding of productiviteits-
premie. Deze premie is het verschil tussen het normaal loon 
voor het aan te leren beroep en een gemiddelde 
werkloosheids- of OCMW-uitkering (17,65 euro/dag). 

Het volle bedrag van de vergoeding dient pas in de laatste 
maand van de opleiding of vanaf de zesde maand voor lange 
opleidingen, betaald te worden. Voor elke voorgaande maand 
betaalt de werkgever 5% minder. Dit betekent concreet dat de 
werkgever de laatste maand 100% betaalt, de voorlaatste 
maand 95% enz. 

De verplaatsingskosten van de cursist en een verzekering 
tegen arbeidsongevallen zijn wel ten laste van de werkgever. 

De vergoeding die de werkgever betaalt kan verminderd 
worden met een begeleidingspremie of een 
peterschapspremie. 

- Begeleidingspremie:  
de onderneming ontvangt 1,5 euro/uur voor de 
begeleiding van laaggeschoolde cursisten. 

- Peterschapspremie:  
voor de begeleiding van laaggeschoolde schoolverlaters 
door een begeleider ouder dan 45 jaar, ontvangt men  
1,5 euro/uur. 

Kortom de maandelijkse kosten om een cursist op te leiden 
worden sterk gereduceerd. 

De VDAB organiseert voor werknemers die laaggeschoolden 
willen begeleiden een tweedaagse opleiding. Tijdens deze 
opleiding leert de werknemer de vaardigheden aan om 
mensen te begeleiden op de werkvloer.
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  IBO = 'loon naar werk' 
Cursisten zonder uitkering ontvangen van de VDAB een 
compensatievergoeding van 9,60 euro per dag voor alle 
dagen van de week tijdens de opleiding. 

Werkzoekende schoolverlaters die een opleiding volgen 
tijdens de wachttijd en die behoren tot de doelgroep van het 
inschakelingsplan (geen diploma hoger secundair onderwijs 
en jonger dan 25 jaar) krijgen van de RVA een 
begeleidingsuitkering van  
3,97 euro per dag voor alle dagen van de week tijdens de 
opleiding. Deze begeleidingsuitkering wordt in mindering 
gebracht van de compensatievergoeding indien de cursist 
daar recht op heeft. 

De uitkeringen die een werkzoekende kan ontvangen 
(werkloosheidsuitkering, bestaansminimum, 
compensatievergoeding, RVA-begeleidingsuitkering), worden 
aangevuld met de productiviteitsvergoeding waardoor een 
quasi volwaardig loon gewaarborgd wordt. 

 
 IBO = 'contract voor onbepaalde duur' na een succesvolle 

opleiding 

De opleiding duurt minimaal 1 maand en maximaal  
6 maanden. Voor laaggeschoolde1 jongeren kan de 
opleidingsduur verlengd worden tot 12 maanden. 

Bij een succesvolle opleiding dient de werkgever de cursist in 
het aangeleerd beroep met een contract voor onbepaalde 
duur in dienst te nemen. De cursist dient minstens even lang 
in dienst te blijven dan de duur van de opleiding. 

                                                
1 Laaggeschoold: getuigschrift lager onderwijs, secundair onderwijs 2e graad, 
middenstandsonderwijs en buitenlands diploma 

nieuw 
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2. Het Vlaams actieplan startbanen 
De Vlaamse regering tracht stimulerende maatregelen te treffen 
voor een betere werking van de arbeidsmarkt in het kader van het 
VLaams Actieplan Startbanen(VLAS). Het VLAS beoogt als 
doelgroep de laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 25 jaar. 
In deze optiek geniet IBO stijgende beleidsaandacht waardoor dit 
stelsel de laatste jaren sterk gepromoot en uitgebreid werd. In 
2001 voorzag het VLAS 2000 bijkomende arbeidsplaatsen voor 
laaggeschoolden jonger dan 25 jaar.  

 

In wat volgt gaan we het IBO-stelsel even van naderbij bekijken.  

 

Wat is het doel van IBO?  
 

Wordt dit doel effectief bereikt?  
 

Wat zijn de tewerkstellingsresultaten? 

 

 

We gaan voor deze analyse uit van de gestarte IBO-cursisten meer 
bepaald de cursisten die in opleiding waren, een opleiding 
stopgezet hebben, of succesvol beëindigd hebben in 2001. 

De tewerkstellingsresultaten worden gemeten 6 maanden na de 
beëindiging van de IBO. We onderzochten hier de IBO's die 
beëindigd zijn in het tweede semester van 2000 en het eerste 
semester van 2001. 
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3. IBO's onder de loep 
 

3.1. De IBO-formule in de lift: +37,7%. 

Evolutie van het aantal gestarte ibo's.
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De IBO-formule kent een sterk stijgende trend. Enerzijds is deze 
stijging een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. 
Ondernemingen hebben het hierdoor moeilijker om de geschikte 
kandidaat te vinden. Via IBO kan de werkgever een werkzoekende 
opleiden voor een vacante betrekking in zijn onderneming. 
Anderzijds leidt de versterkte beleidsaandacht in het kader van 
het VLAS ook tot een verhoging van het aantal gestarte IBO's. 

