Naar een geïntegreerd arbeidszorgbeleid 2023
Vervolgnota na hervorming arbeidszorg binnen WSE
Rondetafel arbeidszorg, 21/09/2020
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I.

Premises
1. Premise 1: betaalde arbeid geniet voorkeur ten aanzien van onbetaalde arbeid, maar
arbeidszorg is nodig als laagdrempelige toegang tot de abeidsmarkt
-

-

-

Het liefst ontvangen alle arbeidszorgmedewerkers een loon voor het werk dat ze doen.
Toch zijn we er van overtuigd dat het rendement van sommigen zo beperkt is dat een
(volledige) loonsubsidiëring weinig realistisch is. Het zou bovendien andere
verwachtingen creëren bij werkgevers waardoor er weer een aantal uit de boot zouden
vallen.
Voor deze mensen is arbeidszorg noodzakelijk als laagdrempelige toegang tot de
arbeidsmarkt en als laatste vangnet als het (even) niet meer gaat. Daarbij hebben zij
recht op een stabiel inkomen (uit hun uitkering) en is er financiering voor hun
begeleiding.
Op die manier is arbeidszorg het ideale instrument om de inactieve arbeidsreserve te
oriënteren richting arbeidsmarkt.

2. Premise 2: Het wegwerken van schotten is de beste garantie dat iedereen aan boord is
-

2

-

In het arbeidszorg beleid zijn de schotten dankzij het nieuwe beleid van 2018 met de
invoering van het Werk- en Welzijndecreet – wat gerealiseerd werd door een goede
samenwerking tussen departement Welzijn en departement WSE - voor een deel
weggewerkt; helaas zijn er nog altijd een aantal schotten aanwezig, zowel bij
‘arbeidszorg’ (op trede 3 en 4) als binnen de participatieladder in zijn geheel.
o Een echt inclusief beleid voor de meest kwetsbaren in de maatschappij bouwt zo
weinig mogelijk drempels en haalt schottentussen maatregelen, sectoren,
beleidsdomeinen en niveaus weg.
o Vereenvoudiging in de veelheid van maatregelen op de verschillende treden van
de participatieladder is absoluut noodzakelijk voor het wegwerken van deze
schotten. Voor arbeidszorg alleen al zijn er 5 verschillende maatregelen met elk
een andere financieringsvorm, erkennings-en subsidievoorwaarden.
We streven naar een maximale integratie en aansluiting met bestaande maatregelen
zoals maatwerk. In wat volgt wordt er een voorstel gedaan, dat alle subsidievormen
omvat behalve begeleid werken en activeringstrajecten. Deze zijn te specifiek om mee op
te nemen in een alomvattend beleid.

3. Premise 3: Duidelijke definities
-

-

Omdat arbeidszorg zo complex is, zijn duidelijke definities belangrijk. Voor de Rondetafel
Arbeidszorg is arbeidszorg de methodiek waarbij mensen die omwille van medische,
mentale, psychische, psychiatrische, sociale of multiproblematiek niet, nog niet of niet
meer op de betaalde arbeidsmarkt terecht kunnen, onbetaalde arbeid verrichten en
waarbij ze begeleid worden zowel op vlak van arbeid als op vlak van zorg.
Beleidsmatig werd dit gedeeltelijk vertaald in de volgende maatregelen:
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arbeidszorg – decreet sociale werkplaatsen (of ook structurele arbeidszorg
genoemd)
o arbeidszorg meerbanenplan (of ook experiment arbeidszorg genoemd)
o activerende arbeidszorg (gesubsidieerd door sociale economie)
o AMA (arbeidsmatige activiteiten)
o Begeleid werken (gesubsidieerd door departement WVG en VAPH)
Daarnaast bestaan er nog arbeidszorgmedewerkers en arbeidszorginitiatieven
waarvoor er geen financiering bestaat.
o

