
Individueel Maatwerk

Overgangsmaatregelen 

Lokale Diensteneconomie (LDE) 

en Maatwerkafdelingen (MWA)



Agenda

Korte intro – IMW – LDE - MWA
Overgangsmaatregelen: welke opties 
zijn er voor mijn onderneming? 
Aanvullend lokaal dienstenaanbod
SINE –LDE 
Tijd voor vragen



Intro 



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 (LDE)
4. Maatwerkafdelingen (MWA)

Voor elk van bovenstaande maatregelen werden de 
nodige overgangsbepalingen voorzien om werkgevers 
en organisaties vlot te laten overschakelen naar:

ofwel de nieuwe maatregel individueel maatwerk
ofwel naar collectief maatwerk



‘Open’ aanwerving en tewerkstelling (geen contingent)

Loslaten van minimale schaalgrootte

Ruimere doelgroep: diversiteit in profielen

Verlengbare ondersteuning mogelijk na evaluatie

Uitbesteden van begeleiding op de werkvloer

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

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

Wat zijn de grootste wijzigingen t.a.v. LDE en 
MWA vandaag?



Overgangsmaatregelen 

Lokale diensteneconomie en 

maatwerkafdelingen: 

Welke opties zijn er voor mijn 

onderneming? 



Rode draad doorheen de overgangsbepalingen zijn de lopende 

(inschakelings)trajecten van doelgroepmedewerkers binnen 

LDE- ondernemingen of maatwerkafdelingen



Voorafgaand…. 

Hoe ziet mijn organisatie er vandaag uit?

Welke activiteiten wil/kan ik in de toekomst 
doen? 

…stel jezelf als onderneming volgende vragen:

Welke activiteiten doe ik en/of welke diensten voer ik uit?

& … met welke doelgroep? 

Wat is een realistisch groeipad als ik de 
overstap naar collectief maatwerk overweeg? 

Wie zijn mijn klanten? 



Overgangsopties LDE
Lokale diensteneconomie

Keuze voor individueel maatwerk

Optie 1:

geen overgangsmaatregel

Rechtstreekse toeleiding 
individueel maatwerk

Optie 2:

met overgangsmaatregel

Tijdelijke vergoeding 
vertrekkende van LDE

Na afloop LDE-traject:

jobafhankelijke evaluatie 
VDAB

Keuze voor collectief maatwerk

Optie 3:

oprichten nieuw 
maatwerkbedrijf

Tijdelijke WOP 40% laag

Na afloop LDE-traject: 
budgetneutrale omzetting 

contingent LDE naar 
contingent CMW

! organisatievoorwaarden

Optie 4:

inkantelen in bestaand 
maatwerkbedrijf

Tijdelijke WOP 40% laag

Na afloop LDE-traject: 
budgetneutrale omzetting 

contingent LDE naar 
contingent CMW



Overgangsopties Maatwerkafdelingen

Maatwerkafdeling

Keuze voor individueel maatwerk

Optie 1:

geen overgangsmaatregel

rechtstreekse toeleiding 
individueel maatwerk

Optie 2:

met overgangsmaatregel

tijdelijke vergoeding 
vertrekkende van 
toegekende WOP

Na afloop toegekende 
duurtijd ondersteuning: 
jobafhankelijke evaluatie 

VDAB

Keuze voor collectief maatwerk

Optie 3:

oprichten nieuw 
maatwerkbedrijf

toegekend WOP blijft 
behouden

toegekend contigent blijft 
behouden

Optie 4:

inkantelen in bestaand 
maatwerkbedrijf

toegekende WOP blijft 
behouden

toegekend contigent blijft 
behouden



Als werkgever behoud je voorlopig het label lokale diensteneconomie/MWA.
Als LDE onderneming kan je via het lokaal bestuur beroep doen op aanvullende 
financiering voor het aanbieden van aanvullende lokale diensten.
De huidige doelgroepmedewerkers worden voorafgaand door VDAB 
geïndiceerd (jobonafhankelijk).
Vanaf 1 juli 2023 volg je de begeleidingsvoorwaarden van IMW en ontvang je 
een IMW premie.

