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Welkom!

Infosessie sectoren
Kwaliteits- en registratiemodel

van dienstverleners in het beleidsdomein werk en 
sociale economie



Kwaliteits- en registratiemodel: 
Inhoud
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 Stap voor stap
 Concreet voor de huidige sectorconvenants
 Vragen?
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Kwaliteits- en registratiemodel:
Doelstellingen
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Kwaliteits- en registratiemodel: 
Doelstellingen 

 Voortaan gelden dezelfde kwaliteitsvoorwaarden op 
organisatieniveau voor toegang tot de gevatte maatregelen

 Uniform en transparant voor u als dienstverlener

 Administratieve vereenvoudiging: 1 x kwaliteit op 
organisatieniveau aantonen en registreren

 Meer mogelijkheid tot monitoring op niveau van het 
beleidsdomein
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Kwaliteits- en registratiemodel 

Bij inwerkingtreding van het kwaliteits- en registratiemodel:

Voorwaarden op maatregelniveau én verschillend per maatregel 
kunnen

Bijvoorbeeld: 
 geen financiële schulden hebben,
 duurtijd van een opleiding.
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• 6 minimale kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau
• gelijk voor 28 maatregelen
• verplichte registratie in 1 centraal registratiesysteem



Kwaliteits- en registratiemodel

We zijn gestart op 2 september 2019
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Kwaliteits- en registratiemodel:
Toepassingsgebied
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Kwaliteits- en registratiemodel: definities

 Toepassingsgebied:
= van toepassing op dienstverleners die een dienstverlening 
verrichten in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, 
professionele vorming en de sociale economie en daarvoor vanuit 
het beleidsdomein WSE een (directe of indirecte) financiering, 
subsidie of een andere vorm van ondersteuning ontvangen.

 Dienstverlening:
= de dienstverlening op het vlak van opleiding en vorming, 
begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en 
adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden –
organisaties.
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Gevatte maatregelen VDAB 

 Loopbaanbegeleiding;
 Opleidingscheques;
 Activiteiten binnen competentieontwikkeling;
 Activiteiten binnen trajectbegeleiding;
 Activiteiten binnen arbeidsbemiddeling;
 Gespecialiseerde dienstverlening aan personen met een arbeidshandicap;
 Outplacementbegeleidingen i.h.k.v. het Sociaal Interventiefonds ;
 Assessments i.h.k.v. het erkennen competenties 

(Ervaringsbewijs en Elders Verworven Competenties);
 Tijdelijke werkervaring;
 Wijk-werken;
 Doorstromingsbegeleiding sociale economieondernemingen;
 Werk- (en zorg) trajecten/ activeringstrajecten.
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Gevatte maatregelen Syntra Vlaanderen 

 Opleidingen en begeleidingen binnen de 
toegewezen trajecten van de 
ondernemingscompetenties;

 Opleidingen en begeleidingen binnen de 
ondernemerschapstrajecten.

10



Gevatte maatregelen Departement Werk en 
Sociale Economie

Werk en competenties:
 Aanmoedigingspremie tijdskrediet – motief opleiding (= 

opleidingskrediet) in de privé en de social profit;
 Zorgkrediet – motief opleiding;
 Betaald educatief verlof (wordt hervormd naar opleidingsverlof);
 Opleidingen i.h.k.v. een beroepskwalificerend traject aangeboden door 

private aanbieders;
 Dienstverlening van sectorfondsen i.h.k.v. sectorconvenants;
 Uitvoering van acties of projecten i.h.k.v. focus op talent;
 Opleidingsfonds van de dienstencheques.
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Gevatte maatregelen Departement Werk en 
Sociale Economie

Projecten Europese subsidies

 ESF – oproepen (Europees Sociaal Fonds);
 AMIF – oproepen (Asiel, Migratie en Integratiefonds).
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Gevatte maatregelen Departement Werk en
Sociale Economie

Sociale economie:
 Maatwerkbedrijven (collectief maatwerk);
 Maatwerkafdelingen (collectief maatwerk);
 Lokale Diensteneconomie;
 Arbeidszorg in de sociale economie;
 Activiteitencoöperaties.
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Kwaliteits- en registratiemodel:
Stap voor stap
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Kwaliteits- en registratiemodel
Basisprincipe
 Kwaliteitsmodel:
 Basisprincipe: 

Iedere dienstverlener moet voldoen aan 6 minimale 
kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau. 
 Dus ook alle sectoren gebonden aan een 
sectorconvenant.