4. Premise 4: De deur naar de arbeidsmarkt moet altijd minstens op een kier staan
-

-

3

-

Zoals de definitie van arbeidszorg duidelijk aangeeft, is arbeidszorg bedoeld voor mensen
die niet, nog niet of niet meer betaald aan het werk kunnen.
Dit betekent dat arbeidszorg voor de doelgroep een opstap kan zijn naar de arbeidsmarkt
(en een hogere trede op de participatieladder) maar ook een eindstation. Met de
invoering van AMA is er (gelukkig) een erkenning gekomen voor deze laatste groep.
Toch is het ook voor die groep van belang de deur naar de arbeidsmarkt minstens op een
kier te laten staan, zodat zij zich ‘niet afgeschreven voelen voor die arbeidsmarkt’.
Bovendien gebeurt het niet zelden dat mensen na jaren arbeidszorg hun problematiek
overstijgen en toch stappen kunnen zetten naar de arbeidsmarkt.
De meer activerende benadering voor arbeidszorgmedewerkers die stappen kunnen
willen zetten naar betaalde arbeid en de meer stabiliserende benadering voor
arbeidszorgmedewerkers voor wie is geen exclusieve voor de éne of de ander sector. Ze
komen beiden voor bij organisaties die behoren tot welzijn en zorg en die behoren tot
sociale economie. De openingen die zijn gemaakt naar de andere sectoren binnen het
meerbanenplan en AMA bewijzen dat beleidsmakers dit ook beseffen.
De vraag van de klant staat hierbij centraal. Dat betekent dat een klant op een bepaald
moment ook een stap naar beneden moet kunnen zetten op de participatieladder.
Het perspectief van de klant moet duidelijk geëxpliciteerd worden, net als het perspectief
van het arbeidszorginitiatief, zodat er een goede match kan worden gemaakt.
Het traject wordt bij voorkeur ‘opgevolgd’ door een derde partij naast de
arbeidszorgmedewerker en het arbeidszorginitiatief, zoals GTB.

5. Premise 5: Kwalitatieve begeleiding vereist voldoende financiering
-

De MMPPS doelgroep = de doelgroep van arbeidszorg wordt geconfronteerd met (een
combinatie van) problemen van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of
sociale aard. De begeleiding van deze dikwijls multifactoriële problemen vergt veel inzet
van de arbeidszorgbegeleiding. De sector berekende dat voor de kwalitatieve begeleiding
van een arbeidszorgmedewerker een bedrag van 3.300 euro per jaar nodig is. Dit is,
omgerekend, ook wat VAPH voorzieningen krijgen voor de begeleiding van een begeleid
werker (via RTH of PVB). Vanuit sociale economie is het bedrag per
arbeidszorgmedewerker 2.300 euro. Dit lijkt ons het minimum. De 840 euro voor AMA
vanuit welzijn is te beperkt, rekening houdend met de problematiek van de doelgroep.
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Voor dit bedrag kan geen kwaliteitsvolle begeleiding worden opgezet, enkel een
administratieve opvolging

II.

Hervorming van het arbeidszorg beleid vanuit WSE

Op dit moment is er al een deel van arbeidszorg, zoals gedefinieerd door de Rondetafel Arbeidszorg,
dat gefinancierd wordt vanuit welzijn en een deel dat gefinancierd wordt vanuit werk en sociale
economie. Deze maatregelen bevinden zich zowel op trede 3 (kan voor langere tijd) als op trede 4
(sowieso tijdelijk van aard). In totaal gaat het om 5 verschillende maatregelen en dus 5 verschillende
vormen van subsidiëring.
De activeringstrajecten nemen we op in dit schema verbonden omdat zij deel uitmaken van het
decreet werk- en zorg trajecten maar nemen we niet mee in de het voorstel over verdere integratie,
dat wordt uitgewerkt in de rest van de nota. Idem dito voor begeleid werken, georganiseerd en
gesubsidieerd vanuit VAPH, omwille van de specificiteit van de persoonsgebonden financiering. Het
zou natuurlijk ideaal zijn als de hervorming op lange termijn ook begeleid werken meeneemt (via de
Vlaamse sociale bescherming), maar op middellange termijn lijkt ons dat weinig realistisch.
Schematisch gezien ziet het huidige arbeidszorgbeleid er als volgt uit:
WSE + WVG
activeringstrajecten
4

