HANDLEIDING GETENDERD BEGELEIDINGSTRAJECT

Getenderd begeleidingstraject in kader van TIW
Deze handleiding is specifiek bedoeld voor trajectbegeleiders van projecten waarbij het
begeleidingstraject door de VDAB getenderd is.
De functionaliteiten die in deze handleiding beschreven worden, zijn slechts beschikbaar
voor de gebruiker die tot de ‘Organisatorische Eenheid’ behoort waaraan de VDAB het
begeleidingstraject toegewezen heeft.
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1. Toeleiding
1.1. Bericht van toeleiding
Wanneer de VDAB een klant naar jou toe leidt, krijg je een e-mail met de vermelding van de
identiteit van de burger, de plaats en het tijdstip van de afspraak.
In bijlage van deze e-mail wordt de VDAB-trajectbepaling meegestuurd (zie Bijlage 1).
Zodra je deze e-mail ontvangt, kan je het VDAB-dossier van de betrokken burger raadplegen.
Meer informatie over het raadplegen van het VDAB-dossier via Mijn Loopbaan voor Partners
vind je in de ‘Handleiding in- en uitloggen in Mijn Loopbaan voor Partners en een
klantendossier opzoeken’ en de ‘Handleiding Mijn Loopbaan voor Partners’ op de Mijn
Loopbaan voor Partners-pagina.
Wanneer je het VDAB-dossier voor de eerste keer oproept, krijg je de vraag of de toegeleide
burger zich aangemeld heeft.

Standaard staat de vermelding aangeduid:
De werkzoekende heeft zich nog niet aangemeld, maar ik wil het dossier al bekijken.
Door te klikken op de knop 'Bevestigen’ kan je het dossier inkijken.
Zolang de toeleiding niet bevestigd is, kan je geen enkele registratie in het dossier invoeren.
1.2. Bevestiging toeleiding
Wanneer de burger zich bij jou aanmeldt, dien je de tweede optie aan te vinken:
De werkzoekende heeft zich aangemeld. Ik wil de aanmelding bevestigen.
Standaard staat hierbij de datum vermeld waarop de burger uitgenodigd werd om zich bij
jou aan te melden.
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Wijkt de datum van aanmelding af van het vermelde tijdstip, dan overschrijf je dit met de
reële aanmeldingsdatum.
Eens je de aanmelding van de klant bevestigd hebt, kan je het dossier van de burger
raadplegen en starten met de trajectregistratie.
1.3. Afmelding
Indien de burger niet opdaagt op het afgesproken tijdstip, dan dien je alles in het werk te
stellen om met hem/haar contact op te nemen en een nieuwe afspraak te maken.
Meldt de burger zich toch niet aan, dan dien je de derde optie aan te vinken:
De werkzoekende heeft zich niet aangemeld. Ik heb geen andere afspraak kunnen
vastleggen.
In dat geval dien je ook in het vak ‘Opmerking bij afmelding’ te vermelden waarom de burger
niet opgedaagd is, welke pogingen ondernomen werden om de burger alsnog op te roepen,
…
Wanneer je in dit vak niets vermeldt, dan krijg je een foutmelding.
Bij afmelding onderneemt de VDAB de nodige acties.
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2. Begeleidingstraject opstarten
Vanaf de aanmelding van de burger heb je een termijn van 15 kalenderdagen om met
hem/haar de trajectovereenkomst af te sluiten.
Zolang de trajectovereenkomst niet geregistreerd is, kan je in Mijn Loopbaan voor Partners
geen enkele andere actie registreren.
2.1.

Naar het begeleidingstraject gaan

Klik op de tab ‘Begeleiding en vervolgens op de subtab ‘Traject’.

In de rubriek ‘Acties’ krijg je een overzicht van de diverse ‘grote’ begeleidingsacties waaraan
de burger nu en in het verleden deelneemt/deelgenomen heeft. Ook de toeleidingslijn zie je
hier staan.
De acties worden weergegeven in afdalende chronologische volgorde.

