
Vlaanderen helpt      Oekraïne

Werken als nieuwkomer

Dinsdag 5 april 2022 – 17h30



Webinar: werken als 
nieuwkomer

1. Verwelkoming door minister Hilde Crevits 
2. Wie mag wanneer werken? door Wim Adriaens, VDAB
3. Klantenflow en pre-screening door Michiel Bonte, VDAB
4. Aanbod VDAB door Michiel Bonte, VDAB 
5. Dienstverlening aan werkgevers: #werkplekvrij door Wim Adriaens, VDAB
6. Maatregelen DWSE door Dirk Vanderpoorten, DWSE
7. Afronding door Jeroen Windey
8. Einde om 18h30



Verwelkoming
Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 
Sociale economie en Landbouw



Wie mag wanneer 
werken? 
Statuut tijdelijke bescherming 

Richtlijn EU 04/03 => opent rechten huisvesting, soc. zekerheid, werk, 

enz.

1 jaar + 2 keer verlengbaar met 6 m.

A-kaart (bijlage 15) → onmiddellijk toegang tot de arbeidsmarkt!

Vgl. rechthebbende inburgeraars + leefloon als men dit aanvraagt





Aanbod VDAB
● Billijkheidsprincipe: geen aparte circuits voor vluchtelingen uit 

Oekraïne, maar zoveel mogelijk connectie met de bestaande 

dienstverlening en partnerschappen

● Informatie in NL en UA 

● Onderscheid fases: fase 2 (snelle matching werk) ⇔ fase 3 

(bijkomende ondersteuning wie hier nood aan heeft):

Inschatten en oriënteren

Nederlands leren: basiskennis + taalcoaching werkvloer

Opleiding en stage

Intensievere begeleiding naar werk (v.a. fase 3)

Erkenning van diploma

…

vdab.be/werken-als-nieuwkomer



Dienstverlening aan 
werkgevers #werkplekvrij

Landingspagina werkplekvrij

○ #werkplekvrij 

○ vacatures worden gebundeld - v.a. mei: 

filter o.b.v. taal

○ tips rond o.a. vacatures plaatsen, 

taalniveau, enz.

○ ondersteuningsaanbod voor werkgevers, 

o.a. IBO-T, via job- en taalcoaching

○ connectie DWSE: sectorale initiatieven

werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij


Maatregelen 
Departement
Werk en Sociale 
Economie
Dirk Vanderpoorten



Sociale rechten
• Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne hebben op basis van het statuut van 

tijdelijke bescherming volledige toegang tot de arbeidsmarkt.

• Oekraïense burgers dienen voor een activiteit als zelfstandige in 
Vlaanderen wel een beroepskaart aan te vragen. 

• We beantwoorden vragen over verblijf en werk van Oekraïners die niet 
onder het beschermingsstatuut vallen. (Bv. Oekraïners reeds in Europa 
aanwezig, als gedetacheerde of seizoenwerker aanwezig op onze 
arbeidsmarkt)

• Via de frontoffice 1700-lijn met backoffice naar het departement WSE

DAAROM: 
• Versterken we de diensten van dept WSE met 2 VTE voor juridische en 

communicatieve ondersteuning, bredere beleidsopvolging en 
dossierbehandeling.  



Sectoraal beleid
• Weg naar werk faciliteren door samen te werken met de sectoren.

• Via tijdelijke addenda, die ook intersectoraal kunnen worden opgemaakt, bij 
de sectorconvenants kunnen sectoren:  

• flankerend aan de voorgestelde sectorale en lokale aanpak van VDAB ondersteuning 
bieden bij het snel detecteren van geschikte vacatures, werkplekleren en er mee voor 
zorgen dat de vele vacatures in de sector efficiënt tot bij de doelgroep geraken 

• alle betrokken actoren in partnerschap verbinden, indien mogelijk vanuit een intersectorale 
aanpak maar met aandacht voor de sectorale eigenheden.

DAAROM: 
1 coördinator binnen DWSE 

• We gaan uit van een 20-tal geïnteresseerde sectoren



Toezicht en handhaving
Risico op economische uitbuiting van personen die de oorlog 
ontvluchten is reëel. 

Bijvoorbeeld:

• Zwartwerk
• Te lange werkdagen
• Te lage verloning
• Ontoereikende arbeidsomstandigheden (bv beschermingskledij, 

eetruimte,…)
• Schijnzelfstandigen
• Verboden terbeschikkingstelling / illegale uitzendarbeid
• Gevaar om in prostitutie te belanden
• …



Toezicht en handhaving
DAAROM: 

• Versterken van de Vlaamse Sociale Inspectie met 10 VTE, goed voor 
500 bijkomende controles op jaarbasis.

• Verhoogd toezicht op alle vormen van tewerkstelling in Vlaanderen:

1. Tewerkstelling bij Belgische werkgevers
a) Vluchtelingen met een statuut van tijdelijke bescherming
b) Vluchtelingen met een statuut van economische migrant

2. Tewerkstelling bij werkgevers uit andere EU-lidstaten (detachering)

1. Illegale tewerkstelling / mensenhandel



Toezicht en handhaving
AANPAK

• Vluchtelingen informeren over hun rechten en plichten
• Inspecteurs informeren over hoe signalen van economische uitbuiting oppikken
•Samenwerking tussen diverse (sociale) inspectiediensten 

• Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) 
• Arrondissementele celwerking onder leiding van de arbeidsauditeur

• Gerichte aanwezigheid op het terrein
• Via datamining
• Via spontane controles
• Via klachten en meldingen
� Meldpunt van de Vlaamse sociale inspectie: www.vlaanderen.be/vsi

• Versterken van de cel administratieve geldboeten met 0,5 VTE

http://www.vlaanderen.be/vsi


tot slot

Jeroen Windey
administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur



extranet.vdab.be/samenwerken-met-vdab/voor-lokale-besturen

Netwerkmanagers VDAB
Antwerpen - Greet Jacops (greet.jacops@vdab.be)
Limburg - Katia Grosemans (katia.grosemans@vdab.be)
Oost-Vlaanderen - Ilse Umans (ilse.umans@vdab.be)
Vlaams-Brabant - Anne Moyaerts (anne.moyaerts@vdab.be)
West-Vlaanderen - Bart Pynket (bart.pynket@vdab.be)

Stadsmanagers
Antwerpen - Leen Van Lier (leen.vanlier@vdab.be)
Gent - Helga van Heysbroeck (helga.vanheysbroeck@vdab.be)
Brussel - Katleen Huyveneers (katleen.huyveneers@vdab.be)

Strategisch accountmanager lokale besturen - VVSG
Hilde Baerten (hilde.baerten@vdab.be)
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