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1. INLEIDING 
In het inspiratiekader ‘gezamenlijke onthaaltrajecten voor mensen met een VDAB-advies niet toeleidbaar’ 
gaan we kort in op het decreet lokaal sociaal beleid van 2018 waarin het samenwerkingsverband geïnte-
greerd breed onthaal wordt gesitueerd.  
 
We belichten kort het werk- en zorgdecreet van 2014 dat voorziet in een aanbod voor werkzoekenden met 
medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn om 
bepaalde arbeid te verrichten. Essentieel hierbij is dat de trajecten maatschappelijke oriëntatie uitgevoerd 
worden op basis van het decreet lokaal sociaal beleid onder de noemer gezamenlijke onthaaltrajecten voor 
mensen met een VDAB-advies niet toeleidbaar. 
 
De doelgroep die in aanmerking komt voor een gezamenlijk onthaaltraject met de kernactoren zijn diegene 
die het advies niet toeleidbaar hebben gekregen en een werkloosheidsuitkering ontvangen, of een aanvraag 
hiervoor lopende hebben. We gaan dieper in op de kenmerken en de problematieken van deze doelgroep. 
Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het precair statuut en het gegeven dat de werkloosheidsuitkering 
degressief is in tijd. Het advies niet toeleidbaar schort de degressiviteit niet op.  
 
Vervolgens focussen we op het gezamenlijk onthaaltraject van de kernactoren. De term onthaal hanteren 
we als een overkoepelende term voor een aantal functies en werkingsprincipes zoals omschreven in het 
regelgevend kader. We behandelen achtereenvolgens de doelstellingen, de functies, de werkingsprincipes 
en de basishouding die gekenmerkt wordt door een positieve hulpverleningsrelatie.  
 
In een volgende stap bespreken we de fasen van het gezamenlijk onthaaltraject van de kernactoren met 
bijzondere aandacht voor het dialogisch cyclisch proces en maken we de vertaling naar de doelgroep van 
mensen met een advies niet toeleidbaar. We behandelen achtereenvolgens: de fase van opstart, de tra-
jectbepaling, de trajectuitvoering- en opvolging en het afsluiten van het gezamenlijk onthaaltraject. Ge-
durende het gezamenlijk onthaaltraject is het belangrijk dat de kernactoren actief samenwerken, de krach-
ten bundelen en samen bekijken hoe ze de onderscheiden competenties m.b.t. deze doelgroep kunnen 
inzetten. De meerwaarde van de samenwerking moet leiden tot een meer omvattende oplossing op maat 
van de cliënt. Het centraal stellen van de cliënt is een bijzonder belangrijk aandachtspunt en vormt de 
leidraad doorheen de inspiratienota.  
 
Een warme overdracht tussen de domeinen werk en welzijn waarbij de betrokkene centraal is hierbij cru-
ciaal. We gaan in op het organiseren van een warme overdracht van Werk naar Welzijn en hebben bijzon-
dere aandacht voor het eindgesprek in een VDAB-traject en de aanmelding bij de contactpersoon GBO.  
 
Tot slot staan we stil bij de uitwisseling van persoonsgegevens in de context van het Geïntegreerd Breed 
Onthaal. Hierbij maken we een onderscheid tussen de gegevensuitwisseling tussen de kernactoren enerzijds 
en tussen de kernactoren en de VDAB anderzijds. 
 
Dit document moet opgevat worden als een inspiratiekader. Het gaat hier over een algemeen geldende 
GBO-methodiek, waarbij in functie van specifieke doelgroepen andere accenten zullen gelegd worden. Het 
is geen statisch document en vooral op te vatten als work in progress. Op dit moment loopt er ook een 
parallel proces met een GBO-praktijk in Oudenaarde, volgens de Service Design principes om hieruit te 
leren en dit proces verder te finetunen.  
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2. SITUERING 

2.1. Decreet lokaal sociaal beleid en samenwerkingsverband GBO 
 
Binnen het decreet lokaal sociaal beleid van 09/02/2018 fungeert het sociaal huis als een loket voor de 
OCMW-hulp- en dienstverlening en is het een zichtbaar aanspreekpunt voor welzijnsvragen.  Vanuit het 
sociaal huis, wordt onder regie van het lokaal bestuur, het samenwerkingsverband geïntegreerd breed ont-
haal uitgebouwd. Het decreet lokaal sociaal beleid voorziet in een regelgevend kader voor het samenwer-
kingsverband GBO. Het GBO definieert drie kernactoren met een decretale onthaalopdracht, namelijk: de 
OCMW’ s, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk werk van de ziekenfond-
sen. Het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal is prioritair gericht op het verhogen van de 
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbe-
scherming voor de meest kwetsbare doelgroepen. In het samenwerkingsverband GBO bundelen minimaal 
deze drie diensten hun krachten om de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening te verzekeren en 
onderbescherming tegen te gaan. Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal werkt nauw sa-
men met de basis- en faciliterende actoren en het achterliggend aanbod.  
 
Deze kernactoren bieden een laagdrempelige integrale eerstelijnshulp op maat van de cliënt en onderne-
men gerichte en proactieve en outreachende acties om rechten toe te kennen. De vraag wordt verhelderd 
en samen met de cliënt wordt gezocht naar een oplossing en naar mogelijkheden die bij de cliënt en zijn 
omgeving te vinden zijn. De weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen met instanties die de sociale 
rechten en toegang tot basisvoorzieningen kunnen verzekeren maken inherent deel uit van de kernopdrach-
ten. Dit alles gebeurt op tempo en met het nodige respect voor cliënt en in alle vertrouwen. Informatie-
stromen verlopen bij voorkeur via de cliënt zelf of met toestemming van de cliënt conform de geldende 
regelgeving.  
 
