
Nieuw beleidskader
individueel 
maatwerk

Overgangsmaatregelen LDE/MWA



Hoe kwam het kader van individueel maatwerk tot 
stand?

• Het kader van individueel maatwerk bouwt verder op de 
praktijk van 4 bestaande maatregelen:

1. Vlaamse Ondersteuningspremie
2. Sociale Inschakelingseconomie
3. Lokale Diensteneconomie
4. Maatwerkafdelingen

• Voor elk van bovenstaande maatregelen werden de nodige 
overgangsbepalingen voorzien om werkgevers en organisaties 
vlot te laten overschakelen op het nieuwe systeem van
ondersteuning.



Op maat van de onderneming, 

rekening houdend met de diversiteit en eigenheid van 
ondernemingen, 

én met respect voor de lopende (inschakelings)trajecten van 
doelgroepmedewerkers.

Rode draad doorheen de overgangsbepaling voor 
lokale diensteneconomie en maatwerkafdelingen



Op maat van uw onderneming

Stel jezelf als onderneming 
volgende vragen:

Hoe ziet mijn organisatie er uit?
Welke activiteiten doe ik? 

Wie is mijn doelgroep? 
Waar wil ik in de toekomst naartoe? 

Wat is een realistisch groeipad? 
Wat is haalbaar op korte en lange 

termijn?
…. 

Individueel maatwerk?

Collectief maatwerk?

Overgangsbepaling?

Geen overgangsbepaling?

• We voorzien de mogelijkheid om verder te ontplooien in kader van 
individueel maatwerk of collectief maatwerk



Hoe zit het nu alweer?
Lokale diensteneconomie Collectief maatwerk Individueel maatwerk

Maatwerkafdeling Maatwerkbedrijf
Begeleidingsvoorwaarden Gekwalificeerd begeleider 

(in dienst bij bedrijf)

POP

Gekwalificeerde begeleider (in 

dienst bij bedrijf)

POP

Gekwalificeerde begeleider (in 

dienst bij bedrijf)

POP

Gekwalificeerde begeleider

Kan uitbesteed worden

Ondersteuningsplan
Organisatievoorwaarden Kwaliteitslabel 

dienstverlener DWSE

Kwaliteitslabel dienstverlener 

DWSE

Kwaliteitslabel dienstverlener 

DWSE
Minimaal 5 VTE Minimaal 5 VTE Minimaal 20 VTE 

55%-45%
Sociale dienst

Activiteiten DAEB Rendabele bedrijfsvoering, 

marktconforme prijszetting

Rendabele bedrijfsvoering, 

marktconforme prijszetting

kernactiviteit: inschakeling van 

de zwaksten
Aanvullende lokale diensten  

- DAEB kader verplicht

Subsidie Vergoeding voor het 

inschakelingstraject 

(14.762,90 euro/VTE/jaar –

index 01/06/2022)

Loonpremie en 

begeleidingspremie

Loonpremie en 

begeleidingspremie

Organisatieondersteuning

Loonpremie en/of 

begeleidingspremie

Degressieve premie

Contingent Contingent Contingent Geen contingent 

Duurtijd Maximaal 5 jaar

Na afloop: doorstromen

5 jaar 

tot doorstroom mogelijk is,  

herevaluatie uiterlijk om 5 

jaar

5 jaar

tot doorstroom mogelijk is,  

herevaluatie uiterlijk om 5 jaar

Maximaal 5 jaar

Verlengbaar na herevaluatie



Wat heeft individueel maatwerk mij te 
bieden?

• ‘Open’ aanwerving en tewerkstelling (geen contingent)

• Flexibiliteit over invulling takenpakket en dienstenaanbod 
(activiteiten, klantengroepen…)

• Ruimere doelgroep: diversiteit in profielen

• Verlengbare ondersteuning mogelijk na evaluatie

• Loslaten van minimale schaalgrootte

• Uitbesteden van begeleiding op de werkvloer

• Administratieve lastenverlaging: geen opdrachtverklaring, geen 
impactanalyse, geen duurzaamheidsverslag…



• Alle (inschakelings)trajecten van de zittende doelgroepwerknemers 
LDE of collectief maatwerk opgestart voor 1 juli 2023 kunnen volledig 
afgerond worden. 

