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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

op: www.vdab.be/sociale-economie 

+ Inhoudelijke aanvraag grondig invullen
+ Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opladen 
in het vertrouwelijk luik

Via de VDAB-website
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Aanvraag Aanvraag 
+ 2 weken

Datum bezoek 
- 10 dagen

Datum bezoek + 
20 dagen

Beslissing 
+ 45 dagen

+vragenlijst! datum afspraak signaal naar 
werkgever ter 
herinnering

betekenen 
beslissing

Beroeps-
mogelijkheid



4
1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

https://www.vdab.be/sociale-economie

https://www.vdab.be/sociale-economie


1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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Binnen LDE: enkel aanvraag evaluatie doorstroom mogelijk!



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

Bij problemen: contacteer de Dienst Arbeidsbeperking (DABP) of de expert collectief maatwerk 
van je provincie.  De gegevens vind je verder in deze presentatie.
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

Pas beschikbaar vanaf 16 maart 2019!
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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Na klikken op ‘bewaren en afdrukken’:

Bevestiging aanvraag (op het scherm + mail)Bewaren en afdrukken



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

+ Inhoudelijke aanvraag grondig invullen
+ Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opladen
in het vertrouwelijk luik

Via Mijn VDAB - Aanvraag tot evaluatie werkondersteuningspakket (WOP)/doorstroom
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Aanvraag Aanvraag 
+ 2 weken

Datum bezoek 
- 10 dagen

Datum bezoek + 
20 dagen

Beslissing 
+ 45 dagen

+vragenlijst! datum afspraak signaal naar 
werkgever ter 
herinnering

betekenen 
beslissing

Beroeps-
mogelijkheid



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
13



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

Via Mijn VDAB - Aanvraag tot evaluatie werkondersteuningspakket (WOP)/doorstroom
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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Automatisch ingevuld 



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

Via Mijn VDAB voor werkgevers - Aanvraag tot evaluatie werkondersteuningspakket (WOP)/doorstroom
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+ Inhoudelijke aanvraag grondig invullen
+ Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) 
opladen in het vertrouwelijk luik

Aanvraag Aanvraag 
+ 2 weken

Datum bezoek 
- 10 dagen

Datum bezoek + 
20 dagen

Beslissing 
+ 45 dagen

+vragenlijst! datum afspraak signaal naar 
werkgever ter 
herinnering

betekenen 
beslissing

Beroeps-
mogelijkheid



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

Via Mijn VDAB voor werkgevers - Aanvraag tot evaluatie werkondersteuningspakket (WOP)/doorstroom
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

Via Mijn VDAB voor werkgevers - Aanvraag tot evaluatie werkondersteuningspakket (WOP)/doorstroom
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

De Inhoudelijke aanvraag

Opbouw
Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen:
- Een eerste deel met algemene (tewerkstellings)gegevens.
- Een tweede deel dat peilt naar het functioneren op de werkvloer.

- Het derde deel kan alleen ingevuld bij een vervroegde aanvraag herevaluatie WOP op 
basis van gewijzigde psychosociale redenen of medische redenen.  (Zorg altijd voor een
attest dat deze gewijzigde situatie aantoont)
Niet van toepassing voor LDE

Indienen
Vul dit formulier zo volledig en zorgvuldig mogelijk in en laad het op in het 
vertrouwelijk luik van het MLP+-dossier van de werknemer.
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

De Inhoudelijke aanvraag - Deel 1: algemene gegevens

gegevens werkgever 
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Naam bedrijf

Ondernemingsnummer 

Adres van tewerkstelling 
(straat, huisnummer, postcode 
en gemeente)

Naam + bereikbaarheid 
contactpersoon

Telefoon contactpersoon

E-mail contactpersoon



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

De Inhoudelijke aanvraag - Deel 1: algemene gegevens

gegevens werknemer
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Voornaam en naam

Rijksregisternummer

Startdatum tewerkstelling

Beoogd doel evaluatie * ◻ evaluatie WOP      

gevraagd WOP:  loonpremie             %   

begeleidingsnood: hoog / midden / laag

◻ doorstroom evaluatie                    

Huidig ondersteuningspakket 
(enkel voor CMW)

◻ loonpremie:                         %

◻ begeleidingsnood: hoog / midden / laag



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

De Inhoudelijke aanvraag

Welk takenpakket voert de werknemer uit?

Welke specifieke begeleiding heeft de werknemer nodig?