Deze drie kernactoren hebben doorheen de tijd eigen accenten gelegd en specifieke expertise opgebouwd. 
Zo richten de Diensten Maatschappelijk Werk zich prioritair naar personen met verminderde zelfredzaam-
heid ten gevolge van langdurige ziekte, ouderdom of handicap en hun mantelzorgers in een thuiszorgsitu-
atie. De Centra Algemeen Welzijnswerk richten zich op doelgroepen zoals thuislozen, jongeren, slachtof-
fers, justitiecliënten en mensen met persoonlijke, psychische of relationele problemen. Het OCMW heeft 
een bijzondere opdracht over maatschappelijke integratie en is van daaruit erg bekend met personen die 
problemen ondervinden met werkgelegenheid. Het OCMW heeft de laatste jaren ook meer ingezet op soci-
ale activering, psychosociale problematieken en jongeren. De meerwaarde van het samenwerkingsverband 
geïntegreerd breed onthaal ligt in het realiseren van meer synergie tussen de werking van de kernpartners 
waarbij de onderscheiden competenties maximaal gebundeld worden ingezet. Een doorgedreven samen-
werking tussen de kernactoren, waarbij het samenbrengen van de drie expertises van CAW, OCMW en DMW, 
leidt tot een meer omvattende oplossing op maat van de doelgroep.  
 
Verder is het belangrijk om in het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal een duidelijk onderscheid te 
maken tussen de rol van de GBO-medewerker en eventuele andere rollen die verbonden zijn aan specifieke 
mandaten die GBO-medewerkers van betrokken partners opnemen, bijvoorbeeld in het kader van maat-
schappelijk onderzoek. Het geïntegreerd breed onthaal is zodanig georganiseerd dat het, daar waar nodig, 
het overzicht op het hulpverleningstraject blijft behouden. Het fungeert als terugvalbasis en houvast daar 
waar cliënten in een achterliggend traject om een of andere reden afhaken, terwijl er nog hulp nodig is. 
Het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal vervult een signaleringsopdracht. Het signaleert 
drempels die de toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening bedreigen en factoren die 
onderbescherming versterken aan de verschillende betrokken lokale actoren. 
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2.2. Werk- en zorgdecreet 
Het werk- en zorgdecreet van 25/04/2014 voorziet in een aanbod voor werkzoekenden met medische, 
mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen (MMPPS) die (tijdelijk) niet in staat zijn om 
betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie. Het 
decreet omvat 3 soorten aanbod1: de activeringstrajecten, de arbeidsmatige activiteiten en de trajecten 
maatschappelijke oriëntatie.  
 
Bij de activeringstrajecten gaat het om kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden 
om mensen met een MMPPS-problematiek een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Het is 
een traject waarin een combinatie van werkacties en hulpverlening wordt aangeboden met als doel de 
werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling. Het traject wordt uitgetekend door een case-
manager Zorg en een casemanager Werk, samen met de cliënt. Een netwerk van dienstverleners gaat aan 
de slag met het trajectplan. De netwerken en de casemanager Werk worden aangesteld door VDAB. De 
casemanagers Zorg worden gemandateerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). 
 
Bij het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) draait het om onbetaalde bezigheid voor mensen 
tussen 18 en 65 jaar met een MMPPS-problematiek die omwille van die problematiek op korte en middel-
lange termijn geen betaalde arbeid (meer) kunnen verrichten. Deelnemers aan AMA worden begeleid door 
erkende begeleiders. Voorzieningen kunnen erkend worden als begeleider door het Departement WVG. 
 
De trajecten maatschappelijke oriëntatie die vermeld worden in het decreet houdende de werk- en zorg-
trajecten worden niet uitgevoerd op basis van dit decreet. Ze worden gekoppeld aan het decreet lokaal 
sociaal beleid en meer bepaald aan het geïntegreerd breed onthaal.  
 
Voortaan spreken we van gezamenlijke onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet toeleidbaar. 
Mensen met mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen kunnen op korte en middellange 
termijn niet (meer) betaald aan de slag gaan en krijgen van VDAB een advies ‘niet toeleidbaar’. Op basis 
van een gespecialiseerde screening is VDAB van oordeel dat de ‘werkzoekende’ omwille van niet-arbeids-
markt gerelateerde problematieken, zelfs mits intensieve begeleiding, niet ingezet kan worden op de ar-
beidsmarkt, noch in betaald, noch in onbetaald werk. Het zijn enkel de mensen met een advies niet 
toeleidbaar gekoppeld aan het statuut ‘werkloosheidsuitkering’ die doorverwezen worden naar het 
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De samenwerking is gericht op het realiseren van 
een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming door proactief 
en outreachend te handelen. Het samenwerkingsverband zal een traject geïntegreerd breed onthaal aan-
bieden. Deze trajecten omvatten minimaal een brede vraagverheldering, rechtenverkenning met oog voor 
het statuut en de uitkering van de persoon en doorverwijzing naar de gepaste hulpverlening. 

3. DOELGROEP ADVIES NIET TOELEIDBAAR 
De mensen die in aanmerking komen voor een gezamenlijk onthaaltraject zijn de werkzoekenden die het 
advies niet toeleidbaar hebben gekregen en een werkloosheidsuitkering ontvangen of een aanvraag hiervoor 
lopende hebben. Het gaat hier om mensen in een achterstandspositie met een grote zorgnood en/of waarbij 
er sprake is van mentale, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS).   
 

— 
1 Meer info: https://www.departementwvg/werk-en-zorgdecreet en https://www.vdab.be/werk-en-zorg 

 

 

 

https://www.departementwvg/werk-en-zorgdecreet
https://www.vdab.be/werk-en-zorg
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Uit het onderzoeksrapport van het Steunpunt WVG2, weten dat er sprake is van één of meerdere fysieke 
en/of psychische aandoeningen, eventueel in combinatie met een sociale problematiek. Een zeer grote 
diversiteit aan aandoeningen valt op: een fysieke aandoening na een ongeval of ziekte, chronische pijn-
klachten, arbeidshandicaps, chronisch vermoeidheidssyndroom, depressie, verslaving. Ook de sociale pro-
blematiek is divers: een laag inkomen, mishandeling, trauma, moeilijke gezinssituatie, een beperkt sociaal 
netwerk. De doelgroep kenmerkt zich door een lange werkloosheidsduur en een goede kennis van het Ne-
derlands. De meerderheid is ouder dan 50 jaar en laaggeschoold. Drie op vier van de personen met een 
advies niet toeleidbaar bevindt zich in een moeilijk financiële situatie, wat een grote impact heeft op het 
leven van deze mensen. 
 