De stijging van het aantal IBO’s in 2000 is geheel het gevolg van 
de acties in het kader van VLAS. Ten opzichte van 2000 is het 
aantal gestarte IBO’s in 2001 gestegen met 1969 (37,7%). De 
invloed van het VLAS op deze stijging is kleiner dan in 2000.   

Gemiddeld werd voor 4,2% van de niet-werkende werkzoekenden 
(NWWZ) een IBO afgesloten. 
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3.2. Bereikt IBO zijn doel?  
Oorspronkelijk had IBO enkel een economische functie waarbij 
deze opleidingen enkel werden toegestaan voor het invullen van 
knelpuntvacatures. Mede door het overheidsbeleid vervult IBO 
ook een sociale taak. De kans op tewerkstelling wordt voor een 
aantal kansengroepen (laaggeschoolden, langdurig 
werkzoekenden, allochtonen,…) opmerkelijk verbeterd.  

 Sociale functie:  

IBO is het instrument bij uitstek om de 'zwakkere groepen' in de 
maatschappij opnieuw te introduceren op de arbeidsmarkt. De 
werkzoekende krijgt 'werkplek'-ervaring en de bijkomende 
garantie op een vaste tewerkstelling. De situatie op de 
arbeidsmarkt van een aantal kansengroepen kan hierdoor sterk 
verbeteren. 

Onder kansengroepen verstaan we: 

* Langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden 

* Laaggeschoolden 

* Langdurig werkzoekenden 

* Ouderen (50 jaar en +) 

* Vrouwen 

* Niet -E.U.'ers 

 

In wat volgt gaan we na in hoeverre het IBO-stelsel haar sociale 
functie vervult.
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* Sterke oververtegenwoordiging van de laaggeschoolde 
langdurig werkzoekenden 

Participatiegraad langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden
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Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de laaggeschoolde 
langdurig (+ 1 jaar) werkzoekenden uitgesplitst naar 
werkloosheidsduur. Vanaf 1 tot 5 jaar inactiviteit is er een 
duidelijke oververtegenwoordiging van het aandeel in IBO t.o.v. 
het NWWZ-aandeel. 

Deze oververtegenwoordiging neemt af naargelang men langer 
werkzoekend is. Laaggeschoolde werkzoekenden die meer dan  
5 jaar werkzoekend zijn, zijn ondervertegenwoordigd. Deze groep 
is moeilijker te plaatsen in een individuele opleiding. 

Het aandeel van de laaggeschoolde langdurig werkzoekenden in 
IBO stijgt van 31,9% in 2000 naar 33,5% in 2001. 
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* Meer dan de helft van de cursisten is laaggeschoold 

In het kader van VLAS wordt extra aandacht besteed aan 
laaggeschoolden jonger dan 25 jaar. Dit komt het aandeel 
laaggeschoolden in IBO ten goede. Meer dan de helft (56,2%) van 
de cursisten is laaggeschoold. Onderstaande grafiek bevestigt de 
positieve evolutie van het aandeel laaggeschoolden in de 
individuele beroepsopleiding. 

Evolutie laaggeschoolde cursisten 
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* Zeer langdurig werkzoekenden participeren minder 

In vergelijking met het aandeel van de langdurig werkzoekenden  
(+ 1 jaar) in de NWWZ (38,7%), is het aandeel in IBO (54,1%) 
beduidend groter. We stellen een positieve evolutie vast bij deze 
groep van 53,0% in 2000 naar 54,1% in 2001.  

Het aandeel zeer langdurig werkzoekenden (+ 5 jaar) is 
daarentegen sterk ondervertegenwoordigd t.o.v. hun aandeel in 
de NWWZ. 

Participatiegraad langdurig werkzoekenden in 2001
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* Meer dan 6 op 10 IBO-cursisten is jonger dan 30 jaar 

Uit onderstaande grafiek blijkt een sterke oververtegenwoordiging 
van cursisten jonger dan 30 jaar. Meer dan 6 op 10 van de 
cursisten behoort tot deze leeftijdscategorie. Dit kan het gevolg 
zijn van de gevoerde acties in het kader van het VLAS.  

Oudere werkzoekenden (50 jaar en +) nemen in mindere mate 
deel aan IBO. Deze groep is minder geneigd om nog op de 
arbeidsmarkt te treden. Hun aandeel in IBO is t.o.v. 2000 
nochtans gestegen met 0,5% tot 1,8% in 2001. 

Participatiegraad naar leeftijd in 2001
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* Sterke ondervertegenwoordiging vrouwelijke cursisten 

Voor mannen worden beduidend meer IBO's afgesloten dan voor 
vrouwen. Het aandeel vrouwen is nog steeds significant lager in 
IBO (30,3% in 2001 t.o.v. 31,1% in 2000) dan hun aandeel in de 
NWWZ. De mindere participatie kan deels verklaard worden door 
het overwegend aantal technische beroepen in IBO waarin vooral 
mannen terechtkomen.  