Door te klikken op de koppeling van het lopende ‘Begeleidingstraject’ kom je terecht in het
detailscherm van het begeleidingstraject.

2.2.

Randvoorwaarden
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-

Op deze subtab heb je de mogelijkheid om aan te geven dat je bij de burger een indicatie
opvangt van een mogelijke drempel die het vinden van werk kan bemoeilijken.
Wanneer je het ‘Ja-vakje’ onder ‘Belemmering’ aanvinkt en je bewaart, dan word je ook
weergegeven als ‘registreerder’. Wie het later uitvinkt, wordt op zijn beurt als registreerder
weergegeven.
Bij aanvinken van een belemmering dien je in het tekstveld meer informatie te schrijven over
je vaststellingen, de acties die hiervoor kunnen opgezet worden, …

-

Naast het aanduiden van belemmeringen kan je in het tekstveld op dit scherm ook gewoon
andere informatie schrijven over de burger.
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2.3.

Het detailscherm ‘Begeleidingstraject’

Via de koppeling ‘Aanmaken Trajectovereenkomst’ maak je hier eerst deze overeenkomst
aan. Zolang je dit niet gedaan hebt, kan je hier ook geen andere toestand van het
begeleidingstraject invoeren.
In het onderste deel van dit scherm zie je het ‘verloop’ van het begeleidingstraject. Bij elke
wijziging van toestand, datum, uitvoerder of Financieringsnummer wordt hier getoond door
wie en wanneer dit geregistreerd is.

2.4. Aanmaken trajectovereenkomst
Door te klikken op de koppeling ‘Aanmaken Trajectovereenkomst’ kom je in het volgende
scherm:
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De acties en de bijhorende opmerkingen die de VDAB voor de burger voorstelt, zijn hier
reeds aangeduid.
Je kan in samenspraak met de burger deze trajectovereenkomst wijzigen en/of aanvullen.
Indien de VDAB toegeleid heeft naar een bepaalde trajectbegeleider, dan staan de gegevens
van deze trajectbegeleider hier bij vermeld. Zo niet, dan dien je hier jouw gegevens in te
voeren.
Je kan hier kiezen uit een lijst met door VDAB erkende trajectbegeleiders bij jouw
organisatie.
Wanneer onderaan het scherm ‘Trajectovereenkomst afdrukken’ op ‘Ja’ staat en je klikt op
de knop ‘Bewaren’, dan wordt de trajectovereenkomst als pdf-document getoond. Je kan
dan de trajectovereenkomst af drukken (zie voorbeeld in bijlage 2).
Na bewaren kom je terug in de rubriek ‘Acties’ terecht.
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Klik daar terug op de koppeling van begeleidingstraject. Het detailscherm wordt getoond en
de toestand is gewijzigd in ‘Traject opgestart’. Noteer in de samenvatting de datum waarop
de burger de trajectovereenkomst getekend heeft.

3. Vervolg van het begeleidingstraject registreren
Nadat je het eerste opvolgingsgesprek met de burger gehad hebt, registreer je dit in Mijn
Loopbaan voor Partners.
Via de koppeling ‘Begeleidingstraject’ kom je terecht in het detailscherm van het
begeleidingstraject.

Toestand
In de keuzelijst van de toestanden kies je voor ‘Trajectopvolgingsgesprek 1’.
Datum
Je vult de datum in waarop het gesprek heeft plaats gehad.
Samenvatting
In dit veld noteer je alle relevante informatie over het begeleidingstraject. Deze gegevens
moeten niet alleen jou toelaten om afspraken op te volgen; ook andere gebruikers moeten
op basis van de trajectovereenkomst en de gegevens die in dit veld ingevoerd zijn, kunnen
vaststellen hoe het begeleidingstraject verloopt, wat nog gepland is, …

