


Alles start met het 
hebben van een droom.



Arbeid, waarom?

Structuur

Zingeving
Dagbesteding

Groter netwerk
(Groter) gevoel van 

eigenwaarde

(Zelf)voldoening

Afleiding

Financiële 
zekerheid

Work life balance

Sociaal contact

Aansluiting bij interessesfeer

Zekerheid



We Go To Work 
(WGTW)



Wat kunnen wij hierin bieden?

• SAMEN op zoek gaan naar interesses en competenties

• Weinig tot geen admin. rompslomp

• Groter draagvlak – je staat er niet alleen voor!

• Laagdrempelig

• Aanspreekpunt voor vragen/onzekerheden

• Meer opties om dingen uit te proberen (> regulier traject)

 Multidisciplinair kunnen bekijken

 Arbeid is niet enkel betaald werken!



Een voorbeeld



CP-patiënt werkt voltijds maar door wijziging gezinsituatie
blijkt dit moeilijk.

1. Vrijblijvend gesprek met outreach-consulent

2. In kaart brengen eigen mogelijkheden
qGesprekken
qNetwerk betrekken
qOpties bekijken bijv: btom, heroriëntatie

3. Werken aan het verbeteren van mogelijkheden



Doelgroep

Inactieve personen met een nog niet volledig uitgesproken arbeidswens én hinder 
owv een arbeidsbeperking of gezondheidsproblematiek én voor wie het regulier 
aanbod (voorlopig) ontoereikend is.



Schematisch



Aanbod

• Individuele trajecten
- Informeren (wetgeving, mogelijkheden, BTOM (VOP, APA en AG, ...)
- Het thema werk ter sprake brengen, mensen hierover laten nadenken
- Vragen verduidelijken, onduidelijkheden wegwerken
- Activeren en empoweren

• Groepsmodules
- Vrijblijvende infosessies
- Vanuit een specifiek thema (bv. verkenning van arbeidsmarkt, 

competenties, …)



In een notendop!

• Verkennend voorbereidende fase

•Geen regulier traject (dus geen opleiding, stages, wijkwerk, vrijwilligerswerk)

•Doorstroom naar een vervolgtraject bij GTB, VDAB of een andere partner is mogelijk maar 
geen must (wordt individueel samen bekeken)



Wat na WGTW…



Bemiddelteams GTB

■ Meer dan 500 medewerkers

■ Talentgerichte benadering

■ Multidisciplinair overleg

■ Klant aan het stuur

■ Regionale teams in heel Vlaanderen



Individuele bemiddeling

Versterkende acties

Beroepsverkennende stages

Medisch Ergo Team

Activeringsbegeleiding

Opleiding starten

Arbeidsmatige activiteiten

Z²O

Nazorg

BTOM's

Transitietrajecten



Transitietrajecten

Voor wie?
• Voor jongeren met een grote ondersteuningsnood die in principe in hun laatste
schooljaar zitten en minimaal 17,5 jaar oud zijn

• Voorbeelden: — BuSO leerlingen — Leerlingen uit ‘Leren en Werken’ — Jongeren uit
het secundair of hoger onderwijs die zorgondersteuning krijgen

Wat?
• Gesprekken starten met een bemiddelaar van GTB in het laatste schooljaar op school 
vanaf januari-februari



Bijzondere Tewerkstellings-
Ondersteunende Maatregelen (BTOM)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

■ Premie voor werkgever die werknemer met een arbeidshandicap tewerkstelt > 
rendementsverlies & ev bijkomende kosten

■ Individueel te bekijken recht of niet (al dan niet automatisch)

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml


Arbeidspostaanpassingen (APA) & Arbeidsgereedschap (AG)

■ APA: recht om bepaalde aanpassingen aan werkplek te doen (alles dat 'vast' staat) 
> eigendom werkgever

■ AG: recht om bepaalde hulpmiddelen aan te kopen voor op werkvloer (alles wat 'los' 
staat/zit) > eigendom werknemer

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/terugbetaling-verplaatsingskosten

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/terugbetaling-verplaatsingskosten


Verplaatsingsonkosten

■ Tegemoetkoming begeleider hulp bij nemen openbaar vervoer

■ Tegemoetkoming voor gewoon gemotoriseerd vervoer
(eigen auto – kennis die WN brengt – taxi)

■ Tegemoetkoming voor gespecialiseerd vervoer (aangepast vervoer)

■ ! Niet voor zelfstandigen

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml


Samen met…

GOB

scholen
ziekenfondsen

netwerk van de klant

zorg- en welzijnspartners

werkgevers

arbeidszorgcentra

maatwerkbedrijven

…

VDAB



www.gtb.be

Katja Van Cleuvenbergen
Outreach-consult en ergotherapeut

Sofie Knockaert
Outreach-consult en bemiddelaar

Afspraak inplannen:
cp-volw-conventie@uzleuven.be