WVG
begeleid werken

AMA

WSE
AZ decreet SW
AZ MBP

AAZ

De minister voor sociale economie heeft de intentie om de huidige 3 subsidiesystemen voor
arbeidszorg te hervormen. Omdat arbeidszorg sociale economie op dit moment decretale
verankering mist, wil men arbeidszorg sociale economie vasthaken aan het decreet werk- en
zorgtrajecten, meer bepaald aan het onderdeel ‘arbeidsmatige activiteiten’. Op die manier zal er een
AMA WSE ontstaan. Omdat AMA WVG en AMA WSE naar doelstelling en doelgroep grotendeels
gelijklopen, is de vraag wat dan precies onder welzijn zal vallen en wat onder werk en sociale
economie. Op dit moment is het idee van WSE om het aantal uren dat iemand arbeidszorg doet, te
hanteren om dit onderscheid te maken. Wie meer dan 12u arbeidszorg doet valt onder WSE, wie 12u
of minder doet valt onder WVG.

WSE + WVG
WVG
begeleid
werken
activeringstrajecten

AMA

WSE
AMA

-12u AZ

+12u AZ

Schema 2: het hervormd arbeidszorgbeleid, op basis van de huidige plannen van WSE
Waar er op dat moment nog wel verschillen in zitten is in de organisaties die aanspraak kunnen
maken op de subsidies van AMA welzijn en AMA WSE. Voor WSE zouden andere dan
maatwerkbedrijven slechts gebruik kunnen maken van de subsidies WSE mits een
samenwerkingsverband met een maatwerkbedrijf.
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Omdat er enige haast bij is (inspectie financiën heeft bezwaar bij herhaaldelijke verlengingen), wil
men deze hervorming zo snel mogelijk doen via een BVR (Besluit Vlaamse Regering). Tegelijkertijd
voorziet men ook een evaluatie (en bijsturing) van het decreet werk- en zorg trajecten tegen 2023.
Rekening houdend met al deze gegevens dringt de vraag zich op of de hervorming niet nog één
stapje verder kan gaan en AMA WVG en AMA WSE maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Zouden er in de back office niet een aantal afspraken kunnen worden gemaakt, zodat er in de
‘front office’ voor de arbeidszorginitiatieven en voor de doelgroep maar één arbeidszorgsysteem
is? In dat geval zou een hervormd arbeidszorgbeleid er schematisch als volgt uitzien:

WVG + WSE
activeringstrajecten

AMA

WVG
begeleid werken

Schema 3: Een verder doorgedreven hervorming en integratie en afstemming van het
arbeidszorgbeleid tussen de 2 departementen WSE en WVG.
De hervorming van de 3 systemen vanuit WSE via een BVR zou dus een tussenstap kunnen zijn om
tegen 2023 te komen tot een bijsturing van het werk- en zorgdecreet en dus tot een maximale
integratie van AMA welzijn en AMA sociale economie.
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Of, men zou vanuit WSE nog wat extra tijd kunnen vragen en onmiddellijk voor een grondiger
hervorming op langere termijn kunnen gaan. Dit is wellicht efficiënter dan eerst veel tijd en energie
steken in een wijziging van het beleid, dat men dan na 2 jaar opnieuw zal wijzigen. Als er vanuit
inspectie financiën toch een zekere druk is om op korte termijn via een tussenstap te werken, dan is
het belangrijk dat die hervorming al in de lijn ligt van dit streefdoel op lange termijn.

III.

Stappen naar een verdere integratie van AMA welzijn en AMA WSE
1. Context
Op dit moment én na de hervorming van arbeidszorg op basis van de huidige plannen van
WSE zijn de arbeidszorgmedewerkers en arbeidszorginitiatieven binnen elk van de domeinen
gelijkend maar er zijn toch ook verschillen. Ook de subsidiebedragen zijn verschillend.
Doelgroep
-

-

gelijkenis: het gaat allebei om een MMPPS doelgroep, de uitkering waarvan ze
leven is dezelfde: het gaat om mensen, met een uitkering van RVA, RIZIV, OCMW
of FOD sociale zaken.
verschil: bij mensen die leven van een RVA uitkering heeft de groep gefinancierd
door welzijn een advies ‘niet-toeleidbaar’ en mensen gefinancierd door sociale
economie een advies ‘(activerende) arbeidszorg’.

