VZW STAM. STEUNPUNT ACTIVERING OP MAAT

Heropstart – doorstart arbeidszorginitiatieven COVID-19

De veelheid aan informatie en richtlijnen in de huidige crisis is bijna niet meer te overzien. We
hebben een poging ondernomen om alle relevante info met betrekking tot arbeidszorg te bundelen
en te verwijzen naar bruikbare sites voor tips bij de heropstart of doorstart van de arbeidszorgvloer.

Boven alles geldt slechts 1 wet: hou het veilig! Dit is de basis voor iedereen, zowel doelgroep,
begeleider als coördinator.
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2. Wat kan en wat kan niet in arbeidszorg?
a. Organisatie
Arbeidszorg als methodiek (onbezoldigde tewerkstelling met zorgondersteuning voor
personen die veraf staan van bezoldigde tewerkstelling, met behoud van hun
uitkering) wordt door verschillende organisaties georganiseerd, die echter niet
allemaal onder dezelfde richtlijnen vallen in dit coronatijdperk. We maken een kort
overzicht.
i. Collectieve arbeidszorg (op collectieve werkpost)
-

Arbeidszorg Maatwerk
De arbeidszorgvloeren binnen maatwerkbedrijven moesten niet verplicht
sluiten. Vaak oordeelde het maatwerkbedrijf zelf dat de werkpost niet
langer veilig georganiseerd kon worden en/of er waren niet voldoende
opdrachten voor de doelgroep.
Er zijn wettelijk geen belemmeringen om de arbeidszorgvloer terug op te
starten – MITS het in acht nemen van de wettelijke beperkende
maatregelen rond veilig werken!

-

Arbeidszorg GGZ / VAPH
Voor arbeidszorgvloeren ingericht binnen Welzijnsorganisaties zoals
Beschut Wonen, VAPH-instellingen, … werd door Departement Welzijn
een verplichting tot sluiting van de activerende werkvloeren
uitgevaardigd. Het begeleid personeel moet echter wel ingezet worden
om de doelgroep thuis op te volgen, online, telefonisch of indien niet
anders mogelijk – persoonlijk.
Ondertussen werd beslist dat de activerende werkvloeren uit GGZ terug
mogen opstarten VANAF 11 mei! - MITS het in acht nemen van de
wettelijke beperkende maatregelen rond veilig werken.
Voor VAPH ligt de opstartdatum op 18 mei.

-

Arbeidszorg Algemeen Welzijnswerk
Voor arbeidszorginitiatieven, verbonden aan een lokaal bestuur of een
lokale overheid, gelden de voorschriften die het lokaal bestuur genomen
heeft rond verderzetting van de activiteiten. Indien het lokaal bestuur
akkoord is, kan de arbeidszorgvloer terug opgestart worden – MITS het in
acht nemen van de wettelijke beperkende maatregelen rond veilig
werken!

-

Autonome AZI’s
Voor de autonome arbeidszorginitiatieven (autonome VZW of FV) zijn er
geen specifieke richtlijnen. Hun werking met de doelgroep kan
gecontinueerd worden – MITS het in acht nemen van de wettelijke
beperkende maatregelen rond veilig werken!
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ii. Individuele arbeidszorg (cfr. methodiek “Begeleid Werken”)
Arbeidszorgers en begeleid werkers op een externe werkpost kunnen hun
werk verder blijven zetten, indien dit met de werkpost overeengekomen
wordt. De werkpost is verantwoordelijk voor het garanderen van de
veiligheid van de medewerker. Indien deze veiligheid niet of moeilijk
gegarandeerd kan worden, wordt de samenwerking tijdelijk opgeschort. De
samenwerkingsovereenkomst blijft ondertussen wel geldig en moet niet
worden stopgezet.
b. Doelgroep
De doelgroep van arbeidszorg bestaat uit uitkeringsgerechtigde personen, met een
(vermoeden van) MMPPS problematiek waardoor betaalde tewerkstelling op korte,
middellange of lange termijn niet haalbaar is. Voor bepaalde doelgroepmedewerkers
wordt de begeleiding vergoed door Departement WSE, voor andere door
Departement WVG en nog andere ontvangen hun vergoeding via een lokaal
samenwerkingsakkoord.
Ook hier zijn opnieuw onderscheiden te maken qua regelgeving. We maken een kort
overzicht.
i.

