Handleiding Mijn Loopbaan voor partners voor registratie van de begeleiding van
personen met een arbeidsbeperking
Deze handleiding is bestemd voor de externe partners van de VDAB die personen met een (vermoeden van)
een arbeidsbeperking in begeleiding hebben.
Het is belangrijk dat de betrokken werkzoekenden ondersteund worden bij hun aanvragen voor (recht op)
bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) of tewerkstelling in sociale werkplaatsen
(SW) of lokale diensteneconomie (LDE).
De aanpak voor werknemers wijkt af van die voor werkzoekende burgers.
Bij werkzoekende burgers dient de consulent ondersteuning te geven en de nodige aanvragen/registraties
uit te voeren. Hierbij wordt gestart bij het uitklaren van een vermoeden van een arbeidsbeperking en de
registratie van attesten (indicaties) die de beperking staven. Hierna kan het recht op BTOM/LDE of advies
SW aangevraagd worden.
Bij werknemers wordt de premie die hoort bij de BTOM door de werknemer of werkgever aangevraagd,
waarbij uiteraard de nodige indicaties aanwezig moeten zijn om recht te krijgen op deze premie.
Voor meer info kan je burgers ook verwijzen naar de VDAB website.

Overzicht procedure
Werkzoekende burgers
Werkzoekende burgers met een arbeidsbeperking kunnen het recht op BTOM/LDE of advies SW aanvragen.
Belangrijk is dat deze vraag steeds kadert in een traject naar werk!
Wanneer je als consulent geconfronteerd wordt met een werkzoekende burger die een (vermoeden van)
arbeidsbeperking heeft, dan dien je volgende procedure te volgen:
1
Jezelf toegang geven tot het vertrouwelijk luik en geattesteerde indicaties registreren (zie 2)
2
Recht op BTOM/LDE of advies SW aanvragen (zie 3)
3
Premie aanvragen (zie 4)

Werknemers
Werknemers richten de aanvraag tot het recht op BTOM (of evt LDE) rechtstreeks tot de VDAB - Dienst
Arbeidsbeperking (DABP) van hun provincie.
Die oordeelt of betrokkene in aanmerking komt. Bij die aanvraag dient de werknemer zoveel mogelijk
attesten en verslagen te voegen die de arbeidsbeperking aantonen.
Voor meer info omtrent deze aanvraagprocedure kan je de VDAB website raadplegen.
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Procedure
1. Waar vind ik die gegevens in het VDAB-dossier? Toegang tot het vertrouwelijk luik
Via de tab ‘PmaB’ vind je de subtab ‘Toegangsbeheer’ waarmee je jezelf toegang kan geven tot de subtab
‘Vertrouwelijk’ waarin je de indicaties kan invoeren.
Opgelet: deze subtab ‘toegangsbeheer’ krijg je enkel te zien wanneer je zelf de klant in begeleiding hebt.
Wanneer je deze subtab niet hebt en toch toegang nodig hebt tot het vertrouwelijk luik, dien je ofwel de
begeleiding op jouw naam te zetten ofwel aan de DABP (dienst arbeidsbeperking van jouw provincie) de
toegang te vragen.

Je geeft jezelf toegang door je naam in te geven bij ‘gebruiker uitnodigen’ en daarna op ‘toegang opslaan’.

Vanaf dat moment heb je toegang tot het vertrouwelijk luik in het dossier en kan je de subtab ‘indicaties’
raadplegen.
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2. Geattesteerde indicaties registreren
Er mag slechts een indicatie geregistreerd worden als het bijhorende attest/document effectief kan
voorgelegd worden!
De consulent moet (een kopie) van dit document in ontvangst nemen en opladen bij ‘contacten en
documenten’ in het vertrouwelijk luik.