Wanneer een advies niet toeleidbaar wordt toegekend, is VDAB van oordeel, dat stappen zetten naar be-
taalde tewerkstelling, (tijdelijk), zelfs mits intensieve bemiddeling, niet mogelijk is. Er zijn te veel niet-
arbeidsmatig gerelateerde randfactoren aanwezig die de groei naar werk belemmeren.  Op basis van het 
koninklijk besluit van 6 mei 2019 kan VDAB deze personen binnen de werkloosheidsreglementering het 
statuut niet-toeleidbaar geven. Dit betekent dat deze personen voor een periode van twee jaar een op-
schorting van de controle op actieve beschikbaarheid op de arbeidsmarkt hebben. De persoon moet dus 
niet zelf actief op zoek naar werk en solliciteren op vacatures. De persoon moet in deze periode wel ingaan 
op eventuele uitnodigingen vanwege VDAB en op een positieve manier meewerken aan specifieke begelei-
dingsacties. VDAB kan na deze periode het advies niet-toeleidbaar verlengen op basis van de acties en een 
nieuwe inschatting op basis van ICF (De International Classification of Functioning, Disability and Health).  
 
Het statuut opent een recht op beschermingsuitkeringen voor personen van wie het recht op inschakelings-
uitkeringen is vervallen, maar het statuut schorst de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering niet op.  

4. HET ‘GEZAMENLIJK ONTHAALTRAJECT’ GEDEFINIEERD 

4.1. Situering 
De kernactoren van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal realiseren vanuit een gemeen-
schappelijke doelstelling en gedeelde werkingsprincipes een geïntegreerde aanpak op het vlak van het 
onthaal van cliënten.  De term onthaal hanteren we als een overkoepelende term voor een aantal functies 
en werkingsprincipes die eigen zijn aan eerstelijnsactoren. Binnen het samenwerkingsverband worden de 
onderscheiden competenties/expertise van de kernactoren maximaal gezamenlijk ingezet.  
 

4.2. Doelstellingen 
De kernactoren van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal willen de toegankelijkheid van 
de hulp verhogen en onderbescherming tegengaan door hun krachten te bundelen  GBO_NT wil contact 
leggen met deze kwetsbare doelgroepen, het vertrouwen winnen om gezamenlijke onthaaltrajecten op te 
zetten met bijzondere aandacht voor de proactieve rechtenverkenning met oog voor statuut en uitkering, 
brede vraagverheldering met bijzondere aandacht voor zinvolle dagbesteding en doorverwijzing naar ge-
specialiseerde hulpverlening en opvolging. 
 

— 
2 VERMEIR E., DEMAERSCHALK E., RAEYMAECKERS P., HERMANS k., Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Geïntegreerd Breed 
Onthaal: onthaaltrajecten voor personen met een advies niet-toeleidbaar, 2020 
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4.3. Functies 
De onthaalfunctie wordt gerealiseerd in afstemming met de kernactoren in het samenwerkingsverband GBO 
en omvat volgende functies3:  

 Proactieve acties opzetten: opzetten van gezamenlijke acties waarbij het samenwerkingsverband zelf 
het initiatief neemt om contact te zoeken met kwetsbare personen met als doel ervoor te zorgen dat 
die personen rechten krijgen en zorg en ondersteuning ontvangen. 

 De hulpvraag beluisteren en verhelderen vanuit een breed generalistisch perspectief: samen met de 
gebruiker de hulpvraag contextualiseren, de problemen inventariseren en in kaart brengen om een beter 
zicht te krijgen op de aard van de problemen, de gebruiker inzicht geven in zijn situatie en alle oplos-
singsalternatieven verkennen. 

 Rechten van de gebruikers verkennen en gebruikers proactief informeren over hun sociale grondrechten. 

 Objectieve en transparante informatie verstrekken over het volledige aanbod van de lokale sociale hulp- 
en dienstverlening: individueel en op maat gepaste informatie verstrekken in het kader van de hulp- en 
dienstverlening. 

 Oriënterend advies verstrekken: de gebruiker objectief en transparant informeren en voorlichten, re-
kening houden met zijn persoonlijke situatie, oplossingsalternatieven, keuzemogelijkheden en gedrags-
alternatieven aanreiken, zodat de gebruiker over meer kennis beschikt en een weloverwogen keuze kan 
maken. 

 Rechten van de gebruikers realiseren: gebruikers ondersteunen om hun sociale grondrechten maximaal 
te realiseren en waar nodig sociaal administratieve hulp verstrekken. 

 Neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen: gebruikers toeleiden 
naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening van hun keuze. 

 Het overzicht behouden op het hulpverleningstraject van de gebruiker, fungeren als terugvalbasis als 
de verdere hulp- en dienstverlening aan de gebruiker stopt, beschikbaar blijven voor de verdere vragen 
van de gebruiker en bemiddelen tussen de gebruiker en andere lokale actoren bij onduidelijkheden of 
problemen. 

 Drempels signaleren: drempels die de toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening be-
dreigen en factoren die de onderbescherming versterken, signaleren aan de verschillende lokale acto-
ren. 

 

4.4. Werkingsprincipes 
Het samenwerkwerkingsverband GBO hanteert werkingsprincipes die onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
den. De werkingsprincipes worden omschreven op het niveau van het samenwerkingsverband GBO en op 
het niveau van de gebruiker. De werkingsprincipes geven richting aan het handelen dat nodig is om de 
doelstellingen te bereiken. 
 