Optie 1: IMW zonder overgangsmaatregel

Vanaf 1/1/2023 kan je een indicering aanvragen voor de huidige 
doelgroepmedewerkers bij VDAB meer info is te vinden 
https://werkgevers.vdab.be/sociale-economie

DWSE stelt aanvraagformulier ter beschikking (richtdatum 
februari 2023), waarin je kan aangeven rechtstreeks te zullen 
overstappen naar IMW

Procedure

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwerkgevers.vdab.be%2Fsociale-economie&data=05%7C01%7Cleen.deridder%40vlaanderen.be%7C913a688f982a48dca1e608dacadeb11a%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C638045355054378165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sZb8ZCabJte11Udkujgt2Z8sQYQhiz2FJAjIBJqFYNc%3D&reserved=0


Als werkgever behoud je voorlopig het label lokale diensteneconomie/MWA.

Als LDE onderneming kan je via het lokaal bestuur beroep doen op 
aanvullende financiering voor het aanbieden van aanvullende lokale 
diensten.

Vanaf 1 juli 2023 volg je de begeleidingsvoorwaarden van IMW en ontvang je 
een overgangsvergoeding voor de resterende duur van het 
inschakelingstraject (LDE)/ toegekende duurtijd WOP (MWA). De 
overgangsvergoeding vertrekt van de huidige inschakelingsvergoeding 
(LDE/ WOP (MWA)).

De huidige doelgroepmedewerkers voltooien het opgestarte traject, na 
afloop van het inschakelingstraject (LDE)/ toegekende duurtijd WOP (MWA) 
volgt een jobafhankelijke evaluatie door VDAB.

Optie 2: IMW mét overgangsmaatregel



Optie 2: IMW mét overgangsmaatregel

Indien uiterlijk op 30 juni 2023 opgestart/vastgesteld door 
VDAB:

Voltooiing van het doorstroomtraject,
Verlengingen van het inschakelingstraject bij ziekte, leeftijd en 
opleiding.

Enkele voorbeelden,…

• Bert is tijdens zijn LDE-traject lange tijd afwezig geweest, maar nu terug aan het werk;

• Yassin is klaar om door te stromen;

• Gustav is geboren in 1963 en blaast volgend jaar 60 kaarsjes uit;

• Saskia is al een tijdje ziek, we denken dat ze voorlopig niet terug aan de slag zal 
kunnen;

• Yasmine net gestart aan de opleiding tot kinderverzorgster beginnen,

Specifiek voor LDE-doelgroepmedewerkers



Optie 2: IMW mét overgangsmaatregel

DWSE stelt aanvraagformulier ter beschikking (richtdatum 
februari 2023), waarin je kan aangeven gebruik te willen maken 
van de overgangsmaatregel
DWSE stelt tijdelijke overgangsvergoeding jaarlijks vast a.d.h.v. 
de zittende LDE - doelgroepmedewerkers (ingevuld contingent) 
– eerste 'foto' op 30 juni 2023

Belangrijk!
Tot half mei 2023 kan je nog zelf doelgroepmedewerkers voorstellen 
bij VDAB. Elke LDE -doelgroepmedewerker die uiterlijk op 30 juni 
2023 is aangeworven als LDE'er valt onder de overgangsmaatregel
Overgangsmaatregel vervalt bij aanvraag nieuwe indicering

Procedure



U kan uw huidige LDE-onderneming of maatwerkafdelingen inkantelen in een 
bestaand maatwerkbedrijf (optie 4) of, u kan een nieuw maatwerkbedrijf oprichten 
(optie 3)

Overgang op organisatieniveau
Je start als zg, “maatwerkbedrijf in wording” met een tijdelijk toegekend contingent
(cfr. ingevuld LDE-contingent) en je hebt 4 jaar de tijd om aan de 
organisatievoorwaarden collectief maatwerk te voldoen:

De rechtsvorm van vzw

Een werknemersbestand dat voor minstens 55% bestaat uit personen met een 
arbeidsbeperking (mensen met een arbeidshandicap of een psychosociale beperking)

Toegekend contingent van minimaal 20 VTE doelgroepwerknemers;

Dienstverlening en opdrachten die zich ook tot de zwakste doelgroep lenen (cf. nuttig, 
lonend en individueel passend werk voor elke doelgroepmedewerker)

Voorzien in een sociale dienst;

Financieel gezond zijn;

Voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden Dienstverlener WSE.