NB: De hervorming waar VDAB mee bezig is inzake de adviezen gaat in deze richting: zowel
de mensen in AMA welzijn (AMA dus) en AMA sociale economie zouden een advies
‘activering’ krijgen. Ook op dit vlak is er al een gelijktrekking in aankomst.
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Organisaties:
o

o

o

gelijkenis: tot AMA welzijn zijn heel wat organisaties uit zorg en welzijn
toegelaten, maar ook maatwerkbedrijven. Tot AMA sociale economie zijn ook
organisaties uit welzijn en zorg onrechtstreeks toegelaten () via een partnerschap
maar kunnen niet autonoom deelnemen
verschil: de subsidies vanuit welzijn zijn rechtstreeks toegankelijk voor
maatwerkbedrijven; de subsidies sociale economie zijn niet rechtsreeks
toegankelijk voor zorg/en welzijnsorganisaties die geen samenwerking hebben
met een maatwerkbedrijf en dus geen rechstreekse subsidiëring van zorg- en
welzijnorganisaties ondanks dezelfde begeleiding. Welzijns- en zorgorganisaties
zijn immers ook op een activerende manier met hun doelgroep bezig; zo blijkt uit
de doorstroomcijfers. Bovendien zijn deze partnerschappen binnen
meerbanenplan sinds 2006 ongewijzigd gebleven en werd in activerende
arbeidszorg deze partnerschappen niet echt gestimuleerd door de 5% regel.
Verschil: Maatwerkbedrijven mogen op dit moment mensen begeleiden met een
advies niet-toeleidbaar én arbeidszorg, welzijns- en zorgorganisaties mogen op
dit moment enkel mensen met een advies niet-toeleidbaar begeleiden (tenzij ze
in het meerbanenplan arbeidszorg zitten).

Subsidiebedragen en manieren van subsidiëren:
Verschil:
6

o
o

vanuit het departement WSE bedraagt de begeleidingspremie per kop ongeveer
2.300 euro per jaar.
Bij het departement welzijn bedraagt deze 840 euro per kop per jaar

(NB: een berekening van de sector leert dat voor een kwalitatieve begeleiding een bedrag per
kop van 3.300 euro per jaar nodig is. De subsidie AMA welzijn bedraagt 50% van de subsidie
AMA WSE en 25% van het bedrag dat de sector berekende.)

o

Administratieve vereenvoudiging. Een veel gehoorde verzuchting bij de
werkvloerbegeleiders is de grote administratieve last en het verschil in hantering
van documenten, verplichte registraties, … volgens het statuut van de doelgroep
en volgens de subsidiërende overheid. Begeleiders bieden dezelfde begeleiding
aan maar moeten in functie van het “administratief statuut van de
doelgroepmedewerker” verschillende registraties, procedures, en documenten
hanteren.

De cijfers
De cijfers uit het registratiesysteem bewijzen nu al de innige verstrengeling tussen welzijn en
werk:
o
o

Uit een overzicht van COHBRA viewer blijkt dat er 41 maatwerkbedrijven erkend
zijn als AMA begeleider.
Uit de cijfers van de Rondetafel arbeidszorg blijkt dat:
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In de sector van de GGZ de begeleiding van 188 arbeidszorgmedewerkers
wordt gesubsidieerd via het meerbanenplan (van de 2.025
arbeidszorgmedewerkers), dus sociale economie
In de sector sociale economie wordt de begeleiding van 147
arbeidszorgmedewerkers gesubsidieerd wordt via AMA, dus welzijn
In de sector algemeen welzijnswerk (OCMW’s en CAW’s) de begeleiding
van 87 arbeidszorgmedewerkers wordt gesubsidieerd via het
meerbanenplan, dus sociale economie
In de sector zorg voor personen met een handicap de begeleiding van 88
arbeidszorgmedewerkers wordt gesubsidieerd via het meerbanenplan
arbeidszorg, dus sociale economie.