— 
3 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2, 9 tot en met 11, 17 19 en 26 van het 
decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid 
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4.4.1. SAMENWERKINGSVERBAND 

 Proactief werken: het samenwerkingsverband zet proactieve acties op, gebaseerd op beschikbare indi-
catoren, om kwetsbare personen op de hoogte te brengen van hun rechten en het hulpaanbod waarvan 
ze gebruik kunnen maken. Bij proactief werken worden kwetsbare personen bereikt die nog niet gekend 
hebben en/of nog geen vraag hebben. 

 Outreachend handelen bij kwetsbare doelgroepen: het samenwerkingsverband zet methodieken in om 
moeilijk bereikbare en hulpbehoevende personen die niet gebruik maken van het bestaande aanbod aan 
lokale sociale hulp- en dienstverlening, in hun leefwereld op te zoeken. De focus ligt op personen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties die niet of ontoereikend bereikt worden door de lokale sociale 
hulp- en dienstverlening.  

 Het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop regie door het lokaal bestuur wordt gerealiseerd. 
De regie voldoet aan de volgende voorwaarden: een draagvlak creëren, het proces faciliteren en com-
municatie tussen de verschillende partners ondersteunen, een synthese maken van de behoeften en 
verwachtingen en op basis daarvan de nodige beslissingen nemen, de beslissingen verantwoorden aan 
alle partners binnen het samenwerkingsverband. 

 Het samenwerkingsverband zet in op het delen van kennis, expertise en innovatieve praktijken tussen 
de betrokken kernactoren. 

 De betrokken kernactoren van het samenwerkingsverband voorzien in de nodige ruimte, tijd en midde-
len voor hun basiswerkers om het samenwerkingsverband GBO te realiseren en motiveren hun keuzes 
voor de in te zetten middelen om de functies en werkingsprincipes te realiseren. 

 De betrokken kernactoren van het samenwerkingsverband werken gezamenlijk aan competentieverster-
king op het vlak van: responsief en transparant handelen, outreachend werken, proactief werken, par-
ticipatief werken, aanklampend werken, inzetten op krachten van gebruikers, werken op maat van 
gebruikers, samenwerken in een samenwerkingsverband en inzetten van een brede expertise. 

 

4.4.2. GEBRUIKER 

 Proactief werken: de kernactoren voeren proactieve acties uit, gebaseerd op beschikbare indicatoren, 
om het hulpaanbod en de rechten voor de kwetsbare gebruiker te realiseren. Bij proactief werken wor-
den kwetsbare personen bereikt die nog niet gekend hebben en/of nog geen vraag hebben. 

 Outreachend handelen bij de gebruiker: de GBO-medewerker verplaatst zich fysiek in de leefwereld 
van de kwetsbare gebruiker en erkent de waarden en normen die daar gelden (oa huisbezoek, inloop-
centrum, …). Die actieve benadering is erop gericht het welzijn van de kwetsbare gebruiker te bevor-
deren. 

 Generalistisch werken: een holistisch perspectief hanteren dat aandacht heeft voor de verschillende 
levensdomeinen en voor de verwevenheid van de problematieken en de interactie tussen gebruikers en 
de bredere maatschappelijke omgeving. 

 Inzetten op een positieve hulpverleningsrelatie: de hulpverlening en de relatie die met de gebruiker 
wordt uitgebouwd, worden gekenmerkt door kwaliteiten, zoals wederzijds respect, vertrouwen, betrok-
kenheid, empathie, aanvaarding en oprechtheid, en houden rekening met de waarden, normen en keu-
zevrijheid van de gebruiker. 
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 Krachtgericht werken: de mogelijkheden en hulpbronnen van gebruikers en hun directe omgeving wor-
den verkend en benut met het oog op zelfregie, zonder daarbij de aanwezige problematieken en kwets-
baarheden te negeren. Daarbij wordt de nodige professionele ondersteuning geboden. 

 Participatief werken: de gebruiker wordt structureel en op een volwaardige en gelijkwaardige manier 
betrokken bij het hulpverleningstraject. Mogelijke oplossingen vertrekken vanuit het perspectief van 
de gebruiker en verlopen onder zijn regie en met respect voor zijn keuzevrijheid. 

 Aanklampend werken: ongevraagd hulpverlenen in uitzonderlijke omstandigheden en op basis van sig-
nalen uit de omgeving, die erop gericht is de gezondheids- en welzijnssituatie van de gebruiker te 
verbeteren. De hulpverlening beoogt specifieke gebruikers die hulp op een zorgwekkende manier mijden 
of van wie de omgeving dat doet, te motiveren om hulp en ondersteuning te aanvaarden. 

 De continuïteit van de lokale sociale hulp- en dienstverlening opvolgen. 

De werkingsprincipes van het GBO leunen sterk aan bij krachtlijnen sociaal werk die betrekking hebben op: 
verbindend werken, laagdrempelig en nabij werken, generalistisch werken, procesmatig werken, en politi-
serend werken. 

 

4.5. Basishouding 
De houding van een GBO-medewerker wordt gekenmerkt door een positieve hulpverleningsrelatie waarbij 
cliënten op hun gemak worden gesteld, de situatie wordt erkend zonder een oordelende houding aan te 
nemen, het gevoel wordt gegeven oprecht te willen helpen, duidelijke antwoorden worden gegeven, res-
ponsief en transparant wordt gehandeld en maatgericht en op krachten van cliënten en hun netwerk wordt 
ingezet. 
 
De GBO-medewerker: 

 Is een ‘nabije professional’ die de omgeving van de cliënt en zijn netwerk kent en die letterlijk dich-
terbij komt om vroegtijdig, licht en gericht ondersteuning te bieden daar waar nodig. In functie van het 
verlagen van de drempel naar de hulpverlening, verplaatst de GBO-medewerker zich zo nodig naar een 
door de cliënt vertrouwde plek. 

 Is een normatief en reflectieve professional. Het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaar-
digheid is binnen het werkveld een gedeeld normatief principe.  Het gaat ook om kritische reflectie op 
de situatie van de cliënt en zijn omgeving, maar ook om het eigen handelen en de mogelijkheden die 
de samenleving biedt. Hij kan zich bewegen uiteenlopende leef- en systeemwerelden en spreekt de 
cliënt en zijn betrokkenen aan op hun eigen kracht. 

