
VDAB PROGRAMMA  
‘INTEGRATIE DOOR WERK’ 

 



INTEGRATIE DOOR WERK 

Een programma gebaseerd op: 
- het advies van de Commissie Diversiteit van de SERV; 
- de aanbevelingen uit de studie ‘Integratie aan het werk’ van de Koning 

Boudewijnstichting; 
- afspraken met partners (Fedasil, Agentschappen Integratie en 

Inburgering, V.V.S.G. Onderwijs, …); 
- experimenten en projecten bij bemiddelingsacties van VDAB; 
- Europese uitwisseling via ENPES, OESO, … 
Doelgroep: 
- LEXICON doelgroep VDAB programma ‘Integratie door werk’ 

Het VDAB-programma gericht op ‘anderstalige werkzoekenden 
met een migratieachtergrond’. 

https://drive.google.com/open?id=0ByGfrl40GhNDTERpVUVMT0VIY3c


Actieplan ‘Integratie door werk’: 
Sleutelprincipes 

 

• Werk als belangrijke factor naar een snelle en duurzame integratie van 
vluchtelingen; 

• Een parallelle en integrale benadering vanuit verschillende 
beleidsdomeinen; 

• Adequaat omgaan met traumaproblematiek, ook in trajecten naar werk; 

• Een blik op vluchtelingen als gelijkwaardige personen die de regie over 
hun integratietraject in handen kunnen nemen; 

• Voldoende oog hebben voor structurele drempels die verhinderen dat de 
talenten van vluchtelingen ook effectief een plaats krijgen op de Vlaamse 
arbeidsmarkt. 

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: 
‘Werk is een van de belangrijkste hefbomen voor integratie en sociale inclusie, de 
grootste uitdagingen waarvoor onze samenleving staat’. 



Actieplan ‘Integratie door werk’: 
Doelstellingen. 

SD1 alle personen van buitenlandse herkomst zijn snel en duurzaam 
aan het werk 
TD1.1   -- we zorgen voor snelle en duurzame trajecten naar werk - op maat 
 
SD2 werkgevers en werkgeversorganisaties bieden maximale 
tewerkstellings- en opleidingskansen aan personen van buitenlandse 
herkomst 
TD2.1 -- bedrijven erkennen competenties 
TD2.2 -- we informeren werkgevers maximaal over de wetgeving en 
ondersteunen in de mogelijkheden voor tewerkstelling van vluchtelingen 
 
SD3 we dragen bij tot een positieve maatschappelijke beeldvorming 
(tav personen van buitenlandse herkomst 
TD3.1 -- Krachtdadige aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt 
TD3.2 -- we investeren in een breed draagvlak binnen heel de samenleving 

Strategische doelen (SD) en Tactische doelen (TD) 



Actieplan ‘Integratie door werk’: 
Doelstellingen. 

SD4 De gemeenschappelijke klantenprocessen zijn optimaal 
klantgericht 
 
TD4.1 -- Er is een gecoördineerde en gestructureerde aanpak over 
beleidsdomeinen en niveaus heen, dat zich vertaalt in sterke partnerschappen 
op het terrein 
TD4.2 -- Er is een aangepast aanbod voor '(laaggeschoolde) jongeren en in 
het bijzonder ook voor de ongekwalificeerde uitstroom van niet begeleide 
minderjarige jongeren, van onderwijs naar VDAB 
TD4.3  -- We werken drempels die de toegang tot het ondernemerschap 
belemmeren weg 
TD4.4  -- We passen de principes van taalhoffelijkheid in onze begeleidings- 
en bemiddelingsacties toe en bouwen een geïntegreerd taalbeleid uit 
TD4.5 -- We versterken bemiddelaars van VDAB dmv training, opleiding en 
coaching 

Strategische doelen (SD) en Tactische doelen (TD) 
 



Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Operaties. 

• Kennis van de Nederlandse taal is geen voorwaarde meer, maar een 
competentie. Bij aanvang: principe van de ‘taalhoffelijkheid’. 

 

• 4 soorten trajecten waarbinnen op maat gewerkt wordt 
 ►Snelle bemiddeling naar werk; 
 ►Geïntegreerde trajecten: Inhouden zijn op elkaar afgestemd (bv 
 Loopbaanoriëntatie in de Nederlandse les, Nederlands verwerven 
 tijdens werkplekleren of werk, …) 
 ►Gecombineerde trajecten: Acties lopen duaal – Inhouden niet 
 op elkaar afgestemd (bv Combinatie van Nederlands en 
 maatschappelijke oriëntatie of loopbaanoriëntatie of 
 beroepsopleiding,…); 
 ►Lineaire trajecten: Acties volgen elkaar op (eerst Maatschappelijke 
 oriëntatie, daarna Nederlands en daarna pas actief stappen zetten 
 naar werk eveneens met acties die elkaar opvolgen. 
 