2. Voorstel
Eén unieke ‘front office’ voor WVG en WSE

7

De Vlaamse overheid heeft dus in de uitvoering van de verschillende maatregelen
voorzichtige stappen vooruit gezet op het vlak van het uitwerken van een beleid dat de
beleidsdomeinen overstijgt. Het schema van hierboven indachtig, lijkt het dus nog maar een
kleine stap naar een verdere integratie van AMA welzijn en AMA sociale economie. Het zou
in ieder geval een ongelooflijke stap vooruit zijn als er voor de arbeidszorgmedewerker en
het arbeidszorginitiatief maar één front office is en dat, van waar het geld komt, back office
wordt geregeld tussen de departementen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om te bepalen wat door wie kan worden betaald. Maar
volgende voorwaarden zijn aan alle pistes verbonden en hebben te maken me die ‘gelijke
front office’:
o
o

o

o

Arbeidszorginitiatieven hebben een rechtstreekse toegang tot de middelen
voorzien voor arbeidszorg (en niet via een partnerschap).
De voorwaarden voor de doelgroep zijn gelijk: de toestemming van de
uitkeringsinstanties verloopt op dezelfde manier. Vooral voor RVA
uitkeringstrekkers betekent dit dat ze hetzelfde advies krijgen: één advies
‘activering’ is wenselijk.
De bedragen die de organisaties ontvangen voor de begeleiding zijn dezelfde,
ongeacht de financierende instantie. Uiteraard kan het wel dat de bedragen
evolueren naargelang de fase waarin de arbeidszorgmedewerker zich bevindt. (Je
zou kunnen argumenteren dat mensen die al jaren arbeidszorg doen, een zekere
routine hebben opgebouwd en minder begeleiding nodig hebben).
De administratieve procedure om subsidies aan te vragen moet dezelfde zijn en
moet administratief zo light mogelijk worden gehouden. Er kan gewerkt worden
met individuele prestatiefiches zoals dat bij sociale economie het geval is of met
het indienen van overeenkomsten zoals bij welzijn of nog een andere manier.
Van belang is dat de administratie minimaal wordt gehouden zodat er maximale
begeleidingstijd voor arbeidszorgmedewerkers is. Bovendien kan je op dit
moment bij welzijn doorlopend subsidies aanvragen tot het contingent op is. Bij
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o

o

sociale economie wordt via een oproep een bepaald contingent verdeeld. Ook
hier moet een keuze worden gemaakt om budgetneutraal te kunnen blijven.
De betrokkenheid van VDAB/GTB als arbeidsmarktregisseur is van belang (ifv
toeleiding, infodoorstroming, voor overleg als het niet vlot loopt op de
werkvloer, bij administratieve problemen, adviezen in orde krijgen, …)
Het traject van de arbeidszorgmedewerker wordt opgevolgd door een derde
partij.

Als dit het achterliggend idee is voor een grondige hervorming op lange termijn, dan moet de
hervorming op de korte termijn, via een tussenstap van het BVR voor AMA WSE, zo veel
mogelijk hierop gealigneerd zijn.
Cruciaal hiervoor is een maximale afstemming tussen de departementen, zodat we geen
arbeidszorgmedewerkers kwijt raken en cours de route. Er zal dus nood zijn aan
weldoordachte overgangsmaatregelen.
Daarnaast impliceert dit dat er al op zijn minst een principiële gelijkschakeling moet zijn in:
o

o
8

De doelgroep: die is er eigenlijk al (of zal er zijn met de gelijkschakeling in het
advies activering). Dit betekent dat én maatwerkbedrijven én welzijns- en zorg
organisaties mensen met een advies activering zullen moeten kunnen
begeleiden.
De organisaties: net zoals de maatwerkbedrijven middelen kunnen aanvragen bij
het departement WVG voor AMA welzijn, zouden de Welzijns- en Zorg
organisaties al minstens principieel een erkenning moeten kunnen krijgen bij
WSE voor AMA WSE subsidies en dus rechtstreeks gefinancierd kunnen worden
zonder tussenstap van een samenwerkingsverband. In een overgangsperiode kan
het dan gaan om een erkenning los van financiering, zodat de huidige plaatsen
kunnen behouden blijven (dat is in het belang van iedereen, niet op zijn minst
voor de arbeidszorgmedewerker). Als er dan terug budgettaire ruimte komt,
kunnen de erkende organisaties hier aanspraak op maken.