 Is zichtbaar, aanspreekbaar en begeeft zich naar de leefwereld van de cliënt. Hij is generalistisch werkt 
integraal en is gericht op de vraag achter de vraag. 

 Hij luistert actief, is empathisch, inspireert en is creatief. Hij weet zijn professionele ruimte te gebrui-
ken, doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen. 

 Sluit aan bij de overtuigingen van de cliënt en zijn netwerk. De GBO-medewerker is een geloofwaardige 
en vertrouwenwekkende gesprekspartner en kan zo nodig ook corrigerend optreden. 

 Heeft oog voor de context en voor de praktische, materiële en maatschappelijke factoren. Op deze 
manier kan hij de kansen en bedreigingen die de situatie van de cliënt en zijn omgeving beïnvloeden en 
inschatten en daarnaar handelen in de individuele situatie, maar ook door systematisch te signaleren. 
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 Is iemand die goed kan samenwerken met en afstemmen op andere actoren die invloed hebben op de 
situatie van de cliënt en zijn omgeving. Hij verbindt cliënten en netwerken en versterkt netweken en 
samenwerking. 

 Is resultaatgericht en werkt methodisch. Hij werkt planmatig en doelgericht volgens uitvoerbare proce-
dures. Hierbij staat flexibiliteit en maatwerk centraal. 

5. HET ORGANISEREN VAN EEN WARME OVERDRACHT  

5.1. Belang van een goede introductie van GBO 
Wanneer de introductie van het GBO door de VDAB gebeurt, is het van cruciaal belang dat de VDAB-
medewerkers op de hoogte zijn van de doelstelling en de meerwaarde van het GBO en dat zij dit kunnen 
overbrengen naar de gebruikers. Wanneer VDAB het GBO-traject voorstelt dient het duidelijk te zijn voor 
de betrokken persoon dat dit gezamenlijk onthaaltraject vrijwillig is en geen (financiële) consequenties 
inhoudt wanneer er niet ingegaan wordt op het GBO-aanbod. Belangrijk dat VDAB en GBO goed van mekaar 
weten vanuit welke finaliteit men handelt en wat men wel en niet van mekaar kan verwachten, zeker ook 
in het kader van gegevensdeling. Belangrijke vragen in dit kader zijn wanneer en waarom verwijst VDAB 
door naar GBO? Wat is de finaliteit van VDAB? Wat verwacht de VDAB van GBO? Wat is de doelstelling/meer-
waarde van GBO? De focus hierbij ligt op brede vraagverheldering met bijzondere aandacht voor zinvolle 
dagbesteding, proactieve rechtenverkenning met aandacht voor het statuut en maximale expertisedeling 
tussen de kernactoren, toeleiding naar meer gespecialiseerde hulp en opvolging in dit kader. Het is belang-
rijk dat VDAB-medewerker de betrokkene kan motiveren en hierbij, indien nodig, ook aanklampend werkt 
om een toeleiding naar het GBO-samenwerkingsverband mogelijk te maken. 
 
Uit het onderzoeksrapport van het Steunpunt WVG4, blijkt dat de voorstelling van het GBO door de VDAB 
verschillende reacties teweegbrengt: sommige personen zijn geïnteresseerd in het aanbod, vaak vanuit een 
financiële motivatie. Sommige cliënten blijken het GBO als verplicht te ervaren wanneer het wordt voor-
gesteld door de VDAB. Anderen weigeren omwille van allerlei andere redenen: financiële bezorgdheid, 
angst, vrijblijvend karakter GBO.  
 
Een warme overdracht tussen de domeinen werk en welzijn waarbij de betrokkene centraal staat is een 
belangrijke succesfactor.  Een aanbeveling uit dit onderzoek stelt dat een gezamenlijke introductie door 
een VDAB-medewerker en GBO-medewerker: 
 

1. Meer vertrouwen kan teweegbrengen bij de doelgroep. 

2. Ertoe kan bijdragen dat het doel van het GBO duidelijker is voor de betrokkene. 

3. Ervoor kan zorgen dat de drempel naar GBO minder groot is.  

 

Een voorbeeld van een warme overdracht is het organiseren van een driehoekgesprek tussen de VDAB-
medewerker, de GBO-medewerker en de betrokken persoon. 
 
 
 
 
 
 

— 
4 VERMEIR E., DEMAERSCHALK E., RAEYMAECKERS P., HERMANS K., Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Geïntegreerd Breed 
Onthaal: onthaaltrajecten voor personen met een advies niet-toeleidbaar, 2020 
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5.2. Eindgesprek in een VDAB-traject 

 Wanneer wordt advies niet toeleidbaar aangevraagd? 

Het advies niet toeleidbaar wordt aangevraagd wanneer de werkzoekende een zeer grote afstand heeft tot 
de arbeidsmarkt wegens een combinatie van medische, mentale, psychische, psychiatrische en sociale pro-
blemen. In dit geval kan de werkzoekende niet toegeleid worden naar jobs in het normale economische 
circuit, noch naar jobs in de sociale economie. De werkzoekende met een advies niet toeleidbaar komt 
automatisch op ‘niet inzetbaar’. Er zijn verschillende trajecten die mensen kunnen lopen om een advies 
niet toeleidbaar te krijgen. Dit kan na screening en na het lopen van een activeringstraject.  
 
Wanneer iemand een advies niet toeleidbaar krijgt, wordt er samen met de betrokkene, een afsprakenblad 
opgemaakt (zie bijlage 1). Hierop staan vrijblijvende tips over welke aspecten best aangepakt worden, 
vooraleer stappen naar werk opnieuw haalbaar zijn. Het traject wordt hierop afgesloten en de werkzoe-
kende wordt gedurende een jaar niet meer opgevolgd door VDAB. Tijdens deze periode krijgt de werkzoe-
kende de tijd om aan de randfactoren te werken. Vaak heeft de persoon nood aan ondersteuning om stap-
pen te zetten naar (meer gespecialiseerde) hulpverlening, om de rechten te verkennen en te realiseren, 
om een dag structuur uit te bouwen, om kwaliteit van het leven te verbeteren, … Dit zijn zaken waarop de 
kernactoren binnen het gezamenlijk onthaaltraject kunnen inspelen. Het advies niet toeleidbaar wordt 
jaarlijks geëvalueerd door de gespecialiseerde screeningsdienst van VDAB. Op basis van deze evaluatie kan 
het advies niet toeleidbaar verlengd worden of kan er overgegaan worden naar een ander advies wanneer 
een traject naar betaalbaar werk haalbaar blijkt. 
 