Arbeidszorg WSE
Arbeidszorgers in kader van Oude decreet SW’s, Meerbanenplan,
Activeringstrajecten W2 en Activerende arbeidszorg kunnen hun
werkpost blijven bezoeken, onder de beperkende maatregelen van social
distance en hygiëne.
Indien dit niet mogelijk is, blijft de overeenkomst doorlopen en worden
de begeleidingsvergoedingen doorbetaald vanuit WSE. Voor de uren
sinds de stopzetting door corona neemt WSE het gemiddeld
gepresteerde uren van januari en februari 2020. Heeft de
doelgroepmedewerker door omstandigheden (ziekte, …) geen of weinig
uren gepresteerd in die periode, neem dan contact op met het
departemtent.
Voor trajecten met een eindduur is een verlenging van 3 maand mogelijk.
Vraag deze verlenging van het traject wél zelf aan bij de begeleidende
instantie (VDAB / GTB)!
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ii.

Arbeidszorg WVG
AMA – overeenkomsten blijven doorlopen. Indien de AMA-cliënt op een
externe werkpost actief is, waar de werking gecontinueerd blijft, kan de
cliënt op vrijwillige basis zijn of haar activiteiten verderzetten op deze
werkpost – in overleg met de werkpost.
Voor de AMA’s op een collectieve werkvloer niet verplicht gesloten werd,
geldt dezelfde regel.
Ama
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AMA-cliënten mogen sinds 18 mei terug opstarten op alle werkposten;
mits vrijwillige deelname en het in acht nemen van hygiëne en de
opgelegde beperkende maatregelen rond social distance.
Vanaf 18 mei kunnen ook nieuwe trajecten opgestart worden.
Wat de AMA-overeenkomst betreft: deze blijft doorlopen, ongeacht of de
cliënt nog actief kan zijn of niet. Ook de maandelijkse vergoeding voor de
begeleiding blijft doorlopen. Er hoeven voor de huidige periode geen
stopzettingen in de overeenkomst doorgegeven te worden, dit tot nader
order.
iii.

Arbeidszorg – andere
Voor de arbeidszorgers die niet onder een door Vlaanderen gefinancierd
traject vallen, is de verderzetting afhankelijk van de werkpost: indien de
werkpost actief is, kan de persoon zijn of haar werk verder zetten – MITS
de juiste voorzorgsmaatregelen. Indien de werkpost de deuren sloot of
moest sluiten, kan de persoon uiteraard niet verder actief zijn.