 Minimale kwaliteitsvoorwaarden op het vlak van:
 Dienstverlening aan klanten;
 Personeelsbeheer;
 Financieel beheer.

15



Kwaliteits- en registratiemodel
Basisprincipe

 Het basisprincipe: 

= een registratieaanvraag is op organisatieniveau. De 
registratie is dus geldig voor de gehele organisatie. 
U vraagt deze kwaliteitsregistratie aan met het 
ondernemingsnummer van uw organisatie. 
 Dus ofwel de vzw ofwel het paritair comité.

 U kan daarna zowel op niveau van de organisatie als 
op niveau van een vestiging een maatregel aanvragen.
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Kwaliteits- en registratiemodel
Samenwerkingsvormen

 Als hoofdaannemer moet u voldoen aan de minimale 
kwaliteitsvoorwaarden en zich registreren. Als 
hoofdaannemer bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de onderaannemers, de freelancers etc.

 Co-aannemers moeten allemaal voldoen aan de minimale 
kwaliteitsvoorwaarden en zich registreren.
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Procedure kwaliteitsregistratie op 
organisatieniveau

U voldoet aan 6 
min. voorwaarden 
op 
organisatieniveau 
voor:

• Dienstverlening 
naar klanten

• Personeel
• Financieel 

beheer

Kwaliteitsbewijs 
uit vrije markt

Voorwaarden Aantonen Toezicht
Weigeren, 
schorsen, 
intrekken

• Heroverweging
• Corrigerende, 

preventieve 
maatregelen

• Advies-
commissie

Publiek 
kwaliteits-
systeem ander 
beleidsdomein

Tijdelijk (2 jaar) 
WSE-standaard

Audit- en/of 
assessment-
bureaus

Vanuit ander 
beleidsdomein

DWSE
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Kwaliteits- en registratiemodel: de 
kwaliteitsvoorwaarden

U voldoet aan 6 
min. voorwaarden 
op 
organisatieniveau 
voor:

• Dienstverlening 
naar klanten

• Personeel
• Financieel 

beheer

Kwaliteitsbewijs 
uit vrije markt

Voorwaarden Aantonen Toezicht
Weigeren, 
schorsen, 
intrekken

• Heroverweging
• Corrigerende, 

preventieve 
maatregelen

• Advies-
commissie

Publiek 
kwaliteits-
systeem ander 
beleidsdomein

Tijdelijk (2 jaar) 
WSE-standaard

Audit- en/of 
assessment-
bureaus

Vanuit ander 
beleidsdomein

DWSE
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Kwaliteits- en registratiemodel: de 
kwaliteitsvoorwaarden

Dienstverlening aan klanten:

 U beschrijft uw aanbod en de voorwaarden ervan en maakt die 
vooraf kenbaar aan uw klanten en derden. U komt de afspraken
tussen u en uw klanten na;

 U houdt rekening met de wensen, behoeften en noden van uw 
klanten met betrekking tot uw dienstverlening en producten. U 
peilt hiervoor periodiek naar de tevredenheid van uw klanten. U 
wendt de resultaten aan voor continue verbetering.
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Kwaliteits- en registratiemodel: de 
kwaliteitsvoorwaarden

 Personeelsbeheer:

 U hanteert humanresourcesmethodieken voor uw medewerkers 
op het vlak van rekrutering en selectie, integratie, opvolging, 
functionering en evaluatie van medewerkers;

 Zowel u, als uw personeel beschikken over vakgerelateerde kennis 
en ervaring die u op peil houdt. U versterkt de deskundigheid van 
uzelf en uw personeel via begeleiding, ondersteuning en 
vormingsinitiatieven.
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Kwaliteits- en registratiemodel: de 
kwaliteitsvoorwaarden
 Financieel beheer:

 U staat in voor de periodieke opvolging van uw budgetplanning. U 
zorgt voor een financieel beheer met een planning die periodiek 
wordt opgevolgd. U houdt uw rekeningen bij conform de 
boekhoudkundige regels. De subsidies en premies van de 
overheid worden doelmatig besteed;

 U volgt uw opbrengsten, kosten, investeringen en vermogen op in 
functie van uw rendabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit.
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Kwaliteits- en registratiemodel: de 
kwaliteitsvoorwaarden

Voor de sectoren:

De kwaliteitsvoorwaarden gelden in functie van het toepassingsgebied 
en de definitie van dienstverlening van het decreet.