 Aanvraag niet toeleidbaar? 

De bemiddelaar bij VDAB beslist niet zelf over de niet toeleidbaarheid.  Het statuut niet toeleidbaar moet 
steeds aangevraagd worden bij de DGS (Dienst Gespecialiseerde Screening) van de VDAB. Soms is een advies 
niet toeleidbaar het resultaat van een actie bij partners, bijvoorbeeld na activeringsbegeleiding.  
In dit geval maken de zorg- en empowermentspartners samen met de GTB-trajectbegeleider (gespeciali-
seerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst) het verslag op en zal psycholoog van de Dienst Gespeciali-
seerde Screening dit advies moeten bevestigen. De GTB is de dienst voor de bemiddeling van mensen met 
een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job. De opdracht is bemiddelen naar werk 
en het ondersteunen bij het behouden van werk. Wanneer dit niet haalbaar is dan zoek men naar een 
passend alternatief.  
 
Vervolgens zal de Dienst Gespecialiseerde Screening: 

> Het advies niet toeleidbaar goedkeuren op basis van de aangeleverde informatie door de bemidde-
laar of zelf een screening uitvoeren. 

> Ervoor zorgen dat de werkzoekende een eindgesprek krijgt waarin de resultaten van de screening 
en het advies worden toegelicht. 

> Een afsprakenblad (bijlage 1) ‘niet toeleidbaar’ opmaken 
> Ervoor zorgen dat de werkzoekende een eindgesprek krijgt waarbij dit afsprakenblad NT niet toe-

leidbaar zal besproken worden. 

 Hoe wordt de ‘betrokkene’ geïnformeerd? 

De Dienst Gespecialiseerde Screening zorgt ervoor dat de ‘werkzoekende’ wordt uitgenodigd voor een ge-
sprek om dit advies te bespreken. De Dienst Gespecialiseerde Screening overlegt eerst met de bemiddelaar 
wie het best geplaatst is om het afrondend gesprek te voeren.  
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 Wat komt aan bod in eindgesprek? 

Tijdens dit gesprek komt het volgende aan bod: 
 

> Dat het in deze situatie zeer moeilijk is om werk te vinden en dat de betrokkene de tijd moet ne-
men om deze persoonlijke situatie aan te pakken. 

> Dat een VDAB-opleiding volgen niet mogelijk is omdat er geen haalbaar job profiel kan opgemaakt 
worden. 

> Dat VDAB-bemiddeling stopt tot dat de persoonlijke situatie gewijzigd is. 
> Afspraken en vrijblijvende tips op het afsprakenblad: wat kan ondernomen worden om de persoon-

lijke situatie aan te pakken? 
> Dat de betrokkene zelf contact moet opnemen met VDAB als de problemen zijn opgelost en werk 

opnieuw mogelijk wordt. 
> Dat de betrokkene zich kan informeren bij andere uitkeringsstelsels. 
> Dat de betrokkene bij RVA een aanvraag kan doen voor 33% arbeidsongeschiktheid 
> Dat voor niet toeleidbaren die ouder zijn dan 61, er een vrijstelling van inschrijving bij VDAB kan 

aangevraagd worden.  
> VDAB bespreekt samen met de betrokkene de mogelijkheid om een onthaaltraject te lopen op het 

ogenblik dat iemand een advies ‘niet toeleidbaar’ krijgt of op het ogenblik dat iemand met een ad-
vies niet toeleidbaar wordt opgeroepen voor een opvolggesprek.  

> VDAB hanteert geen selectiecriteria op basis van leeftijd, problematiek, hulpvraag, persoonlijke 
situatie en duurtijd van de niet toeleidbaarheid.  

 
> VDAB legt aan de betrokkene uit dat ze een jaarlijkse evaluatieopdracht te vervullen heeft zolang 

ze een werkloosheidsuitkering ontvangen. VDAB baseert zich enkel op het gesprek met de betrok-
kene. VDAB beschikt niet over informatie vanuit GBO. Het GBO kan documenten meegeven aan de 
betrokkene in functie van het evaluatiegesprek over de status ‘niet toeleidbaar’.  

> Mits instemming van de betrokken leidt VDAB de betrokkene, wanneer die instemt, toe naar het 
GBO-samenwerkingsverband en mailt het aanmeldingsformulier (bijlage 2) door naar de contactper-
soon van het samenwerkingsverband.  

> De contactpersoon van het GBO bezorgt de startdatum van het gezamenlijk onthaaltraject en de 
einddatum van het gezamenlijk onthaaltraject aan de contactpersoon van VDAB. De GBO-
medewerker bezorgt geen gegevens over het gezamenlijk onthaaltraject. Wanneer de cliënt er uit-
drukkelijk om vraagt kan hij met GBO-medewerker bespreken op welke wijze hij de informatie kan 
bezorgen aan de VDAB. Mits ondersteuning van de GBO-medewerker kan de betrokkene dit zelf 
doen.  

 
> VDAB geeft aan de hand van de folder Geïntegreerd Breed Onthaal (bijlage 3) toelichting bij de 

doelstelling en werking van het samenwerkingsverband GBO en motiveert de betrokkene om hierop 
in te gaan.  
 

> De ‘werkzoekende’ heeft de vrije keuze om al dan niet deel te nemen aan het gezamenlijk ont-
haaltraject.  
Twee opties zijn mogelijk:  
1. De werkzoekende kiest hier niet voor, hij wordt niet doorverwezen naar het samenwerkingsver-

band GBO.  
2. De werkzoekende kiest ervoor om zich aan te melden bij het samenwerkingsverband GBO. Hij 

wordt toegeleid naar het samenwerkingsverband GBO.  
 