c. Samenvatting
i. In principe is er geen verplichte stopzetting voor de arbeidszorgers: alle
trajecten kunnen verder gezet worden of terug opgestart worden, indien de
werkpost actief is EN indien de nodige maatregelen inzake social distance en
hygiëne gegarandeerd kunnen worden.
ii. De begeleidingsvergoeding loopt door, ook indien de werkpost niet meer
actief was/is – zowel voor trajecten WSE1 als voor trajecten WVG2.
iii. Voor tijdelijke trajecten moet de begeleider een verlenging aanvragen. Neem
hiervoor contact op met je VDAB-consulent of met de penhouder van de
activeringstrajecten.
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WSE: Departement Werk en Sociale Economie
WVG: Departement Welzijn, Gezin en Volksgezondheid
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3. Richtlijnen voor de heropstart van de arbeidszorgvloeren
Maak gebruik van de info op www.veiligaandeslag.be . Op deze site vind je een duidelijk
overzicht van de verschillende richtlijnen, info rond (collectief) vervoer en tips rond de
inrichting van de werkplekken.
We maken een kort overzicht om je op weg te helpen:
⃝ Maak een eigen EXIT-strategie op maat van jouw organisatie, gebaseerd op jouw
interne werking. Werk hierbij gefaseerd. COMMUNICEER hierover duidelijk naar je
medewerkers en doelgroep!
Hou bij het gefaseerd werken rekening met de incubatieperiode van het virus (= 14
dagen) – dit betekent dat een nieuwe fase idealiter pas ten vroegste 14 dagen na
de vorige fase kan opstarten, na een positieve evaluatie.
Heb je geen eigen preventieadviseur, betrek dan zeker je externe preventiedienst
bij de opmaak van je strategie. Vaak hebben ze tools en tips die aanvullend kunnen
zijn voor je organisatie of medewerkers.
⃝ Belangrijkste stelregel: Wie ziek is, blijft thuis!
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⃝ Stel een corona-team samen, dat de verantwoordelijkheid draagt voor het
communiceren (opmaak communicatieplan), opvolgen en respecteren van de
richtlijnen, voor het evalueren en indien nodig bijsturen van de interne
richtlijnen/werking.
⃝ Stel een poetsteam samen per dagdeel, dat in staat voor de nodige ontsmettingen.
Zorg dat het poetsteam zelf beschikt over mondmaskers, wegwerphandschoenen
en correct materiaal
⃝ Zorg voor een duidelijke communicatie naar je medewerkers: individueel, collectief,
en visueel (affiches, posters, stickers, …). De begeleider is voor de doelgroep het
eerste aanspreekpunt voor hun vragen, zorg dat de begeleider van alle interne
afspraken goed op de hoogte is.
⃝ Ontvang je regelmatig externen: voorzie ook naar hun duidelijke communicatie en
richtlijnen (onthaal – wachten in een bepaalde perimeter – handengel - …)
⃝ Bepaal op voorhand het maximaal aantal toegelaten personen op basis van de
grootte van de werkruimte.
⃝ Zorg dat de afstand van 1.5 meter tussen individuen te allen tijde bewaard kan
blijven. Richt je werkpost ook zo in. Maak hierbij optimaal gebruik van stickers en
duidelijke lijnen op de werkposten en vloer
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⃝ Elke medewerker heeft per dagdeel zijn vaste, eigen werkplek. Er wordt per
dagdeel niet gewisseld;
⃝ Zorg voor een goede ontsmetting van werkposten, deurklinken, trapleuningen,
sanitair, tafels en stoelen per dagdeel.
⃝ Maak – indien mogelijk – gebruik van handenvrije deuropeners
⃝ Mondmaskers worden sterk aangeraden. Je kan ze als werkpost ook verplichten
voor je personeel en de doelgroep. Je kan kiezen voor wegwerpmaskers of
herbruikbare stoffen maskers. Bij de stoffen maskers is het aan te raden deze te
naamtekenen voor elke cliënt. Beslis ook over de reiniging van de stoffen maskers
(zelf of op verantwoordelijkheid van de cliënt).
Communiceer duidelijk over het correct gebruik van de mondmaskers.
⃝ Pas de gemeenschappelijke momenten van pauze of lunch aan, zodat deze in
kleinere groepen gebruikt worden. Zorg steeds voor een goede hygiëne tussen de
verschillende groepen.
⃝ Stimuleer het gebruik van eigen afwasbare drinkfles, die enkel door de cliënt
worden aangeraakt (type dopper, …)
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⃝ Overleg individueel met medewerkers die extra kwetsbaar zijn door andere
aandoeningen (hartkwalen, diabetes, verzwakt immuunsysteem, obesitas, …) wat
voor hen haalbaar is.
⃝ Arbeidszorg is vrijwillig. De deelname aan arbeidszorg onder de huidige
omstandigheden is steeds op vrijwillige basis.
⃝ Zorg voor jezelf!
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4. Suggesties en FAQ’s
a. Beschermend materiaal
 ANTWERPEN:
 LIMBURG:
 OOST-VLAANDEREN:
 VLAAMS-BRABANT:
 WEST-VLAANDEREN: POM West-Vlaanderen lanceerde op 6/05 een call voor
de aankoop van beschermingsmateriaal, specifiek voor maatwerkbedrijven
en arbeidszorginitiatieven. Meer info vind je hier:
http://www.pomwvl.be/sociale-economie/call
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b. Inrichting werkposten:
 ANTWERPEN:
 LIMBURG:
 OOST-VLAANDEREN:
 VLAAMS-BRABANT:
 WEST-VLAANDEREN: via het provinciaal relanceplan wordt Bart Neels
gedurende 3 maand ingezet ter ondersteuning bij de herinrichting van de
werkposten, en dit op kosten van de provincie. Alle West-Vlaamse
maatwerkbedrijven en arbeidszorginitiatieven kunnen hier gebruik van
maken, in overleg met de sociale partners binnen je organisatie.
Elk maatwerkbedrijf of arbeidszorginitiatief kan rechtstreeks met Bart een
afspraak maken voor een bezoek ter plaatse: bart.neels@vierwerk.be of
0498/91 93 38.
c. Mondmaskers - tips:
 kies ervoor om zelf de mondmaskers dagelijks te koken bij stoffen
exemplaren. Richt hiervoor eventueel een nieuwe “ploeg” op, die instaat
voor de reiniging. 5 minuten in kokend water is ideaal. Geen gebruik maken
van microgolfovens omwille van potentieel brandgevaar!
 Stoffen mondmaskers met linten hebben de neiging bij het wassen te
vernestelen en vragen veel werk om terug uit elkaar te halen. Gebruik –
indien mogelijk – beter de mondmaskers met elastiek achter de oren.
 Draag handschoenen bij het behandelen van mondmaskers en bewaar ze
individueel verpakt in verzegelbare diepvrieszakjes.
 Werk met naamtags of kleurcodes voor de mondmaskers.
d. Telewerken met doelgroep
Op vraag van enkele leden stelden we aan Departement WSE en Departement WVG
de vraag of het mogelijk is om met de doelgroep arbeidszorg thuiswerk met
telefonische opvolging te voorzien (kleine, niet dringende opdrachten, op eigen
tempo en vrijwillige basis). Vanuit Departement WSE werd hier positief op
gereageerd, zeker wanneer het doelgroepmedewerkers betreft die omwille van
persoonlijke redenen niet (meer) naar het arbeidszorginitiatief kunnen komen, maar
wel actief willen blijven. Belangrijk is dat dit op vrijwillige basis gebeurt!
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Vanuit Departement WVG werd aangegeven dat dit bij AMA niet kan: werkpost kan
niet het thuisadres van de cliënt zijn.
e. Maak een PPT of filmpje die je op enkele plaatsen voortdurend laat afspelen voor de
doelgroep over de richtlijnen. Maak hier eventueel gebruik van het materiaal voor de
doelgroep, ontwikkeld door Wablieft (zie Nuttige Links)
f.