Vervolgens kan je bij de subtab ‘Indicaties’ de gewenste indicatie(s) toevoegen. Je vult voor elke indicatie de
betreffende gegevens in.
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Opmerkingen: Bij aanduiding dat betrokkene een erkenning heeft door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH), voeg je de indicatie ‘VAPH-erkenning’ toe. Bij bevestigen ervan wordt
de indicatie op toestand ‘aangevraagd’ gezet. Na gegevensuitwisseling met VAPH wordt die toestand
automatisch op ‘bevestigd’ gezet.
De bevindingen van de arbeidsgeneeskundige dienst van de RVA worden automatisch ingevoerd door een
elektronische gegevensuitwisseling. De indicatie ‘Arbeidsgeneeskundige dienst-attest arbeidsbeperking’
wordt dan als ‘bevestigd’ aangeduid.

3. Recht op BTOM/LDE aanvragen
Vooraleer er ikv deze tewerkstellingsondersteunende maatregelen tegemoetkomingen/premies kunnen
aangevraagd worden, moet het recht op die tegemoetkoming/premie goedgekeurd zijn.
Zeker voor werkzoekenden vraag je dus best dit recht aan zodra er voldoende elementen hiervoor aanwezig
zijn.
Werkzoekenden kunnen in bepaalde gevallen ook aanspraak maken op bijkomende tegemoetkomingen voor
het volgen van opleidingen.
Bij sollicitaties kunnen ze verwijzen naar dit recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Dit maakt
de aanvraag voor de betreffende premies eenvoudiger voor werknemer en/of werkgever.
De aanvraag voor het recht op BTOM en LDE kan op twee mogelijkheden gebaseerd zijn
1
bepaalde criteria geven automatisch recht op BTOM
2
je kan als consulent een gespecialiseerde screening aanvragen ahv het aanmeldingsformulier
voor werkgevers en partners ifv ICF-indicering

3.1 Criteria die automatisch recht geven
In het document ‘Criteria die recht geven op bijzondere tewerkstellingsonderteunende maatregelen’
(http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml#algemeen) kan je nakijken of de burger op basis hiervan
een recht kan openen.
Je kan indien nodig ook het document ‘Aanvraag tot medisch/psychisch/psychologisch advies’ meegeven
aan de burger. Deze kan dit document laten invullen door zijn/haar arts-specialist en op deze manier de
arbeidsbeperking laten attesteren.
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Obv de beschikbare attesten stel je een dossier samen en registreer je je aanvraag recht in het VDAB
dossier (zie 3.3). Je laat de aanvraag door de klant ondertekenen en verzend dit naar de DABP van je
provincie.

3.2 Gespecialiseerde screening aanvragen ahv het aanmeldingsformulier
Wanneer er geen indicaties arbeidsbeperking voorhanden zijn die een automatisch recht geven op de
gevraagde maatregel, dien je –ifv de aanvraag recht- een gespecialiseerde screening aan te vragen bij de
dienst gespecialiseerde screening van VDAB (DABP triagepunt) ahv het aanmeldingsformulier voor
werkgevers en partners ifv ICF-indicering
•
•
•
•
•

Je vult zowel deel A van het aanmeldingsformulier in als de privacybijlage. Je vervolledigt ook de
conclusie met een uitgeklaarde en goed gemotiveerde vraag.
Je laadt het document op in MLB (onder PMAB, Vertrouwelijk, Contacten en Documenten,) en geeft
het document de naam ‘aanmeldingsformulier ICF-indicering. Het opladen van dit document kent
dezelfde werkwijze als hierboven in punt 2 omschreven bij het opladen van attesten ikv de indicatie)
Je laadt de beschikbare attesten op in het vertrouwelijke luik van MLB
Indien van toepassing, registreer je ook de indicaties arbeidshandicap (zie 2)
Je maakt een doorverwijslijn aan naar het triagepunt, zie hieronder

Doorverwijslijn aanmaken naar het DABP triagepunt
Provincie

OE triagepunt

e-mailadres triagepunt

Naam
contactpersoon
triagepunt

Antwerpen

10008112

TRIAGE-ANTWERPEN@vdab.be

Christel Mous

(Antwerpen)
10012336
(Mechelen)
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10007378
(Turnhout)

