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• Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 

 

• Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun 
participatie aan de arbeidsmarkt. 

 

• Twee disciplines in huis: 

• trajectbegeleiding 

• arbeidsonderzoek 
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• Vlaamse vzw; provinciale afdelingen; 400 personeelsleden; 70-tal in W-
Vl, 4 MDT’s, eigen arts en doventolk 

 

• 6500 begeleidingen op jaarbasis (Vlaams); 1100 begeleidingen W-Vl  

 

• VDAB  erkennende en subsidiërende overheid 

 

• Tweedelijnsdienst van VDAB (cfr inclusieve werking voor werkzoeken 
met arbeidsbeperking) 

 

• Dienstverlening in de werkwinkel 
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GTB reguliere werking 
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• Opdracht: via trajectbegeleiding en arbeidsonderzoek werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. 

 

• Arbeidsbeperking, voor wie? 

- Personen met een arbeidshandicap (INDICATIE): 
 Fysiek  (rug, epilepsie, …) 
 Psychisch  (depressie, autisme, schizofrenie, …) 
 Verstandelijk  
 Sensorieel  (visueel, auditief) 

   de beperking moet een ‘handicap’ zijn naar werk toe 

 

- Personen met een werkvraag: 
 Werkend   (nog onder contract bij WG) 
 Niet werkend  (RVA, RIZIV, OCMW, FOD SZ, …) 
 

- Nood aan gespecialiseerde begeleiding 
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Arbeidshandicap: 7 mogelijke indicaties  

• VAPH-erkenning  

• BLO/BuSO-schoolverleden 

• bijkomend/verhoogd kinderbijslag (als klant) 

• inkomensvervangende – of een integratietegemoetkoming (FOD) 

• invaliditeitsuitkering  

• gerechtelijke of federale blijvende arbeidsongeschiktheid 

• attest van VDAB erkende diensten of artsen 

bv. 
• attest AO 

• attest neuroloog, psychiater, reumatoloog, …  

• 33% van RVA 
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Trajectbegeleiding 

 

• Twee stappen: uitklaren mogelijk traject naar werk (bepaling) & ondersteunen 
bij uitvoering van traject (begeleiding) 

 

• Bepaling: zicht krijgen op competenties en beperkingen & op noodzaak BTOM’s. 
Indien nodig arbeidsonderzoek inschakelen. 

 

• Netwerk van partners dat mee invulling geeft aan de trajecten; GTB als rode 
draad doorheen traject 

 

• Trajectfocus: volledige arbeidscontinuüm  
• Normaal economisch circuit 
• Maatwerkbedrijven 
• Arbeidszorg 
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Trajectbegeleiding 

 

• Verschillende mogelijke trajecten: 
• Bemiddelingstrajecten 
 
• Voortrajecten & doorstroomtrajecten 

• Opleidingstrajecten (van regulier tot gespecialiseerde opleiding bij Jobcentrum 
W-Vl) 

 

• Activeringstrajecten 

 

• Doorstroomtrajecten (arbeidszorg, maatwerk) 

 

• Transitietrajecten 
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Arbeidsonderzoek 

 

Wat ? 

• Een profiel van het functioneren van de klant  (o. a. arbeidscompetenties) obv 
multidisciplinair onderzoek 

• In functie van  oriëntering naar de arbeidsmarkt & advies bijzondere 
tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) 

 

Hoe ? 

• via assessment, testing &vragenlijsten 

• via oplossingsgericht gesprek 

• via teamoverleg (+ arts) 

• via overleg met andere diensten 
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Zijn er nog vragen? 
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DUOday 

 

Doedag voor mensen met een 
arbeidsbeperking  

 

24 maart 2016 



DUOday 

Wie kent DUOday? 

 

 

 

 

 

Ervaringen met DUOday? 



Concept DUOday = DOEdag 

BEDRIJVEN 

WERKZOEKENDE ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN 

• krijgen een beter zicht op de 

mogelijkheden van personen met 

een arbeidshandicap, 

• leren de 

ondersteuningsmogelijkheden 

van de organisaties kennen  

• werken op deze manier mee aan 

het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

•… 

• extra kansen om 

werkvloeren te leren 

kennen 

• krijgt meer zicht op functie-

eisen en verwachtingen van 

de werkgever/werkvloer 

• mogelijkheid om zijn eigen 

carrière beter te plannen 

• kans om de werkgever te 

overtuigen van zijn 

vaardigheden. 

… 

• krijgen meer zicht op vaardigheden van zijn 

klant 

• kunnen de geschiktheid van een werkzoekende 

voor een specifieke functie uitzoeken, 

• krijgen een beter zicht op de arbeidsmarkt 

• kunnen tewerkstellings- of stageplaatsen 

creëren voor de toekomst. 

• … 

Win-win-win 

En 

Zichtbaarheid 



Weet dat… 

• …DUOday een organisatie is van GTB in 
samenwerking met andere organisaties 

• …DUOday kosteloos is 

• …het zonder aanwervingsverplichtingen is 

• …de werkzoekende via een contract van 
VDAB verzekerd is 

• …we de registratie beperken en je hierin wordt 
ondersteund door de arbeidsbemiddelaar 

• …we een kennismakingsbezoek plannen om 
de stagedag vlotjes te laten verlopen 

 



Weet dat… 

• … je DUOday ook op een andere dag kan 
laten plaatsvinden dan 24 maart 2016 en dat er 
mogelijkheden zijn voor langere stages 

• …zo’n dag de kans biedt om nieuwe 
werkkrachten te vinden voor je bedrijf 

• …we DUOday nu organiseren in gans België? 
Je kan dus ook deelnemen met je vestiging in 
Wallonië, Brussel of Duitstalige Gemeenschap 

 



DUOday in cijfers? 

 

 

. 

Jaar Bedrijven DUO’s Tewerkstelling Stage 

2010 45 37 2 3 

2011 316 443 7 25 

2012 369 438 10 10 

2013 422 500 16 19 

2014 481 501 21 18 



DUOday 2015 in onze provincie? 

 

 

. 

West-Vlaanderen 37 bedrijven 51 stagiairs 



Inschrijven – verdere opvolging? 

• Bedrijf/organisatie biedt DUOdayjob aan via  
www.duoday.be (deelnemen als bedrijf (inschrijven kan 
reeds!) + link inschrijven voor nieuwsbrief) 

 

• Contact door medewerker voor verdere afspraken 

 

• GTB/VDAB/GOB zoekt match met werkzoekende 

 

• Na match kennismaking met werkzoekende en 
opmaak stagecontract vanuit VDAB 

 

• Werkgever voorziet een interessante DOEdag  

  realistisch beeld van de job 
 

. 

http://www.duoday.be/


Meer weten? 

 

 

• Stefanie Laridon, Provinciaal verantwoordelijke DUOday W-Vl, 
0476 01 54 53, stefanie.laridon@gtb-vlaanderen.be 

 

• www.duoday.be 

 

• https://www.facebook.com/DUOdag 
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Vragen? 

 

 

 