Dienstverlening = opleiding en vorming, begeleiding, 
arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking 
aan burgers, werkzoekenden en derden-organisaties.

 Dus voor de afspraken gemaakt i.h.k.v. de sectorconvenant
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Kwaliteits- en registratiesysteem:
Registratie op organisatieniveau

U voldoet aan 6 
min. voorwaarden 
op 
organisatieniveau 
voor:

• Dienstverlening 
naar klanten

• Personeel
• Financieel 

beheer

Kwaliteitsbewijs 
uit vrije markt

Voorwaarden Aantonen Toezicht
Weigeren, 
schorsen, 
intrekken

• Heroverweging
• Corrigerende, 

preventieve 
maatregelen

• Advies-
commissie

Publiek 
kwaliteits-
systeem ander 
beleidsdomein

Tijdelijk (2 jaar) 
WSE-standaard

Audit- en/of 
assessment-
bureaus

Vanuit ander 
beleidsdomein

DWSE
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Hoe kan u aantonen dat u voldoet aan de 
kwaliteitsvoorwaarden?

1. Dat kan via:
 Een kwaliteitsbewijs uit de markt

Bijvoorbeeld EFQM R4E, ISO 9001, RSS,…

 Een kwaliteitssysteem van een andere overheid
Zoals onderwijs, KMO-P,…

 Overgangsmaatregel: 
de standaard Werk en Sociale Economie.

2. Én u vraagt een kwaliteitsregistratie aan in 1 centraal 
systeem via het WSE – loket. 
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Hoe kan u aantonen dat u voldoet aan de 
kwaliteitsvoorwaarden?

3. Het Departement controleert uw registratieaanvraag on 
desk.

4. De controle is positief? U ontvangt een e-mail met het 
nummer van uw kwaliteitsregistratie.

5. U kan intekenen op een maatregel.

26



Kwaliteits- en registratiemodel: 
Optie 1: Kwaliteitsbewijzen (marktlabels) 

 Screening bestaande labels loopt permanent;
 Dynamische markt;
 Een labelverstrekker kan een nieuw label laten erkennen 

(voorwaarden in BVR);
 De audit of het assessment gebeurt door een audit- of 

assessmentorganisatie. Ook die moet voldoen aan specifieke 
voorwaarden (opgelijst in het BVR);

 Opgelet: We aanvaarden enkel labels op organisatieniveau of met 
minstens als scope de definitie van dienstverlening (dienstverlening = 
opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, 
competentieontwikkeling en adviesverstrekking).
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Kwaliteits- en registratiemodel: 
Optie 1: Kwaliteitsbewijzen 
 EFQM Excellence Award 5*
 EFQM Recognised for Excellence 4*
 ISO 9001
 ISO 29990
 ISO 29993
 JCI:  Joint Commission International
 NIAZ: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg
 K2a en K2b
 Qfor WSE
 Qfor ProcessScan
 RSS (Recruitment, Search and Selection)
 SUREPLUS (AQARTO PROSE) niveau A+, A en B
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Kwaliteits- en registratiemodel: 
Optie 1: Kwaliteitsbewijzen
Voorwaarden audit- en assessmentorganisaties:
1. Auditoren en assessoren zijn onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van 

de dienstverlener en de beheerder van de erkende of de te erkennen 
kwaliteitsbewijzen;

2. Auditoren en assessoren beschikken over vakgerelateerde kennis en 
ervaring die ze op peil houden;

3. De audit- of assessmentorganisatie toont de eenduidigheid van haar 
werkprocessen aan;

4. Voldoet aan de internationale standaardnormen inzake audit en 
assessment;

5. De audit- of assessmentorganisatie ondertekent een verklaring op eer.

Opgelet: koppeling tussen kwaliteitsbewijs en audit-
/assessmentorganisaties vanaf 2 september 2021.
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Kwaliteits- en registratiemodel: 
Optie 2: Kwaliteitssystemen van andere 
overheden

 Screening loopt permanent;
 Kan wijzigen;
 Minimale kwaliteitsvoorwaarden zijn geborgen in het kwaliteitssysteem of  

-voorwaarden van het ander beleidsdomein;
 Onafhankelijk toezicht door het beleidsdomein;
 Onderlinge afspraken m.b.t. informatie-uitwisseling.

