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Beste,
vzw STAM. STeunpunt Activering op Maat wil de kwaliteitsvoorwaarden voor arbeidsmatige
activiteiten, goedgekeurd op de Ronde Tafel Arbeidszorg, terug in de kijker plaatsen.
In hoeverre realiseren we deze zeven kwaliteitscriteria binnen de arbeidszorginitiatieven in
West-Vlaanderen en welke concrete indicatoren wijzen er op dat we effectief doen wat we zeggen.
Op de participatieladder situeert de doelgroep die in aanmerking komt voor de activeringstrajecten richting betaalde arbeid (met of zonder ondersteuning) zich op trede 4.
Op trede 3 hebben we de doelgroep van het aanbod ‘arbeidsmatige activiteiten voor personen
die een intense zorg en werkbegeleiding nodig hebben’. Het grootste deel van de deelnemers
in arbeidszorg situeert zich op deze trede 3.
De bijgevoegde affiche biedt je een overzicht van de kwaliteitscriteria die we willen realiseren.
Maak deze criteria mee zichtbaar door deze op te hangen in je organisatie.
In een eerste bijgevoegd document vind je een meer uitgebreide omschrijving van de criteria
zoals vastgelegd op de Ronde Tafel Arbeidszorg. Aan deze Ronde Tafel nemen alle betrokken
sectoren van Vlaanderen en Brussel deel. Een tweede document is een werkdocument om
te gebruiken binnen je organisatie.
We dagen jou en de betrokken partijen binnen je arbeidszorginitiatief uit om deze criteria
nogmaals van dichtbij te bekijken en hierover in gesprek te gaan. Bekijk samen in hoeverre
jullie aan deze verschillende criteria aandacht besteden en op welke manier jullie dit doen.
Geef jullie organisatie één score per criterium en bepaal de indicatoren die deze score gewicht geven.
De scores en indicatoren zien we als het resultaat van jullie moment van stilstaan bij de visie
en de criteria van arbeidszorg. Ze geven een beeld van jullie invulling en zijn niet bedoeld
als beoordeling. We vergelijken geen organisaties met elkaar.
Op de Algemene Vergadering van 12 juni in de namiddag geven we een overzicht van hoe
we volgens jullie in West-Vlaanderen met zijn allen samen scoren op de zeven kwaliteitscriteria
voor arbeidszorg en hoe zich dit vertaalt in concrete indicatoren in onze organisaties.
Binnenkort ontvang je via mail een link naar een invuldocument. Een mail waarin we je zullen
vragen om de score en indicatoren per criterium door te geven ten laatste tegen 1 juni.
Voorzie anderhalf uur tijd en plan alvast je gesprek binnen de eigen organisatie.
Samen willen we staan voor een divers en kwaliteitsvol aanbod aan arbeidszorgmatige
activiteiten binnen West-Vlaanderen.
Geef kleur aan arbeidszorg!
Met vriendelijke groet,

Koen Demuynck
Voorzitter

Bianca Dewamme
Stafmedewerker
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Voor elk criterium geef je aan in welke mate jullie
hier aandacht aan besteden binnen jullie arbeidszorginitiatief. Je kan hiervoor kiezen uit hiernaast
staande scores. De gebruikte score vertaal je in
concrete indicatoren die je keuze kracht bij zetten.
De indicatoren zijn specifiek, meetbaar, zichtbaar, aantoonbaar binnen jullie organisatie (vb.
elke medewerker heeft een POP, we hebben een
taakomschrijving waar de specifieke taak voor de
medewerker kan aangevinkt worden, onze begeleiders vertoeven 60% van hun tijd op de werkvloer ...)
Geen vage woorden (we besteden er aandacht aan,
we gaan regelmatig in gesprek met de medewerker,
we werken altijd op maat ….). Als we langs zouden
komen dan kunnen we deze indicatoren zien, ervaren,
lezen … in jullie organisatie. Ga de uitdaging aan!
Geef je score en indicatoren aan binnen de hiertoe
voorziene ruimte. Ga het gesprek aan in je organisatie,
voorzie anderhalf uur tijd hiervoor.
Kom tot een gemeenschappelijk besluit en
stuur per organisatie één score per criterium en
het voorziene aantal indicatoren door voor 1 juni.
Je ontvangt hiervoor een mail met een link.
De scores en indicatoren zien we als het resultaat
van jullie moment van stilstaan bij de visie en de
criteria van arbeidszorg. Ze geven een beeld van
jullie invulling en zijn niet bedoeld als beoordeling.
We vergelijken geen organisaties met elkaar,
geven enkel een globaal provinciaal beeld.

