
Korte schets van de problematiek 
1 



Enkele cijfers  
WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN  PER 

OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) 
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Hoofdstuk Titel 

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 



Enkele cijfers  
WERKZAAMHEID JONGEREN PER OPLEIDINGSNIVEAU – VL, BE, EU, 

DN, NL(2012) 
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Hoofdstuk Titel 

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 



Enkele cijfers  
WERKLOOSHEIDSGRAAD JONGEREN (-25 JAAR)  IN 

VLAANDEREN –SITUATIE OKTOBER 2014  (72.244  WZ 

JONGEREN) 
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Hoofdstuk Titel 

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 

24,35% 
26% 

50% 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Hooggeschoold Laaggeschoold Middengeschoold



Enkele cijfers  
WERKZAAMHEIDSGRAAD JONGEREN (-25 JAAR)  IN 

VLAANDEREN  
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Hoofdstuk Titel 

5 
Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 

Uitstroom  Jongeren  12 m na instroom bij VDAB (nov  2012-okt 2013)  ingedeeld per opleidingsniveau  



Enkele cijfers  
WERKLOOSHEIDSGRAAD JONGEREN (-25 JAAR)  IN 

VLAANDEREN- UITSTROOM NA 12 M (EXTRA TABEL)  
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Hoofdstuk Titel 

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 

Uitstroom jongeren na 12 m 

provincie_verblijfplaats 
Laaggescho

olden % 

Midden- en 

Hooggesch

oolden  % Totaal 

Antwerpen 3.499 22,86% 11.810 77,14% 15.309 

Limburg 1.514 19,40% 6.290 80,60% 7.804 

Oost-Vlaanderen 2.696 21,33% 9.943 78,67% 12.639 

Vlaams-Brabant 1.413 18,07% 6.407 81,93% 7.820 

West-Vlaanderen 2.349 21,81% 8.420 78,19% 10.769 

Eindtotaal 11.471 21,11% 42.870 78,89% 54.341 



2. Acties door VDAB 
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Werkplekleren  
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Hoofdstuk Titel 

• Werkinlevingsprojecten voor 

Jongeren (WIJ!) 

• Instapstages  

• IBO  (www.vdab.be/IBO) 
 

 

 

 

 

www.vdab.be/IBO 

www.vdab.be/jongeren 

www.vdab.be/werkgevers 

http://www.vdab.be/werkgevers

/instapstage 

 

 

http://www.vdab.be/IBO
http://www.vdab.be/jongeren
http://www.vdab.be/werkgevers
http://www.vdab.be/werkgevers/instapstage
http://www.vdab.be/werkgevers/instapstage
http://www.vdab.be/werkgevers/instapstage


3. IBO  
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Wat is IBO?  
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• De werkgever wil iemand aanwerven, er is een vacature 

• De werkzoekende wil (en kan op termijn) deze functie 
   uitoefenen 

• Er is een belangrijk verschil tussen het jobprofiel en de 
   kennis/competenties van de werkzoekende 

• De werkgever wil en kan een degelijke opleiding en 
   begeleiding geven (engagement vastleggen in 
   opleidingsprogramma) 



2.Welke werkgevers?  
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• Alle werkgevers komen in aanmerking 

• Wie/wat kan niet ? 

• Bedrijven met openstaande facturen bij VDAB 

• Bedrijven uitgesloten van IBO (procedure via SERR) 

• Tewerkstellingen betaald met dienstencheques 

• Gesubsidieerde tewerkstelling na IBO 
(bv gesco, wep+, …) 



3.Welke werkzoekenden?  
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• De kandidaat mag geen ontslag nemen om met een IBO 
te starten 

• De cursist mag voordien niet in het bedrijf hebben 
gewerkt 
uitgezonderd: 2 weken uitzendarbeid of extra (horeca) 

• Kandidaat moet gedomicilieerd zijn in België 



4.Duurtijd  
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Een IBO duurt tussen 4 en 26 weken afhankelijk van: 

• de competenties van de cursist 

• het aan te leren beroep 

• het opleidingsprogramma 

 
* VDAB beslist (in overleg met alle partijen) de duurtijd van 
de IBO - eventueel kan er ook een verlengd worden 
 

Let op: de cursist kan zonder opzeg de opleiding onmiddellijk 
stoppen voor een andere job (vaste aanwerving) 