We hebben hierboven beschreven waaraan de ‘front office’ idealiter beantwoordt. Hieronder
geven we een aantal voorbeelden van hoe de back office zou kunnen worden geregeld,
telkens met hun pro’s en contra’s. Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden denkbaar.
De eerste vraag zal zijn:
1. Worden de budgetten van de beide departementen worden samengevoegd en er
worden duidelijke afspraken gemaakt over het beheer ervan OF
2. Worden de budgetten worden apart gehouden, maar er wordt een regeling back office
uitgewerkt die bepaalt welk departement voor welk deel betaalt, zodat de
arbeidszorgmedewerker/organisatie er in de front office niets van merkt.

Indien men kiest voor optie 2, zijn er veel mogelijke pistes
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Er zijn verschillende gronden op basis waarvan subsidies vanuit welzijn, respectievelijk sociale
economie kunnen worden gegeven, maar er zullen er wellicht nog andere zijn:
1. Het aantal uren dat ze arbeidszorg doen
2. De duur van de arbeidszorg
3. Het profiel van de doelgroep
Alle 3 hebben ze hun pro’s en contra’s. En waar je de grens ook trekt, deze zal altijd een stuk
artificieel zijn, net omwille van het feit dat allemaal in elkaar overloopt. We verwijzen hierbij
ook telkens naar gegevens uit het laatste rapport van de Rondetafel Arbeidszorg.
a. Piste 1: het aantal uren dat iemand arbeidszorg doet
De redenering hierachter is dat iemand die meer uren arbeidszorg presteert dichter bij de
arbeidsmarkt staat en iemand die minder uren presteert verder ervan af staat. Je zou daaruit
kunnen afleiden dat de groep die meer uren presteert door sociale economie wordt
betoelaagd; de groep die minder uren presteert door welzijn. Dit houdt een verdere
doortrekking van de hervorming volgens de huidige plannen van het departement in.
Indien men kiest voor deze piste, kan het subsidiekanaal (in de back office) wijzigen wanneer
het aantal gepresteerde uren gedurende 3 maand lager dan 12u per week ligt (switch van
WSE naar WVG) of gedurende 3 maand hoger dan 12u per week ligt (switch van WVG naar
WSE).
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-

Aantal
Aantal azm
Percentage
Cumulatief
uren AZ
percentage
0-3
303
5,22%
5,22%
3-6
508
8,75%
13,97%
1057
18,21%
32,18%
P6-9
703
12,11%
44,30%
r 9-12
12-15
1117
19,25%
63,54%
o
696
11,99%
75,53%
’ 15-18
18-21
518
8,92%
84,46%
s
21-24
284
4,89%
89,35%
:
24-27
233
4,01%
93,37%
O27-30
80
1,38%
94,75%
30-33
190
3,27%
98,02%
p
33-36
11
0,19%
98,21%
94
1,62%
99,83%
b36-39
39-42
9
0,16%
99,98%
a
1
0,02%
100,00%
s45-48
Eindtotaal
5804
100,00%
i
Pro’s
o Op basis van de huidige verdeling van de populatie arbeidszorgmedewerkers (zie
tabel hierboven) zien we dat de groep min of meer in 2 kan worden verdeeld bij
12u. De mediaan ligt bij 12u. Dat komt overeen met 3 dagdelen. Als daar de
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grens wordt gelegd worden de ‘lasten’ netjes verdeeld tussen de 2
departementen.
Contra:
o

o

In het traject van een persoon moeten de uren vlot op- en afgebouwd kunnen
worden naargelang van de fase waarin een medewerker zich bevindt. Dit zou
ertoe kunnen leiden dat personen redelijk vaak moeten switchen tussen
subsidiekanalen. Dit zou vlot moeten kunnen gebeuren zonder dat de
arbeidszorgmedewerker/organisatie er iets van merkt.
Van alle arbeidszorgmedewerkers die gesubsidieerd worden door WSE werken
op dit moment 42% minder dan 12u en van alle arbeidszorgmedewerkers die
door welzijn worden gesubsidieerd, is 30% meer dan 12u aan het werk
welzijn
RTH + PVF
AMA
639
211
850