 Beleidsdomein Onderwijs & Vorming
 Beleidsdomein Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie: KMO-portefeuille
 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Werk- en zorgtrajecten en 

activeringstrajecten
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Kwaliteits- en registratiemodel: 
Optie 3: Standaard Werk en Sociale 
Economie

 Opgelet: tijdelijk – max. geldig tot 2 september 
2021;

 Invulsjabloon via WSE-loket en op de website;
 Controle: on desk door het Departement.
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Kwaliteits- en registratiemodel
Aanvraag kwaliteitsregistratie

 Registratieaanvraag via het WSE – loket;
 Dus centraal! Onafhankelijk van waar u een maatregel wil 

aanvragen (VDAB, Syntra Vlaanderen of DWSE);
 Resultaat: positief of negatief;
 Positief: registratienummer van de kwaliteitsregistratie;
 Het Departement beheert de registratieaanvragen en 

kwaliteitsregistraties.
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Kwaliteits- en registratiemodel
Hoelang is een kwaliteitsregistratie geldig?

Dit is afhankelijk  van hoe u aantoont dat u voldoet:
1. Kwaliteitsbewijs (markt): 

Bv. uw kwaliteitsbewijs is geldig tot 31/10/2021; u heeft tot 
31/10/2021 de tijd om uw kwaliteitsbewijs te verlengen (via 
nieuwe audit/assessment) en op te laden.

2. Kwaliteitssysteem (andere overheid):
Zolang u in orde bent, is dit ok.

3. WSE – standaard 
Deze is geldig tot max. 2 september 2021.
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Kwaliteits- en registratiemodel
Weigeren, schorsen en intrekken

U voldoet aan 6 
min. voorwaarden 
op organisatieniv. 
voor:

• Dienstverlening 
naar klanten

• Personeel
• Financieel 

beheer

Kwaliteitsbewijs 
uit vrije markt

Voorwaarden Aantonen Toezicht
Weigeren, 
schorsen, 
intrekken

• Heroverweging
• Corrigerende, 

preventieve 
maatregelen

• Advies-
commissie

Publiek 
kwaliteits-
systeem ander 
beleidsdomein

Tijdelijk (2 jaar) 
WSE-standaard

Audit- en/of 
assessment-
bureaus

Vanuit ander 
beleidsdomein

DWSE
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Kwaliteits- en registratiemodel: 
Weigeren, schorsen, intrekken

 Registratieaanvraag kan worden geweigerd
 Een registratie kan worden:
 Geschorst;
 Ingetrokken.
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Kwaliteits- en registratiemodel
Decretale grondslag

Wat? Weigering Schorsing 
(ernstige 

vermoedens)

Intrekking

Dienstverlener voldoet niet aan decreet of de uitvoeringsbesluiten x x x
eerdere registratie is geschorst of ingetrokken x
Dienstverlener maakt het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek 
wegens bedrieglijk onvermogen, valsheid in geschrifte, misbruik van 
vertrouwen, oplichting, omkoping of bedrog

x

Dienstverlener heeft een onherroepelijke veroordeling opgelopen wegens 
bedrieglijk onvermogen, valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, 
oplichting, omkoping of bedrog

x x x

Lid van bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of met 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid, heeft een 
onherroepelijke veroordeling opgelopen wegens bedrieglijk onvermogen, 
valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, oplichting, omkoping of 
bedrog en de dienstverlener hiervoor de feiten en omstandigheden niet 
heeft opgehelderd en geen concrete technische, organisatorische of 
personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere 
strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.

x x x

Dienstverlener de registratie heeft verkregen op basis van valse, onvolledige 
of onjuiste verklaringen;

x x

Dienstverlener handelt in strijd met de sociale of fiscale wetgeving. x x
Dienstverlener: eerdere schorsing en schorsingstermijn is verstreken zonder 
weerlegging of zonder afdoende corrigerende maatregelen ter opheffing van 
de schorsing 

x
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Kwaliteits- en registratiemodel
Weigeren van een registratieaanvraag

Niet akkoord?

 U kan een verzoek tot heroverweging indienen bij het 
Departement;

 Aan te vragen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst 
van de weigering;

 Behandeling binnen max. 20 kalenderdagen;
 Administratieve procedure - toepassing vierogenprincipe.
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Kwaliteits- en registratiemodel
Schorsen van een registratie

 Schorsing is beperkt in tijd;
 Lopende dienstverlening kan doorlopen;
 Geen nieuwe dienstverlening.