> Wanneer de betrokkene ervoor kiest om zich aan te melden bij het samenwerkingsverband GBO 
vult VDAB samen met de cliënt op het aanmeldingsformulier de informatie die de cliënt wenst op 
te nemen en bezorgt deze per mail aan de contactpersoon van het GBO.  
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> Als een bepaalde kernactor (CAW, OCMW of DMW) ‘moeilijk’ ligt bij de betrokkene, omwille bij-
voorbeeld van een negatieve ervaring, dan wordt dit genoteerd op het aanmeldingsformulier.  

> Het aanmeldingsformulier en andere relevante documenten worden overhandigd aan de betrok-
kene. 
 

 Wie verwijst door naar de contactpersoon GBO? 

De doorverwijzing kan gebeuren door VDAB/GTB-bemiddelaar of door de psycholoog van de Dienst Gespe-
cialiseerde Screening. Dit hangt af van wie het advies niet toeleidbaar doorpraat met de betrokkene en wie 
de doorverwijzing naar GBO met de betrokkene bespreekt. Soms kan dat een GTB-bemiddelaar zijn, bij-
voorbeeld wanneer het advies niet toeleidbaar is gegeven na een activeringststraject. Voor de niet toeleid-
baren die al gekend zijn bij de Dienst Gespecialiseerde Screening gebeurt de toeleiding door deze dienst 
zelf. Dit zal voornamelijk het geval zijn voor mensen die advies niet toeleidbaar krijgen na screening of die 
al langer een advies niet toeleidbaar hebben en tijdens het proces van herevaluatie door Dienst Gespecia-
liseerde Screening worden toegeleid naar GBO. Op het aanmeldingsformulier staat de naam van de psycho-
loog van de Dienst Gespecialiseerde Screening vermeld omdat deze voor de verdere opvolging zorgt.  
 
 

5.3. Aanmelding bij GBO 
Het GBO als samenwerkingsverband en gezamenlijk hulpaanbod van de kernactoren op de eerste lijn moet 
voldoende transparant en duidelijk zijn voor cliënten. Voor de client dient het duidelijk te zijn dat het 
gezamenlijk onthaaltraject geen één op één 1 relatie is en dat er bijgevolg maximale expertisedeling is 
tussen de kernactoren doorheen het ganse gezamenlijk onthaaltraject.  
 
Het aanmeldingsformulier komt via mail toe bij de contactpersoon van het geïntegreerd breed onthaal of 
bij het sociaal huis als er in het werkingsgebied van de VDAB geen GBO is. Voor de manier van toewijzen 
van het ‘dossier’ naar een welbepaalde kernactor zijn er verschillende scenario’s mogelijk: (1) een keuze 
voor een bepaalde kernactor op basis van de hulpvraag van de cliënt (2) een gestratificeerd systeem waarbij 
elke kernactor om de beurt aan bod komt of (3) een automatische aanmelding en vraagverheldering bij één 
kernactor (3) Belangrijk is wel dat in elk scenario de expertisedeling tussen de kernactoren maximaal aan 
bod komt gedurende het gezamenlijk onthaaltraject.  
Het moet steeds gaan over een gezamenlijk onthaaltraject van de kernactoren waarbij er gezamenlijk werk 
wordt gemaakt van de vertaalslag van de functies en de werkingsprincipes van het GBO en er sprake is van 
maximale expertisedeling. 
 
De GBO-medewerker zal op een proactieve, outreachende wijze contact opnemen me de betrokkene om 
een afspraak te maken. De betrokkene moet hiervoor geen initiatief nemen. Streefdoel is om de persoon 
binnen de vier weken te contacteren voor een eerste contact/gesprek. Hierbij kan de GBO-medewerker 
aanklampend werken wanneer dit nodig is.  
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6. GEZAMENLIJK ONTHAALTRAJECT: FASEN IN HET DIALOGISCH 
CYCLISCH PROCES 

6.1. Inleiding 
Het methodisch handelen van de GBO-medewerker is gebaseerd op een herkenbaar grondpatroon dat de 
logica volgt van de ‘probleemoplossingscyclus’. Hierbij worden volgende stappen doorlopen: proactief han-
delen, rechten verkennen en realiseren, hulpvraag in kaart brengen, situatieanalyse, plan/ontwerp, inter-
venties en evaluatie.  
 
De onthaalfunctie wordt gerealiseerd in afstemming met de kernactoren binnen het samenwerkingsverband 
GBO. Het is belangrijk dat het samenwerkingsverband duidelijke en transparante afspraken maakt over de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop regie, door het lokaal bestuur 
wordt gerealiseerd.  
 
De kernpartners maken een gezamenlijke vertaalslag van de functies en werkingsprincipes van het GBO op 
meerdere niveaus, in het bijzonder op casusniveau. De vooropgestelde principes die betrekking hebben op 
generalistisch, outreachend, participatief en krachtgericht werken kunnen niet gestandaardiseerd worden 
in afgelijnde handelingsprotocollen maar moeten op maat van de cliënt ontplooid worden. Op het niveau 
van het samenwerkingsverband van de drie kernactoren is het belangrijk dat professionele kennis en ex-
pertise ter beschikking wordt gesteld, dat cliëntgebonden informatie uitgewisseld wordt met respect voor 
de privacy en op basis van geïnformeerde toestemming en dat er gezamenlijk werk wordt gemaakt van 
competentieversterking op het vlak van proactief en outreachend handelen, participatief werken, kracht-
gericht werken, aanklampend werken, werken op maat van cliënten en samenwerken in een samenwer-
kingsverband. GBO-medewerkers moeten de nodige vrijheid krijgen om hun praktijk uit te bouwen. Het is 
van cruciaal belang dat er autonomie gecreëerd wordt voor lokale medewerkers met voldoende tijd en 
ruimte op maat van kwetsbare burgers om generalistisch, outreachend, participatief en krachtgericht te 
werken.   
 