Vlaams-

10012323

psychologische_dienst_vlaamsbrabant@vdab.be

Daniël De Poorter

Limburg

10008532

DABP-limburg@vdab.be

Kristien Nelissen

West-

10008135

triage-westvlaanderen@vdab.be

Carmen De

Brabant

Vlaanderen

Schauwer of Daisy
Duyck

Oost-

10008134

triage-oostvlaanderen@vdab.be

Blanco laten

Vlaanderen

Op deze doorverwijslijn vermeld je bij ‘info doorverwijskaart’ "Met de ondertekening van deze

doorverwijskaart stemt de werkzoekende ook in met een doorverwijzing voor screening naar GTB
indien de gespecialiseerde screening van de VDAB dit nodig acht. Deze doorverwijzing naar GTB
gebeurt volgens dezelfde hieronder vermelde afspraken voor de doorverwijzing naar de
gespecialiseerde screening”
De dienst gespecialiseerde screening van VDAB zal jouw screeningsaanvraag bekijken en één van
onderstaande beslissingen nemen:
- De indiceringsconsulent van VDAB nodigt werkzoekende uit voor de opmaak van een ICF verslag
- De VDAB-psycholoog nodigt de werkzoekende uit voor een screening en de opmaak van een ICF
verslag
- Het dossier wordt doorverwezen naar GTB voor een consult bij de arts of ergotherapeut/kinesist of
een werkvloertoets.
Na afloop is er dus steeds een ICF verslag beschikbaar dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de
betrokkene in kaart brengt en al dan niet de aanvraag voor het gevraagde recht tot BTOM, LDE of SW
ondersteunt. Dit ICF verslag is terug te vinden in de tab ‘PmAB’ onder de subtab ICF.

Opmerking: tegelijkertijd –met je aanvraag gespecialiseerde screening- kan je de werkzoekende ook al het
‘aanvraag rechten’ document laten ondertekenen (zie 3.3). Dit is niet verplicht, aangezien het mogelijk is dat
je bij de aanvraag van de gespecialiseerde screening nog niet duidelijk weet welke maatregel het meest
gepast is in het traject van de werkzoekende.

21 maart 2017

6

3.3 Registratie van de aanvragen tot recht
Ga naar de tab ‘PmAB’ en daaronder de subtab ‘Rechten’. Bespreek met de werkzoekende welke rechten
aangevraagd worden. Vink de rechten die niet aangevraagd worden uit!

Klik de toets ‘Aanvraag rechten’ aan.
Bij alle aangevraagde rechten wordt de status ‘niet onderzocht’ weergegeven.
Wanneer de DABP de aanvraag onderzocht heeft, zal de status van je aanvraag wijzigen in ‘Toegekend’ of
‘Geweigerd’. Je ontvangt op dat ogenblik ook een mailbericht terug met de beslissing.
DABP kan uiteraard ook bijkomende informatie vragen.
Eens rechten toegekend zijn, kan je voor één of meerdere rechten op dit werkblad een attest
afdrukken en aan de klant meegeven.
Opm: Bij aanvraag voor een advies sociale werkplaats hoeft er geen formulier “aanvraag recht op
tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking” ingediend te worden.
Omwille van pragmatische redenen wordt er een recht op een tewerkstelling in een sociale werkplaats
geregistreerd in de flap rechten geregistreerd. Strikt genomen hoort een tewerkstelling in een sociale
werkplaats eigenlijk niet thuis in de flap rechten.

4. Tegemoetkomingen/premies aanvragen
Voor een werkzoekende of werknemer kan een aanvraag tot tegemoetkomingen/premies slechts gebeuren
vanaf het moment dat deze het recht op BTOM heeft toegekend gekregen.
Opmerking: bij de tewerkstelling in een beschutte werkplaats of LDE bedrijf, dient deze stap niet gezet te
worden. De uitbetaling van de subsidies aan de werkplaatsen wordt –op moment van aanwerving- geregeld
door het departement.
Op de VDAB website vind je alle nodige informatie terug mbt aanvragen van deze premies op
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/maatregelen#werknemer
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