Niet akkoord?
 U kan een gemotiveerd verzoek indienen bij het Departement;
 Dit binnen 30 kalenderdagen volgend op het schorsingsbericht;

Voorleggen van corrigerende, curatieve en/of preventieve
maatregelen

 Antwoord binnen 15 kalenderdagen na ontvangst verzoek;
 Administratieve procedure - toepassing vierogenprincipe. 
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Kwaliteits- en registratiemodel
Intrekken van een registratie

 Dienstverlening stopt
 Lopende dienstverleningen worden afgewerkt;
 Geen nieuwe dienstverleningen opstarten;
 = uitdoofscenario.

 Gevolg: U kan niet meer intekenen voor de gevatte maatregelen!

Niet akkoord?
 U kan een gemotiveerd verzoek indienen bij het Departement om 

gehoord worden door de adviescommissie;
 Dit binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het bericht van 

intrekking;
 Antwoord binnen max. 15 kalenderdagen na ontvangst advies;
 Advies is niet bindend.
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Kwaliteits- en registratiemodel
Intrekken registratie: adviescommissie
 Samenstelling wordt geregeld door BVR

 Voorzitter, ondervoorzitter
 Deskundige vanuit werkgelegenheidsbeleid
 Deskundige vanuit sociale economie
 Deskundige kwaliteitsmanagement
 Vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
 SERV vertegenwoordiger werknemers
 SERV vertegenwoordiger werkgevers

 Huishoudelijk reglement
 Secretariaat = Departement Werk en Sociale Economie
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Kwaliteits- en registratiemodel:
Concreet voor de huidige 

sectorconvenants

41



Kwaliteits- en registratiemodel
concreet voor de huidige sectorconvenants
Overgangsbepaling lopende dienstverlening
 Basisprincipe algemeen: 

Voert u een maatregel uit? Of heeft u het recht om 
een bepaalde maatregel uit te oefenen?

= U heeft 24 maanden tijd om te voldoen aan de
kwaliteitsvoorwaarden én zich te registreren
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Kwaliteits- en registratiemodel
concreet voor de huidige sectorconvenants

 Concreet voor de sectoren:
 Uitvoeren van een maatregel of het recht hebben = alle 35 

sectoren voor de huidige sectorconvenant en de 
mogelijke verlenging

 In functie van de huidige sectorconvenant: geen actie 
nodig (loopt namelijk af voor 2/9/2021)

 Vraagt u een andere (nieuwe) maatregel aan?
 Wel meteen voldoen
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Kwaliteits- en registratiemodel
concreet voor de huidige sectorconvenants
 Basisprincipe algemeen: 

Voor een nieuwe dienstverlening vraagt u meteen een 
kwaliteitsregistratie aan.

 Concreet voor de sectoren:
 De nieuwe te onderhandelen sectorconvenant is een nieuwe 

dienstverlening.
 Ook voor de 35 sectoren met een sectorconvenant op 

2/09/2019.
 De kwaliteitsregistratie moet in orde zijn op het ogenblik dat de 

nieuw onderhandelde convenant van toepassing wordt.
 U kan hierop wel beroep doen op de WSE – standaard 

(overgangsbepaling 2)
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Kwaliteits- en registratiemodel
concreet voor de huidige sectorconvenants

Vanaf 2 september 2021 geldt enkel:
- Kwaliteitssysteem van een andere overheid
- Kwaliteitslabel uit de markt

 Het behalen van een marktlabel vraagt tijd. Begin er tijdig aan.

 Opgelet: Koppeling tussen kwaliteitsbewijs uit de markt en de audit-
of assessmentorganisatie start pas op 2 september 2021 (= 
overgangsbepaling 3)
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Vragen?
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Kwaliteits- en registratiemodel
meer informatie

 Alle informatie vindt u op:
www.vlaanderen.be/kwaliteitsregistratie-wse

Ook de regelgeving en het stappenplan voor de 
aanvraag vindt u daar terug.
Deze website wordt doorlopend aangevuld.
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Contactgegevens

 kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be

 Bouke De Vis: bouke.devis@vlaanderen.be
 Jan PL Boeykens: jan.boeykens@vlaanderen.be

 Pascale Morel: pascale.morel@vdab.be

 Bart De Geeter: bart.degeeter@syntravlaanderen.be
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