Specifiek voor LDE: indien uiterlijk op 30 juni 2023 
opgestart/vastgesteld door VDAB:

• Voltooiing van het doorstroomtraject, 

• Verlengingen van het inschakelingstraject bij ziekte, leeftijd en 
opleiding.

• De vergoeding tijdens de overgangsperiode is afgestemd op de 
vergoeding van het huidige (inschakelings)traject.

Op maat van het individu



Overgangsmaatregelen 

individueel maatwerk

Lokale diensteneconomie



Op maat van de onderneming

Lokale diensteneconomie

Keuze voor 
individueel 
maatwerk

Optie 1: 

geen overgangsmaatregel

rechtstreekse toeleiding 
individueel maatwerk

Optie 2: 

via overgangsmaatregel

tijdelijke vergoeding 
vertrekkende van LDE

Na afloop LDE-traject: 

evaluatie VDAB

aanvraag bij DWSE

Keuze voor 
collectief 
maatwerk

Optie 3:

via overgangsmaatregel

oprichten nieuw 
maatwerkbedrijf
WOP 40% laag 

Na LDE-traject: budgetneutrale 
omzetting contingent LDE 

naar contingent  CMW

aanvraag bij DWSE

Optie 4:

via overgangsmaatregel

inkantelen in bestaand 
maatwerkbedrijf 

WOP 40% laag

Na LDE-traject: budgetneutrale 
omzetting contingent LDE 

naar contingent  CMW

aanvraag bij DWSE



Ik zet de stap van LDE naar individueel
maatwerk (optie 2)

• De werkgever behoudt voorlopig het label lokale diensteneconomie.

• De zittende LDE-werknemers werken hun inschakelingstraject verder af 
binnen het kader van individueel maatwerk.

• De werkgever ontvangt voor de zittende LDE-werknemers (voor de 
resterende duurtijd van het inschakelingstraject, binnen het beschikbaar 
budget) een forfaitaire vergoeding gelijkaardig aan de LDE-vergoeding.

• Na afloop van het inschakelingstraject van de LDE-werknemer kan de 
werkgever een aanvraag voor werkondersteunende maatregelen
individueel maatwerk indienen na jobafhankelijke evaluatie door VDAB.

• Werkgevers kunnen via het lokaal bestuur beroep doen op aanvullende 
financiering voor het aanbieden van aanvullende lokale diensten. 



Klaverbladfinanciering nu en in de toekomst



• Om ervoor te zorgen dat het dienstenaanbod van LDE dat sterk 
aansluit bij (lokale) maatschappelijke noden voldoende gegarandeerd 
blijft, voorziet de Vlaamse regering in een bijkomende financiering in 
functie van het voorzien en aanbieden van lokale diensten van 
algemeen economisch belang (‘aanvullende lokale diensten’). 

• Lokale besturen ontvangen hiervoor jaarlijks een werkingssubsidie.

• Toekomst: structurele inbedding in Ondersteuningsdecreet –
inhoudelijk en financieel kader moet nog vorm krijgen

Aanvullende lokale diensten

Het aanvullend lokaal dienstenaanbod speelt in op lokale noden en 
evoluties en waarbij de maatschappelijke meerwaarde centraal staat en 

creëert tegelijkertijd kansen voor personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.



• Het aanvullend lokaal dienstenaanbod voldoet aan:
1. het veroorzaakt geen verdringing van de bestaande 

tewerkstelling,
2. het is ingebed in het lokale socio-economische weefsel,
3. het is aanvullend ten opzichte van het bestaande lokale en 

reguliere aanbod,
4. het is kwaliteitsvol en toegankelijk,
5. het beoogt duurzame tewerkstelling.

• Het dienstenaanbod kan ingebed worden bij de lokale besturen 
zelf en/of kan toegekend worden aan derdenorganisaties of 
ondernemingen.

• Engagement van de lokale besturen om in de overgangsfase de 
bestaande samenwerkingsverbanden te respecteren (behoudens 
wijzigingen op vrijwillige basis) en transparant te communiceren 
naar de verschillende partners binnen het 
samenwerkingsverband.

Aanvullende lokale diensten



Hoe verhoudt de financiering in kader van de aanvullende 
diensten zich tot de klaverbladfinanciering? 

Aanvullende lokale 
diensten



• De LDE-organisatie wordt een maatwerkbedrijf met een tijdelijk 
toegekend contingent (cfr. ingevuld LDE-contingent).