score 6 =
Dit is heel sterk aanwezig in onze organisatie.
Het is één van de kernopdrachten waar we echt willen
voor gaan. We besteden hier veel tijd, aandacht en
middelen aan. We nemen de consequenties van onze
keuze mee in rekening. We spreken iedereen in de
organisatie hier regelmatig op aan.
Geef 6 indicatoren

score 4 =
We zijn er zeker en vast mee bezig, maar minder
nadrukkelijk. Nog extra inzetten hierop lukt niet
(altijd) binnen de organisatie. De doelstellingen van
de (moeder)organisatie laten dit niet toe, er zijn
andere prioriteiten. Extra hoeft hier niet op ingezet
te worden vinden we, wat we doen is voldoende.
Iedereen weet dit wel in de organisatie en we vragen
wel een zeker engagement.
Geef 4 indicatoren

score 2 =
We proberen er aandacht aan te besteden, maar dit
lukt niet altijd. We hebben er niet de tijd en middelen voor, onze organisatie is niet expliciet alleen op
AZ gericht, we vinden andere criteria belangrijker.
We doen wat minimaal moet.
Geef 2 indicatoren

de 7 kwaliteitscriteria
binnen arbeidszorg
01

02

het arbeidszorginitiatief biedt
arbeid op maat

het arbeidszorginitiatief biedt
zorg op maat

07

arbeidszorg
behoort tot de
kernopdracht
van (dat deel van)
de organisatie
dat de arbeidszorgactiviteiten
organiseert

03

het arbeidszorginitiatief biedt
arbeidszorg op
vrijwillige basis
en binnen
een duidelijk
afsprakenkader

06

04

het arbeidszorginitiatief is ingebed
in een netwerk

05

het arbeidszorginitiatief heeft
aandachtvoor
trajectmatig werken
op maat van
de deelnemer

het arbeidszorginitiatief werkt
empowerend
en inclusief
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Criterium 1

Het arbeidszorginitiatief biedt arbeid op maat.

SCORE

indicator 1

indicator 2

indicator 3

indicator 4

indicator 5

indicator 6

Criterium 2

Het arbeidszorginitiatief biedt zorg op maat.

SCORE

indicator 1

indicator 2

indicator 3

indicator 4

indicator 5

indicator 6

Criterium 3

Het arbeidszorginitiatief biedt arbeidszorg op
vrijwillige basis en binnen een duidelijk afsprakenkader.

SCORE

indicator 1

indicator 2

indicator 3

indicator 4

indicator 5

indicator 6

Criterium 4

Het arbeidszorginitiatief heeft aandacht voor
trajectmatig werken en houdt hierbij rekening met
de ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer.

SCORE

indicator 1

indicator 2

indicator 3

indicator 4

indicator 5

indicator 6

Criterium 5

Het arbeidszorginitiatief werkt empowerend en inclusief.

SCORE

indicator 1

indicator 2

indicator 3

indicator 4

indicator 5

indicator 6

Criterium 6

Het arbeidszorginitiatief is ingebed in een netwerk.

SCORE

indicator 1

indicator 2

indicator 3

indicator 4

indicator 5

indicator 6

Criterium 7

Arbeidszorg behoort tot de kernopdracht van de
organisatie of dat deel van de organisatie dat de
arbeidszorgactiviteiten organiseert.

SCORE

indicator 1

indicator 2

indicator 3

indicator 4

indicator 5

indicator 6
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De kwaliteitscriteria

01
criterium

Het arbeidszorginitiatief biedt arbeid op maat.
Het arbeidszorginitiatief
biedt arbeid op maat om de
latente functies van arbeid
beschikbaar te maken met
het doel de levenskwaliteit
te verhogen.
Het arbeidszorginitiatief zorgt
er binnen de grenzen van
haar mogelijkheden voor dat
de arbeidszorgactiviteiten
aansluiten bij de mogelijkheden, beperkingen en
interesses van de deelnemer.

De arbeidszorgactiviteiten zijn maatschappelijk zinvol: de producten en/of
diensten beantwoorden aan een reële
maatschappelijke nood of behoefte.
Deze diensten en producten kunnen
zowel voor interne als externe klanten
bestemd zijn.
Het arbeidszorginitiatief engageert zich
om via een netwerk met andere initiatieven in de regio te werken aan een
gedifferentieerd aanbod arbeidszorgtaken.
In overleg met de deelnemer wordt een
persoonlijk ontwikkelingsplan betreffende
arbeid opgemaakt, waarin het traject van
de deelnemer wordt opgenomen.

Het arbeidszorginitiatief biedt zorg op maat.
De ondersteuning van de deelnemer blijft
niet beperkt tot een louter arbeid gerelateerde ondersteuning. Ook de leefwereld
en de persoonlijke problematiek van de
deelnemer komen aan bod.
Er wordt gewerkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) of begeleidingsplannen, opgemaakt in overleg met de
deelnemer, waarin de zorgondersteuning
wordt opgenomen.