5.Verloop van de ibo 
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• VDAB contacteren + aanvraagformulier én opleidingsplan opmaken 

 

• VDAB contacteert uw kandidaat en geeft hem/haar info IBO 

 

• VDAB maakt contracten op 

 

• Opstart IBO: dimona aangifte doen, contracten tekenen (3 partijen) 

 

• Maandelijks:  

  - prestaties doorgeven aan VDAB  

    (VDAB factureert u, u betaalt VDAB, VDAB betaalt cursist) 

  - online evalueren 

 

• Einde IBO: cursist wordt werknemer: contract volgt onmiddellijk op IBO 

(dimona aanpassen) 

U heeft een kandidaat en wenst deze in dienst te nemen 

via IBO 

1 tot 2 

weken 

1 tot 6 

maand 



6.Verplichtingen 
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Verplichtingen werkgever 

• Aanvraagformulier bezorgen aan VDAB ( + opleidingsplan) 

• Dimona aangifte doen vóór start IBO  

• Cursist verzekeren tegen arbeidsongevallen 

• Tijd vrijmaken om op te leiden en te evalueren 

• Maandelijks de prestaties doorgeven  

• Facturen op tijd betalen 

• Contract aanbieden onmiddellijk na de IBO 

• Respecteren beschermde periode na de IBO 



7.Wat betaalt u? 
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• Hoe wordt het loon bepaald ? 

• Functie  paritair comité / beroepenclassificatie 

 

• Wat wordt gefactureerd ? 

• Productiviteitspremie per gepresteerd uur 
(= loon – gemiddelde werkloosheidsuitkering) 

• Verplaatsingsonkosten 

• Administratieve kosten 



8.Productiviteitspremie 
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maandloon uurloon 



9.Wat ontvangt de cursist 
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• Uitkering  
   (bv. werkloosheidsuitkering, opleidingsuitkering) 

• Productiviteitspremie per gepresteerd uur (= loon – uitkering)  

• Verplaatsingsonkosten 

• U voorziet de nodige uitrusting: 
   arbeidskledij, veiligheidsmiddelen, …  
   (zoals de gewone werknemer bij het bedrijf)  



10. Voor- en nadelen 
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• Werkgever 

+ Meer kans op kandidaten voor uw vacature 

+ Begeleid stappenplan naar competente werknemer 

+ Een schakel in een duurzaam personeelsbeleid 

+ Financiële compensatie voor opleidingsinspanning 

+ Tewerkstellingsmaatregelen na IBO blijven mogelijk 

 
- Stopzetting enkel mogelijk in overleg met VDAB 
 

• Cursist 

+ Ruimere sollicitatiemogelijkheden 

+ Opleiding naar een vaste job 

+ Kans om te groeien in een functie met ondersteuning van de VDAB 

+ Financiële ondersteuning tijdens de opleiding 

+ Versterking van de competenties (certificaat) 

 

- Behoudt statuut werkzoekende  

- Stopzetting enkel mogelijk in overleg met VDAB 



11. IBO en studieniveau 
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West-Vlaanderen: gestarte ibo’s bij min 25-jarigen sinds 

01-2014 



12. IBO en beroepencluster 
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West-Vlaanderen: gestarte ibo’s bij min 25-jarigen sinds 

01-2014 
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13. Na de IBO 
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West-Vlaanderen: uitstroom werk na 6 maand, 

laaggeschoold*, -25j 
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14. Speciale IBO’s 
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• C-IBO 
   - doelgroep: langdurig werkzoekenden 
   - kan tot 52 weken 
   - eerste 26 weken van de opleiding betaalt de werkgever  
      geen productiviteitspremie 

• IBO-T 
   - opleiding Nederlands wordt tijdens de IBO voorzien  
      op de werkvloer (gratis) 

• GIBO 
   - werkzoekenden met een beperking in begeleiding 
      bij Jobcentrum 
   - werkgever betaalt geen productiviteitspremie 



15. Speciale IBO’s 
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• IBO voor leerlingen deeltijds onderwijs 

• min deeltijds, max 23u/week 

• duurtijd 

• kan tot einde schooljaar (30 juni) en hierbij de max duur 
van 26 weken overschrijden 

• schoolvakanties 

• inkomen 

 



Bedankt 