Participatiegraad naar geslacht in 2001
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* Niet E.U.’ers participeren sterk in IBO 
Participatiegraad niet - E.U.'ers in 2001
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Uit bovenstaande grafiek blijkt een oververtegenwoordiging van 
niet-E.U.’ers. Mannelijke niet E.U.’ers participeren duidelijk 
sterker in het aantal afgesloten IBO’s (11,8% t.o.v. 2,9%). Dit is 
grotendeels een gevolg van de aard van het werk. 
Het aandeel van deze groep is gestegen van 11,9% in 2000 tot 
14,7% in 2001. 
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 Economische functie:  

IBO had oorspronkelijk het invullen van knelpuntvacatures tot 
doel. Een werkzoekende wordt via IBO opgeleid in een job 
waarvoor men moeilijk een geschikte kandidaat kan vinden. 

 
* 41,7% van de IBO-cursisten vult een knelpuntberoep in 

Onderstaande grafiek geeft het aantal gestarte IBO’s weer die een 
knelpuntberoep (lijst van knelpuntberoepen 2000) invullen. 
Knelpuntberoepen zijn de beroepen waarvoor in dat bepaald jaar 
de vacatures minder gemakkelijk konden ingevuld worden. 
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Uit de grafiek blijkt enerzijds dat IBO ook gebruikt wordt om 
gewone vacatures in te vullen, aangezien enkel 41,7% van de 
gestarte IBO’s een knelpuntvacature invult.  

Anderzijds zien we, ondanks de aandacht voor de sociale 
doelstellingen, een positieve evolutie van het aandeel IBO’s in 
knelpuntberoepen ( van 30,2% in 1999 naar 41,7% in 2001). 

We houden hierbij wel rekening dat er in een periode van 
hoogconjunctuur meer knelpuntberoepen zijn waardoor de kans 
op het vervullen van een knelpuntvacature ook groter wordt. 
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3.3. Tewerkstellingsresultaten van de beëindigde IBO’s 
In wat volgt worden de tewerkstellingsresultaten gemeten van de 
IBO's die beëindigd zijn in het tweede semester van 2000 en het 
eerste semester van 2001. De resultaten (voltijds of deeltijds 
werkend, terug in Training en Opleiding (T&O), of nog 
werkzoekend) worden gemeten 6 maanden na de beëindiging van 
de IBO. Voor het meetpunt van de beëindiging werd de werkelijke 
einddatum genomen d.w.z. de einddatum rekening gehouden met 
een eventuele verlenging van de IBO.  

* 86,3% werkt voltijds 6 maanden na beëindiging IBO 

86,3%

10,1%

0,9%

2,6%

Werkt voltijds Werkt deeltijds Terug in T&O Nog werkzoekend

 
In het tweede semester van 2000 en het eerste semester van 2001 
werden 2.997 IBO’s beëindigd. Hiervan werken 86,3% voltijds en 
2,6% deeltijds 6 maanden na beëindiging van de IBO.  
Slechts 1 op 10 ex-cursisten is nog werkzoekend. 
Dit hoog tewerkstellingspercentage wijst erop dat IBO een goed 
opleidingsinstrument is. We dienen enkele bedenkingen te 
maken: 

- De werkgever is verplicht de cursist minstens even lang in 
dienst te houden dan de opleidingsduur. Dit kan de 
resultaten gunstig beïnvloeden aangezien één derde van de 
opleidingen (beëindigd 2e semester 2000 – 1e semester 2001) 
meer dan 5 maanden duurt.  

- De cursist kan op het meetpunt reeds bij een andere 
werkgever tewerkgesteld zijn. Hierbij kunnen we stellen dat 
het doel van een IBO bereikt is, namelijk de tewerkstelling 
van een werkzoekende.  
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4. Conclusies: 
De IBO-formule kent de laatste jaren een stijgende tendens.  
Ten opzichte van 2000 is het aantal gestarte IBO's met 37,7% 
gestegen. 

Naast het oorspronkelijk doel om een oplossing te bieden bij het 
invullen van knelpuntvacatures (economische functie), stellen we 
vast dat IBO meer en meer een sociale taak vervult. 

Voor bepaalde kansengroepen zoals laaggeschoolden, niet E.U.’ers 
en jongeren biedt IBO een oplossing bij het vinden van werk. 
Meer dan de helft van de cursisten is laaggeschoold. Het goed 
scoren van laaggeschoolden en jongeren is een gevolg van de 
versterkte aandacht voor deze groepen in het kader van het VLAS.  

We stellen daarentegen vast dat zeer langdurig werkzoekenden  
( + 5 jaar), oudere werkzoekenden (50 jaar en +) en vrouwen, nog 
steeds moeilijker hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. Deze 
groepen beslissen vaak zelf om niet meer actief te zijn op de 
arbeidsmarkt. 

Voor oudere werkzoekenden en vrouwen is het aandeel IBO'ers in 
2001 t.o.v. 2000 toch toegenomen. 

Als afsluiter biedt IBO een vast contract bij een succesvolle 
beëindiging.  
Uit de resultaten blijkt dat 86,4% van de cursisten die met succes 
een IBO beëindigden, voltijds aan het werk is 6 maanden na 
beëindiging. 

Het proberen waard !?! 