Binnen het arbeidszorginitiatief is de nodige
expertise aanwezig om
de problemen van de
deelnemers te observeren, zorgnoden te
detecteren, te begeleiden
en indien nodig gepast
door te verwijzen naar
reguliere diensten.

02
criterium

Het arbeidszorginitiatief biedt arbeidszorg op vrijwillige
basis en binnen een duidelijk afsprakenkader.

03
criterium

Het arbeidszorginitiatief sluit met
elke deelnemer een arbeidszorgovereenkomst af, waarin alle wederzijdse rechten en plichten geregeld
zijn. Indien derde partijen deel
uitmaken van het arbeidszorgaanbod
worden deze als medecontractanten
betrokken. Zo nodig wordt met elk
van de partijen een aanvullende
overeenkomst afgesloten.
Het arbeidszorginitiatief heeft een
afsprakennota die beide partijen
ondertekenen.

Het arbeidszorginitiatief sluit de
nodige verzekeringen af en draagt
zorg voor veilige en hygiënische werkomstandigheden voor de deelnemer.
Het arbeidszorginitiatief ijvert er
mee voor dat door deelname aan de
arbeidszorgactiviteiten de uitkering van
de deelnemer niet in het gedrang komt.
De deelnemer betaalt geen
persoonlijke bijdrage voor deelname
aan de arbeidszorgactiviteiten

Het arbeidszorginitiatief heeft aandacht voor
trajectmatig werken en houdt hierbij rekening met
de ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer.
Het arbeidszorginitiatief heeft aandacht
voor de persoonlijke groei van de deelnemer en besteedt hierbij de nodige
aandacht aan de ontwikkelings- en
vormingsbehoeften van de deelnemer.
Het arbeidszorginitiatief werkt hierbij
competentie bevorderend.
In overleg met de deelnemer wordt minimaal een individueel begeleidingsplan of
persoonlijk ontwikkelingsplan betreffende
arbeid en zorg opgemaakt, waarin het traject van de deelnemer wordt opgenomen.
Het arbeidszorginitiatief ziet er op toe dat
de deelnemer voldoet aan het profiel dat
vereist is voor deelname aan het aanbod
‘arbeidsmatige activiteiten’. Om dit te
garanderen laat het arbeidszorginitiatief
externe traject- en doelgroepbewaking toe.

Belangrijk hierbij is dat een
arbeidszorgmedewerker die
over de nodige competenties
beschikt om op lange termijn
dezelfde opdracht uit te voeren
als een bezoldigde werknemer,
niet (meer) thuishoort in het
aanbod ‘arbeidsmatige activiteiten’. Het arbeidszorginitiatief
leidt deze arbeidszorgmedewerker toe
naar een instantie die doorstroom naar
betaalde arbeid faciliteert.
Indien een arbeidszorgmedewerker de
stap naar een activeringstraject of naar
de betaalde arbeidsmarkt zet, spant
het arbeidszorginitiatief zich in om
indien deze doorstroming niet slaagt
de terugkeer naar het arbeidszorginitiatief
mogelijk te maken.

04
criterium

05
criterium

Het arbeidszorginitiatief werkt
empowerend en inclusief.
Het arbeidszorginitiatief biedt begeleiding die gericht is op het
versterken van de persoonlijke autonomie van de deelnemer.
Het arbeidszorginitiatief heeft aandacht voor de (re)integratie
van de deelnemer in de maatschappij.

Het arbeidszorginitiatief is ingebed in een netwerk.
Het arbeidszorginitiatief neemt actief deel aan het W²-netwerk van
dienstverleners en aan een arbeidszorgoverleg, waarin minimaal de
andere arbeidszorginitiatieven uit de streek vertegenwoordigd zijn.
De vertegenwoordigde arbeidszorginitiatieven zorgen ervoor dat zij
binnen dit netwerk en binnen de grenzen van de beschikbare middelen
een aanbod arbeidszorg op maat kunnen garanderen van iedereen
die er nood aan heeft, ongeacht problematiek en statuut.

07
criterium

06
criterium

Arbeidszorg behoort tot de kernopdracht van de
organisatie of dat deel van de organisatie dat de
arbeidszorgactiviteiten organiseert.
Het organiseren van arbeidsmatige
activiteiten met zorg voor mensen
die niet, niet meer of nog niet betaald kunnen werken, dient deel
uit te maken van de doelstellingen
of opdracht van de organisatie.
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Het arbeidszorginitiatief toont
op een transparante en voldoende
analytische wijze aan dat zij arbeidszorg aanbiedt en haar wettelijke verplichtingen kan nakomen.
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