 BELANGRIJK: Op basis van ieders individuele leervaardigheden! 

 

• Projecten voor specifieke doelgroepen: Analfabeten, jongeren, 
hoogopgeleiden (AMIF-project: @level2work), ouderen, 
arbeidsgehandicapten … 

Belangrijkste wijzigingen voor de operaties 



Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Operaties. 

● Versnelde screening op soft skills, algemene 
arbeidsmarktcompetenties  en technische eerder of elders verworven 
competenties: ‘screening  afstand tot de arbeidsmarkt’; 
● Nederlands blijft belangrijk, maar kan geïntegreerd of 
gecombineerd!; 
● Werkplekleren staat centraal (beroepsverkennende stage, 
instapstage,  opleidingsstage, Individuele loopbaanoriëntatie (IBO), 
 Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO), … met integrale en/of 
 taalcoaching); 
● Beter en snellere doorstroom naar acties bewerkstelligen. 
Werken aan  kortere wachttijden; 
● Efficiëntere geïntegreerde trajecten in partnerschap, waar 
mogelijk  (AII, OCMW,  Onderwijs, …), 
 

Algemeen uitgangspunt: kortere kwaliteitsvolle trajecten voor iedereen 
(hoog- of laaggeschoold, ouder of jonger, man of vrouw, …). 

Belangrijkste wijzigingen voor de operaties 
 



Actieplan ‘Integratie door werk’: 
Communicatie. 

 
Om nieuwkomers vertrouwd te maken met VDAB is er een website gebouwd 
met korte filmpjes. De filmpjes zijn beschikbaar in verschillende talen. 

 
https://refugee.vdab.be/ 

 
https://vluchtelingen.vdab.be/ 

 
Naast filmpjes hebben we ook folders en een afsprakenkaartje 
(beschikbaar in 6 talen): klik hier! 
• Werken in Vlaanderen 
• Ik zoek werk maar spreek nog onvoldoende Nederlands 
• Afsprakenkaartje waar alle afspraken bij VDAB op genoteerd kunnen 

worden. 
 
Informatie voor werkgevers op de website (met link naar de VBO-gids): 
www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen  
 
Er wordt gewerkt an een online publicatie en gedrukte exemplaren van het 
VDAB actieplan ‘Integratie door werk’. 
 

Publiciteitsmateriaal 

https://refugee.vdab.be/
https://vluchtelingen.vdab.be/
https://drive.google.com/drive/folders/0ByGfrl40GhNDaFp3MEpZM2xnbTA
https://drive.google.com/drive/folders/0ByGfrl40GhNDaFp3MEpZM2xnbTA
http://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Kwaliteitsopvolging door monitoring. 

2.906 pers. in 2015    ---   2.462 pers. in 
2016 

Instroom bij VDAB 
Kwaliteitsopvolging gebeurt door monitoring op de strategische en tactische doelen + op 
kwaliteit van een traject. Driemaandelijkse rapportage aan Raad van Bestuur VDAB en kabinet 
Vlaams minister van werk. 



Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Kwaliteitsopvolging door monitoring. 
Instroom bij VDAB (01/2015 tot 02/2017) 
 



Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Resultaten ‘so far’. 

Uitstroom naar werk 

Instromers 2015 : 

na 6 maand : 27 % aan het werk 

na 12 maand : 37 % aan het werk 

na 18 maand : 44 % aan het werk 

Na 24 maand : 47% aan het werk 

Instromers 2016 : 

na 6 maand : 24 % aan het werk 

na 12 maand : 39% aan het werk 

2014: Na 3 jaar 28% ingeschreven 
werkzoekenden nog zonder werk. Dit 
moet omlaag en in tijdsduur 
korter! 

 



Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Radicaal digitaal. 

Een eerste experimentele digitale tool die nieuwkomers connecteert met de 

juiste mensen en hen de juiste hulp biedt om sneller aan het werk te gaan. 

Aanrader voor alle nieuwkomers! 

 

klik hier! 

 

HI-app 

http://hiapp.be/nl/
http://hiapp.be/nl/


Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Is dit allemaal wel mogelijk?. 

 
Cronos IT 

 
Bakker in Bilzen 

Good practices 

https://www.youtube.com/watch?v=V3jR-nrRd_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V3jR-nrRd_8&feature=youtu.be
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/hoofdpunten/1.2770122
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/hoofdpunten/1.2770122


Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Is dit allemaal wel mogelijk?. 

Good practices 



Actieplan ‘Integratie door werk’:  
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Good practices 



Actieplan ‘Integratie door werk’:  
Is dit allemaal wel mogelijk?. 

Good practices 



VRAGEN? 
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