Motiveer je aanvraag tot evaluatie:
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1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

De Inhoudelijke aanvraag - Deel 2: functioneren op de werkvloer

= obv ICF (44 categorieën, graag invullen samen met de klant)
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Sterkte Geen probleem Licht probleem Ernstig probleem Toelichting beoordeling

Nauwgezetheid
Ik werk zorgvuldig en maak weinig fouten X

Psychische stabiliteit
Ik kan om met moeilijke situaties in het 
leven.  Ik kan tegen een stootje.

X

Vertrouwen
Ik heb zelfvertrouwen en kom op voor mijn 
eigen mening als dit nodig is.

X

Betrouwbaarheid
Ik ben eerlijk.  Ik kom mijn beloftes en 
afspraken na.

X

Motivatie
Ik ben bereid om me in te zetten.  Ik lever 
inspanningen om een taak zo goed mogelijk 
te doen.

X



1. AANVRAAG - Initiatief werkgever/werknemer

De Inhoudelijke aanvraag - Deel 3: gewijzigde medische of psychosociale redenen

= enkel voor herevaluatie werkondersteuningspakket in Collectief maatwerk (CMW)
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1. AANVRAAG - Initiatief VDAB
30

X -

6maand

X - 6maand tot 

X - 3maand

Datum bezoek

- 10 dagen

Datum bezoek 

+ 20 dagen

Datum beslissing 

+ 45 dagen

Brief naar 

werkgever

datum afspraak signaal naar 

werkgever ter 

herinnering

betekenen 

beslissing

beroeps-

mogelijkheid

LDE

- na 5 jaar in dienst (sinds 1-4-2015)



2. BEZOEK/EVALUATIE 
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● Spreiding (LDE):

○ Vrijwillige aanvragen doorstroom: lopend

○ Verplichte evaluaties doorstroom: najaar 2019



2. BEZOEK/EVALUATIE 
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DOORSTROOM:

● Obv ICF en POP

● Er wordt rekening gehouden met de spreiding:

○ Afwezigheid van de werknemer op de werkvloer

○ Uitstroom: de continuïteit op vlak van bedrijfsvoering van de onderneming

○ Instroom nieuwe werknemers

○ Doortsroomtrajecten



2. BEZOEK/EVALUATIE 
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● Gesprek met werkgever (of iemand die een duidelijk zicht heeft op het functioneren

van de doelgroepwerknemer

● Gesprek met de doelgroepwerknemer (deze mag zich laten vergezellen van een

familielid, vakbondsafgevaardigde, …)

● Voorzie een rustige ruimte en voldoende tijd

● De deskundige arbeidsbeperking zal de werknemer ook vragen of hij de 

briefwisseling per mail wenst te ontvangen



3. DE BESLISSING
34

BESLISSING DOORSTROOM KOMT ALTIJD PER MAIL of BRIEF



4. NIET AKKOORD
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● Mogelijkheid tot beroep via de Heroverwegingscommissie (HOC)

● Binnen 45 dagen na ontvangst beslissing terug bezorgen aan DABP

● HOC-document

● HOC = multidisciplinair samengesteld:

○ VDAB, GTB, GOB, gebruikersorganisaties, adviserend arts

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/formulieren.shtml


5. CONTACT/VRAGEN
36

Provinciale experten

Antwerpen Annika Gilen
annika.gilen@vdab.be

Limburg Stefaan Peeters stefaan.peeters@vdab.be

Oost-Vlaanderen Jyoti Hullebus jyoti.hullebus@vdab.be

West-Vlaanderen Nancy Veys nancy.veys@vdab.be



5. CONTACT/VRAGEN
37

Antwerpen Copernicuslaan 1 dabp-
antwerpen@vdab.be

2018 Antwerpen 03 229 06 50

Limburg Bampslaan 40 Bus 5 dabp-limburg@vdab.be
3500 Hasselt 011 26 48 22

Oost-Vlaanderen VAC, Virginie Lovelinggebouw dabp-
oostvlaanderen@vdab.be

Kon. Maria Hendrikaplein 70 Bus 63 09 248 54 40
9000 Gent

West-Vlaanderen Kon. Albert I-laan 1.1 dabp-
westvlaanderen@vdab.be

8200 Sint-Michiels 050 44 04 04

Contactgegevens Provinciale Dienst Arbeidsbeperking
https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking

https://werkgevers.vdab.be/experts-arbeidsbeperking
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