4. Trajectovereenkomst wijzigen
Wanneer je de trajectovereenkomst wenst aan te passen (andere trajectbegeleider, andere
acties, …), dan klik je in het detailscherm van het begeleidingstraject op de koppeling
‘Aanpassen Trajectovereenkomst’. Het scherm ‘Trajectovereenkomst’ wordt dan geopend.
Hier kan je de nodige aanpassingen invoeren.
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Vergeet niet het tekstvak ‘Motivatie van wijziging trajectovereenkomst’ in te vullen!
Bij bevestigen kan je dan de gewijzigde trajectovereenkomst (Bijlage 3) afdrukken.
Nadat je de wijziging in de trajectovereenkomst bevestigd hebt, wijzigt de toestand van het
begeleidingstraject terug in ‘Traject opgestart’.
Opgelet! Na iedere wijziging van de trajectovereenkomst dien je het eerstvolgende
trajectopvolgingsgsesprek te registreren. (Zie onder 3).

5. Afsluiten van een traject
Maandelijks wordt - volgens de bij de VDAB geldende afsluitregels - bepaald welke trajecten
afgesloten worden.
Een begeleidingstraject van een werkzoekende wordt slechts afgesloten wanneer jij, als
trajectbegeleider, een signaal geeft dat dit mag. Dit signaal geef je door de toestand van het
begeleidingstraject te wijzigen in ‘Volledig stopgezet’. Deze trajecten worden volgens
bepaalde regels automatisch op ‘Uitgevoerd’ gezet.
Gedetailleerde informatie over het afsluiten van begeleidingstrajecten en over het opvolgen
van openstaande trajectacties vind je in de betreffende handleiding ‘Afsluiten van een
begeleidingstraject’ in de rubriek ‘Trajectbegeleiding’.
Wanneer de burger zich na een tewerkstelling terug als werkzoekende inschrijft vóór het
afsluiten van het traject, dan moet je, als tendertrajectbegeleider, de betrokken burger terug
in begeleiding nemen (terugnameplicht). De terugnameplicht geldt ook voor elke
onderbreking van het traject tengevolge van ziekte, onbeschikbaarheid, … en voor zover het
traject niet afgesloten is.
Daarom wordt bij herinschrijving automatisch een mail gestuurd naar jou, als
tendertrajectbegeleider, met de vraag om de burger opnieuw in begeleiding te nemen.

6. Trajectacties
Je kan pas trajectacties registreren nadat je een trajectovereenkomst aangemaakt hebt.
Zolang dit niet gebeurd is, kan je in ‘Stappen naar werk’ slechts acties toevoegen die de
VDAB niet als trajectacties beschouwt (zoals bv. loopbaanbegeleiding).
Alleen jij, als trajectbegeleider, kan een nieuwe trajectactie invoeren. Dit betekent dat jij, in
samenspraak met de burger, steeds de aanvraag van de trajectactie moet registreren.
Bij trajectacties wordt er een onderscheid gemaakt tussen opleidingen en begeleidingen.
Opleidingen zijn acties waarbij de aanwezigheid van de deelnemers (prestaties)
geregistreerd worden. Bij begeleidingen wordt standaard enkel de actie geregistreerd met
de datum van uitvoering of begin- en einddatum wanneer het acties over langere periodes
betreft.
Via de subtab ‘Stappen naar werk’ kom je terecht in het overzichtsscherm .
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Indien je het overzicht in dit scherm wenst te beperken, kan je gebruik maken van ofwel de
optie 'Filter wijzigen' (Vergeet achteraf niet je filter terug af te zetten!) ofwel door een
periode aan te duiden in de voorziene velden en te klikken op de knop 'Opzoeken'.

6.1.

Registratie van begeleidingen

Via de koppeling ‘Voeg een stap toe’ bovenaan het overzichtsscherm, vind je een klaplijst
met mogelijke nieuwe stappen. Aan de hand van deze klaplijst kan je nieuwe ‘stappen naar
werk’ toevoegen.
In het kader van een getenderde begeleidingstraject kunnen uiteenlopende begeleidingen
geregistreerd worden:
• screening
• begeleiding jobcoach
• …
Als trajectbegeleiding noteer je zelf de ‘aanvraag’ voor de betreffende begeleiding als deze
begeleiding door een andere partner uitgevoerd wordt.
Hoe je (aanvraag voor) deze begeleidingen registreert, staat beschreven in de
overeenkomstige handleidingen. Je vindt alle handleidingen op de Mijn Loopbaan voor
Partners-handleidingenpagina.