≤12u
> 12u
Totaal

werk & sociale economie
decreet SW Meerbanenplan AAZ Geen
Totaal
1095
194
452
9
745
3134
523
386
468 53
507
2148
1618
580
920 62
1252
5282
aantal

welzijn en + 12u
sociale economie en -12u

% op totaal
734
655

% op totaal Welzijn/SE
14% 30%
12% 42%
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De grens van 12u is een archaïsch onderscheid, dat oa wordt gebruikt in het
kader van de progressieve werkhervatting maar dat niet strookt met de realiteit.
Opsplitsen op basis van aantal uren “arbeidszorg” houdt geen rekening met
andere integratie-inspanningen van de doelgroepmedewerker: arbeid in het
kader van therapie, vrijwilligerswerk, een persoon die slechts deeltijds een
formele job heeft maar kan aanvullen met arbeidszorg, …, personen met
progressieve tewerkstelling aangevuld met arbeidszorg, personen die geen
geschikte werkplek vindt die hem waar hij meer dan 12u zijn activiteiten kan
ontplooien, …

b. Piste 2: de duur van arbeidszorg
In dit geval zou het voorstel zijn om de scheidingslijn te leggen op 2 jaar. De eerste 2 jaar zou
de begeleiding van de arbeidszorgmedewerker gesubsidieerd worden door sociale economie;
de volgende jaren door welzijn. Als doorstroom gedurende 2 jaar niet lukt, zou de persoon
wel in arbeidszorg in dezelfde organisatie kunnen blijven maar zou de kost voor de
begeleiding automatisch worden overgenomen door welzijn , met behoud van dezelfde
administratie, procedures, documenten en registratie.
Pro’s:
o

Is eenvoudig te hanteren.
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o

o
o
o
o

Dit sluit mooi aan bij de doelstellingen van elk van de departementen waarbij bij
WSE de focus ligt op activering richting arbeidsmarkt. Voor zorg en welzijn is het
verschaffen van arbeidszorg een manier om te zorgen voor mensen en te
voorkomen dat zorgnoden groter worden (preventief karakter).
Dit sluit ook aan bij een aantal actoren en stakeholders betrokken op arbeidszorg
zoals de vakbonden.
Dit is heel duidelijk naar de organisaties en bij een automatische overdracht van
de subsidies, is dit een zeer klantvriendelijke maatregel.
De arbeidszorgmedewerker kan in dezelfde organisatie blijven, het is enkel de
financieringsbron die verandert.
Nog een – niet onbelangrijk politiek voordeel – is dat de lasten tussen welzijn en
sociale economie netjes verdeeld zijn. Op basis van de cijfers van het laatste
rapport van de RTAZ blijkt immers dat het aantal mensen die minder lang dan 2
jaar arbeidszorg doen en het aantal mensen dat 2 jaar of langer arbeidszorg
doen, exact 50-50 is.
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Bron: Rapport ‘De Vlaamse arbeidszorgmedewerker in 2018. Mei 2020. Data en analyse Provincie Oost-Vlaanderen.

Contra:
o

o

o

In een overgangsjaar (en dus een regularisering van de zittende doelgroep) zijn
de lasten gelijk verdeeld. Nadien zullen gedurende de eerste 2 jaar de lasten voor
sociale economie tijdelijk groter zijn om daarna weer even groot te worden.
Organisaties en arbeidszorgmedewerkers kunnen er niet voor kiezen om niet
activerend te werken. De eerste 2 jaar zal de nadruk altijd op activering liggen,
wat niet voor alle medewerkers (en organisaties) de wens is.
Hoe duur van arbeidszorg concreet afbakenen:
 Vb persoon is gestart met arbeidszorg maar deze wordt onderbroken
door een langdurige ziekenhuisopname tgv een auto-ongeluk
 Vb persoon is gestart met arbeidszorg maar stapt na X tijd in een
reguliere job die hij nadien weer verliest, waardoor hij opnieuw in
arbeidszorg stapt.
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c. Piste 3: het perspectief van de doelgroep
Een andere manier om te bepalen wat gesubsidieerd zou moeten worden door welzijn en
wat door sociale economie is het perspectief of de wens van de arbeidszorgmedewerker. Je
zou kunnen stellen dat er 2 groepen zijn:
o
o