Voor je doelgroep kan het fijn zijn om met elkaar en jullie in contact te blijven. Een
besloten facebookpagina kan een ideaal communicatiemiddel zijn, waar je
regelmatig filmpjes, ludieke items, do-opdrachten, uitleg en info over je organisatie
kan delen met de doelgroep.
Of maak via een online platform (zoals JITSI-MEET) een eigen “corona-café” waar je
doelgroepmedewerkers welkom zijn voor een sociale babbel

g. (Nog aan te vullen met jullie suggesties en FAQ’s). Contacteer gerust STAM vzw op
wvl@arbeidszorg.be voor je opmerkingen!
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5. Nuttige links
www.veiligaandeslag.be – heel overzichtelijke, handige tool, met een duidelijke, down te
loaden checklist voor de opstart van bedrijven, ondernemingen en organisaties.
www.info-coronavirus.be – de officiële infosite van de overheid met betrekking tot corona
www.coronagame.be - een online game (in verschillende talen beschikbaar) om een individu
vertrouwd te maken met de beperkende maatregelen op de werkvloer
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal - duidelijke affiches, kortfilmpjes en
foto’s om met doelgroepmedewerkers te communiceren over de beperkingen door corona.
Zeer bruikbaar op de eigen werkvloer!
https://www.cohezio.be/nl/coronavirus-nuttige-affiches-om-te-downloaden - duidelijke
affiches om te gebruiken in je organisatie. Eenvoudig te downloaden en af te printen.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-handjes-wassen-met-handige-hans handige tips en affiches voor mensen die mentaal wat zwakker zijn
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-vancorona/ - niet alleen hygiëne is belangrijk, maar ook het psychisch welzijn!
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https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener - gratis download handenvrije
deuropeners voor wie een 3D-printer heeft. Kan ook besteld worden bij Materialise zelf voor
wie geen 3D printer heeft.
https://udas.ucll.be/limesurvey/index.php/588742?lang=nl - vragenlijst voor
doelgroepmedewerker arbeidszorg in kader van Studie Meerwaarde van Arbeidszorg, over
invloed van coronacrisis op psychosociaal welbevinden van de doelgroepmedewerker

www.vlaio.be/heropstart - 10 tips van kabinet WSE voor een veilige heropstart van
bedrijven en organisaties op 4 mei 2020.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals specifieke tips voor begeleiders
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/20200515_Richtlijnen_AMA_WS
.pdf - richtlijnen rond heropstart en nieuwe opstart AMA-cliënten dd. 18 mei 2020
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