6.2.

Registratie van opleidingen

Enkel de deelname aan opleidingen voor werkzoekenden die in de VDAB-opleidingengids
gepubliceerd worden en die actief zijn, kan je registreren.
Dit is dus enkel het geval voor VDAB-opleidingen of opleidingen waarvoor de VDAB de regie
voert en die door de VDAB in de opleidingengids gepubliceerd worden of opleidingen die
door de VDAB erkend worden en die door andere partners via Opleidingenmanager in de
opleidingengids gepubliceerd worden.
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In de handleiding over Opleidingenmanager vind je hoe je opleidingen kan publiceren.
Je registreert de deelname aan een opleiding door in de lijst van ‘Nieuwe stappen’ te kiezen
voor ‘Opleiding’ en vervolgens te klikken op ‘Toevoegen’.
Je krijgt een scherm waar je de vraag gesteld wordt of je een eigen opleiding wil starten of
een opleiding aan een andere organisatie wil aanvragen.
6.2.1. Een eigen opleiding starten
Wanneer je de start van een opleiding van de eigen organisatie wenst te registreren, dan
kies je voor de eerste optie
Een eigen opleiding starten.
Je krijgt vervolgens een overzicht van je eigen opleidingen.
Je vindt verdere informatie over deze registratie en het invoeren van prestaties en
vergoedingen in de overeenkomstige handleidingen.
6.2.2. Een opleiding aanvragen
Wanneer de opleiding bij een andere organisatie doorgaat, dan kies je voor de tweede optie
Een opleiding aanvragen.
Je komt terecht in een zoekscherm waar je criteria kan invoeren om de gewenste opleiding
op te zoeken.
Je kiest de betreffende opleiding en bevestigt de aanvraag.
In het tekstvak ‘Samenvatting’ kan je eventueel bijkomende informatie invoeren.
Bij de registratie van de aanvraag wordt een e-mail gestuurd naar de contactpersoon van de
organisatie die de opleiding organiseert.
Je neemt best ook contact op met deze persoon om de startvoorwaarden te bespreken.
De registratie van het verdere verloop van de opleiding en de bijhorende prestaties wordt
door de betrokken organisatie beheerd.
Je kan enkel nog de aanvraag annuleren, zolang deze niet gestart is.
Bij aanvraag van VDAB-opleidingen kan je deze niet annuleren. Je dient hiervoor een seintje
te geven naar de betreffende contactpersoon.
6.2.3. De opleiding is niet terug te vinden in de VDAB-opleidingengids
Wanneer je de opleiding niet terugvindt in de VDAB-opleidingengids dan kan je vragen aan
de organisatie die de opleiding geeft om deze opleiding toe te voegen aan de
opleidingengids.
Dit gebeurt via de ‘Opleidingenmanager’.
Je kan echter slechts opleidingen terugvinden indien de volgende parameters correct staan:
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1 De opleiding moet gepubliceerd zijn.
2 De opleiding is bestemd voor werkzoekenden.
3 De opleiding heeft een CVS-status ‘cursus aanbieden in CVS’. (Dit kan uiteraard enkel
voor partners die daarvoor met VDAB de geëigende overeenkomst afgesloten hebben.)
Indien één van die parameters niet correct staat, dan moet die eerst aangepast worden.
Kan de uitvoerende organisatie niet zelf de registratie in Mijn Loopbaan voor Partners
uitvoeren, dan moet je als trajectbegeleider daarvoor zelf instaan.
6.2.4. Competenties aanpassen na opleiding
De competenties aanpassen in het dossier is van cruciaal belang voor de matching van deze
werkzoekende met vacatures.
Zie voor uitgebreide informatie in de handleiding ‘Mijn Loopbaan voor Partners’.
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Bijlage 1: Trajectbepaling
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Bijlage 2: Trajectovereenkomst
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Bijlage 3: Gewijzigde trajectovereenkomst
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