Personen die op middellange termijn kunnen en willen doorstromen
Personen die niet de wens hebben om betaald te werken en wiens kansen
daartoe laag worden ingeschat.
(NB: het gaat dus telkens om een wens van de klant én een inschatting van een
(externe) begeleider, omdat wens van de klant niet altijd even realistisch is.)

o
o
o

Ook deze visie sluit aan bij de beleidsdoelstellingen van beide departementen.
Het sluit aan bij de wens van de arbeidszorgmedewerkers.
Na 2 jaar kan er een evaluatie gebeuren van dit perspectief en indien dit wijzigt
kan de subsidiebron worden aangepast.
Organisaties kunnen keuzes maken en de focus leggen op de éne of de andere
groep of allebei. Dit heeft het voordeel dat er een duidelijke match kan worden
gemaakt tussen de arbeidszorgmedewerker en zijn perspectief en de organisatie.

Pro’s:

o

Contra’s:
o
12

o
o

Voordat een persoon effectief op de werkvloer is, is het moeilijk in te schatten of
die middellange of heel lange termijn of niet zal kunnen doorstromen. Dit wordt
soms pas duidelijk nadat die een tijd actief is op de werkvloer. Ook ICF is niet
fijnmazig genoeg om hier een waterdicht onderscheid te maken. (Een oplossing
zou kunnen zijn dat je iemand ergens laat starten en na 6 maanden evalueert of
zijn inschatting en die van de trajectbegeleider juist waren.)
Wensen van personen kunnen wijzigen in de tijd
Komt niet overeen met de huidige doorstroomcijfers

Voorwaarden:
o
o
o

Deze opdeling in 2 groepen mag niet raken aan het idee om deze mensen 1
advies te geven vanuit DGS, nl. ‘advies activering’.
Geen zware procedures om te bepalen of iemand tot groep 1 behoort dan wel
tot groep 2.
Er is een regelmatige evaluatie nodig door een externe partner (zoals GTB)
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3. Samengevat voorstel
Het is al een grote stap vooruit dat de huidige 3 manieren om arbeidszorg te subsidiëren
vanuit het departement WSE (AZ decreet SW, AZ-meerbanenplan, activerende
arbeidszorg) via een BVR zullen worden hervormd tot één. Het zou voor de doelgroep en
de organisaties een nog grotere vooruitgang zijn als AMA WVG en AMA sociale economie
die op dat moment bestaan verder worden hervormd tot één. Back office zouden er dan
de nodige regelingen moeten worden getroffen door de departementen zodat het in de
front office voor de medewerkers en de organisaties één systeem is. Ook al zou het
noodzakelijk zijn om te werken met een tussenstap, toch is het belangrijk deze
hervorming in de tussenfase zo veel mogelijk te enten op het lange termijn project.
Belangrijk is ook dat er garanties zijn voor de ‘zittende doelgroep’ en dat er
weldoordachte overgangsmaatregelen worden uitgewerkt, zodat we geen enkele
arbeidszorgmedewerker kwijt raken onderweg.

Noot:
Dit voorstel focust enkel op het Vlaamse beleid, verder blijft het van belang in een hervorming van het
arbeidszorg beleid van belang ook de aspecten die zich op federaal niveau bevinden in het oog te
houden, meer bepaald:
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-

Dimona
De motivatiepremie
De inactiviteitsvallen
De bescherming van de uitkeringen en voor wat betreft mensen met een RVA uitkering:
o Stopzetting van de degressiviteit
o Bestuderen implicaties voor beschermingsstatuut bij overgang van advies niettoeleidbaar naar advies activering voor mensen in AMA
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