• De zittende LDE-werknemers werken hun inschakelingstraject verder af 
binnen het kader van collectief maatwerk.

• De LDE-onderneming ontvangt voor de zittende LDE-werknemers (voor 
de resterende duurtijd van het inschakelingstraject) een 
werkondersteuningspakket 40% laag (cfr. regelgeving collectief 
maatwerk).

• Na afloop van het inschakelingstraject van de LDE-werknemer:
• kan de doelgroep werknemer doorstromen na gunstige evaluatie 

door VDAB,
• wordt het tijdelijk toegekend contingent van het maatwerkbedrijf 

gecorrigeerd volgens een omzettingsratio rekening houdend met de 
budgettaire kost van 1 VTE binnen de regelgeving collectief 
maatwerk.

Ik zet de stap van LDE naar collectief
maatwerk (optie 3)



Overgangsmaatregelen 

individueel maatwerk

Maatwerkafdelingen



Op maat van de onderneming

Maatwerkafdeling

Keuze voor 
individueel 
maatwerk

Optie 1: 

geen overgangsmaatregel

rechtstreekse toeleiding 
individueel maatwerk

Optie 2: 

via overgangsmaatregel

tijdelijke vergoeding 
vertrekkende van toegekende 

WOP

Na afloop toegekende duurtijd 
ondersteuning: evaluatie VDAB

aanvraag bij DWSE

Keuze voor 
collectief 
maatwerk

Optie 3:

via overgangsmaatregel

oprichten nieuw 
maatwerkbedrijf

toegekend WOP blijft 
behouden

toegekend contigent blijft 
behouden

aanvraag bij DWSE

Optie 4:

via overgangsmaatregel

inkantelen in bestaand 
maatwerkbedrijf 

toegekende WOP blijft 
behouden

toegekend contigent blijft 
behouden

aanvraag bij DWSE



Ik zet de stap van maatwerkafdeling naar 
individueel maatwerk (optie 2)

• De werkgever behoudt voorlopig het label maatwerkafdeling.

• De werkgever ontvangt binnen het kader van individueel maatwerk voor de 
zittende doelgroepwerknemers een tijdelijke vergoeding voor de resterende 
duurtijd van de ondersteuningsbehoefte zoals vastgesteld binnen het kader 
van collectief maatwerk.

• De tijdelijke vergoeding is binnen het beschikbaar budget afgestemd op de 
vergoeding voor de werkondersteunende maatregelen collectief maatwerk.

• Na afloop van de resterende duurtijd van de ondersteuningsbehoefte kan de 
werkgever een aanvraag voor werkondersteunende maatregelen individueel 
maatwerk indienen na jobafhankelijke evaluatie door VDAB



• De maatwerkafdeling wordt een maatwerkbedrijf en neemt zijn toegekend 
en ingevuld contingent mee.

• Het maatwerkbedrijf moet binnen de 4 jaar voldoen aan de 
organisatievoorwaarden van een maatwerkbedrijf. Dit zijn:
o Minimaal 20 VTE doelgroepwerknemers collectief maatwerk;
o Verhouding 55%-45% doelgroepwerknemers en niet-

doelgroepwerknemers;
o Oprichten sociale dienst.

• De zittende doelgroepwerknemers behouden de ondersteuning (WOP) voor 
de resterende duurtijd van de ondersteuningsbehoefte zoals werd 
vastgesteld binnen het kader van collectief maatwerk. 

Ik blijf in collectief maatwerk en ga van 
MWA naar maatwerkbedrijf (optie 3)



Meer informatie
Overzicht van alle regelgeving:
https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk

Voor het vaststellen van een behoefte aan 
werkondersteunende maatregelen kunt u terecht bij VDAB:
https://www.vdab.be/arbeidsbeperking/recht-aanvragen

Voor de aanvraag van werkondersteunende maatregelen 
(werkgever of zelfstandigen) kunt u terecht bij het 
Departement Werk en Sociale economie:  
https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk

https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk
https://www.vdab.be/arbeidsbeperking/recht-aanvragen
https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk


Contactgegevens

Website
https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk

E-mail
individueelmaatwerk@vlaanderen.be

http://Whttps:/www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk
mailto:individueelmaatwerk@vlaanderen.be