Optie 3 & 4: overstap naar collectief maatwerk



Overgang voor LDE-doelgroepmedewerkers

De huidige LDE - doelgroepmedewerkers voltooien het opgestarte 
inschakelingstraject (LDE).

Vanaf 1 juli 2023 volg je de begeleidingsvoorwaarden van CMW en ontvang je 
een overgangsvergoeding voor de resterende duur van het inschakelingstraject 
(LDE). De overgangsvergoeding bestaat uit een loonpremie van 40% en een 
begeleidingsintensiteit laag per tewerkgestelde doelgroepwerknemer,

Na afloop van het inschakelingstraject van de LDE-werknemer:

kan de LDE - 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.

Optie 3 & 4: overstap naar collectief maatwerk



Overgang voor doelgroepmedewerkers in 
maatwerkafdeling

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

De maatwerkafdeling neemt zijn toegekend en ingevuld contingent mee.

Optie 3 & 4: overstap naar collectief maatwerk



Optie 3 & 4: overstap naar CMW

DWSE stelt aanvraagformulier ter beschikking (richtdatum februari 2023), waarin je kan 
aangeven de overstap naar collectief maatwerk te willen maken

DWSE voorziet de mogelijkheid voor (bijkomende) coachingssessie

Bezorg DWSE een officiële aanvraag tot omzetting “maatwerkbedrijf in wording” waarin je 
aantoont te zullen voldoen aan de organisatievoorwaarden collectief maatwerk (DWSE stelt 
sjabloon ter beschikking) (uiterlijk eind maart 2023)

DWSE stelt tijdelijke overgangsvergoeding vast a.d.h.v. de zittende doelgroepmedewerkers
(ingevuld contingent) op 30 juni 2023 (foto)

Procedure



Aanvullende lokale diensten



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’). 

Overgangsperiode 2023 – 2025: lokale besturen ontvangen hiervoor 
jaarlijks een werkingssubsidie.

Toekomst (vanaf 2026): 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



Sociale Inschakelingseconomie 

(SINE) - LDE



Specifieke overgangsmaatregelen als SINE in combinatie met LDE 

Sociale Inschakelingseconomie (SINE) - LDE

Voor ondernemingen die zich verder ontplooien binnen Individueel maatwerk:
SINE binnen LDE-contingent

worden de SINE-voordelen vanaf 1 juli 2023 stopgezet (cfr. aanvullende lokale diensten)

SINE buiten LDE-contingent 
behouden werkgevers die voor 1 juli 2023 reeds SINE-voordelen ontvangen de SINE-voordelen 
tot uiterlijk 30 juni 2025.
kunnen werkgevers geen beroep meer doen op een verlenging van de SINE-voordelen.
kunnen werkgevers geen werknemers aanwerven met de voordelen die verbonden zijn aan de 
SINE.

Voor ondernemingen die zich verder ontplooien binnen Collectief maatwerk:
zie sessie ‘SINE bij maatwerkbedrijven’

Vanaf 1 juli 2023



Meer informatie
• Overzicht van alle regelgeving en procedures: 

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

• Vragen? Contacteer ons via 
individueelmaatwerk@vlaanderen.be

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


Vragen? 

• Stel ze via de chat-functie 
• We beantwoorden geen complexe of zeer 

specifieke vragen tijdens of na de infosessies. 
Stuur deze vragen via mail naar 
individueelmaatwerk@vlaanderen.be. 