Het samenwerkingsverband is erop gericht om: 
 

> De betrokkene te informeren 
> De betrokkene te helpen een beter inzicht te krijgen op zijn situatie en mogelijke oplossingen aan 

te reiken  
> Te onderzoeken of de rechten waar die persoon recht op heeft volledig uitput werden en, zo niet, 

te ondersteunen bij het realiseren van deze rechten  
> Te bekijken of er alternatieven zijn voor het statuut van de betrokkene en eventueel, 
> Door te verwijzen naar andere, meer specifieke hulp- of dienstverlening, in functie van de noden 

en de wensen van de betrokkenen.  
 
Het gezamenlijk onthaaltraject is een dialogisch cyclisch werkproces dat bestaat uit een aantal taken die 
in elk contact met de cliënt (opnieuw) doorlopen (kunnen) worden. De taken in het dialogisch cyclisch 
werkproces hebben betrekking op het (hernieuwd) contact leggen met de cliënt, het verkennen van de 
situatie, het afwegen van de situatie, wensen en oplossingen van de cliënt verzamelen, uitvoeren en bij-
stellen van plannen en acties en het evalueren en/of afsluiten van het gezamenlijk onthaaltraject.  
 
Gedurende dit proces is het belangrijk dat de kernactoren actief samenwerken, de krachten bundelen en 
samen bekijken hoe ze de onderscheiden competenties m.b.t. deze doelgroep kunnen inzetten. De meer-
waarde van de samenwerking moet leiden tot een meer omvattende oplossing op maat van de cliënt. Er 
moet bijzondere aandacht zijn voor rechtendetectie, competentieontwikkeling en er moet ruimte gemaakt 
worden voor kennisuitwisseling en het samen ontwikkelingen van nieuwe kennis. 
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Het dialogisch cyclisch proces is zeker niet op te vatten als een protocol. Het gaat hier over een flexibel 
proces dat zich aanpast aan de situatie van de cliënt en zijn netwerk en het inzicht van de GBO-
medewerker. Het cyclisch aspect sluit aan op de dynamiek van acties en reacties die ontstaan in het proces 
dat de cliënt, zijn betrokkene en de GBO-medewerker doormaken om vragen en problemen op te lossen. 
Het gezamenlijk onthaaltraject is zeker ook een activerend proces. Hierbij worden cliënten en hun betrok-
kenen aangespoord om kleine en concrete plannen uit te voeren die leiden naar het uiteindelijke doel en 
volgens de vooropgestelde werkingsprincipes. De GBO-medewerker is steeds gericht op het activeren en 
ontwikkelen van het zelfhelpend, het hulporganiserend en het helpend vermogen van de cliënt en zijn 
omgeving en het ‘oplossen’ van zijn problemen. Het is belangrijk dat de GBO-medewerker luistert naar het 
verhaal van de cliënt en aandacht schenkt aan al zijn emoties. Er is sprake van dialoog, een gezamenlijke 
redenering over de belangrijkste aspecten in de situatie en een gezamenlijk zoekproces naar mogelijke 
oplossingen. De GBO-medewerker stuurt dit proces door op passende momenten de juiste vragen te stellen, 
korte samenvattingen te geven en door te vragen. De cliënt bepaalt zelf welke oplossingen hij verkiest om 
uit te voeren, op welke manier hij dat doet, wie hij daarbij inschakelt en welk tempo hij aanhoudt. Essen-
tieel is dat de GBO-medewerker en de cliënt dit in samenspraak doen, eventueel met betrokkenen van de 
cliënt en ook met andere hulpverleners. De onthaalmedeweker laat zich niet uitsluitend leiden door het 
verhaal van de cliënt. Hij maakt steeds professionele afwegingen en neemt beslissingen om de situatie 
gunstig te beïnvloeden.  
 
Hoewel we de onderscheiden taken binnen dit werkproces los van elkaar gaan bespreken, staan ze doorlo-
pend met elkaar in verbinding en kunnen ze in de praktijk niet los van mekaar gezien worden. 
 
 

6.2. Fase 1: opstart  
De GBO-medewerker legt (hernieuwd) contact met de cliënt 
 
Tijdens de eerste gesprekken legt de GBO-medewerker de bouwstenen voor een vertrouwensband met de 
betrokkene. Het leggen van een contact met een nieuwe cliënt of het hernieuwen van het contact met de 
cliënt draait voornamelijk om het winnen van vertrouwen, in het bijzonder bij de meest kwetsbaren die al 
heel wat blessures in hun leven hebben meegemaakt. De opgedane ervaring in de eerdere pilootprojecten 
leert dat het concreet realiseren van sociale voordelen en tegemoetkomingen een belangrijke succesfactor 
is om een vertrouwensband met de cliënt uit te bouwen. De klassieke hulpverleningslogica om vragen te 
beluisteren en vervolgens daarmee aan de slag te gaan wordt hierdoor uitgedaagd. Juist door met een 
concreet aanbod successen met de cliënt te boeken, wint de GBO-medewerker het vertrouwen van de 
cliënt en openen zich mogelijkheden om ook rond de achterliggende vragen aan de slag te gaan. Het ver-
krijgen van vertrouwen zit daarnaast ook in kleine dingen: ook ruimte laten om te luisteren en praten over 
alledaagse zaken, over kwesties die niets te maken hebben met de problematische situatie van de cliënt. 
 
In het kader van GBO gaat er nog een stap vooraf aan vraagverheldering, namelijk het leggen van contact 
en het bouwen aan een vertrouwensrelatie met potentiële cliënten. In de context van het GBO ligt de focus 
op het proactieve, outreachende en aanklampende met potentiële cliënten die niet onmiddellijk of expli-
ciet een hulpvraag stellen en die nog niet of onvoldoende worden bereikt. Dit is niet onbelangrijk in het 
kader van methodisch handelen omdat dit vraagt om specifieke vaardigheden en competenties. Hierbij 
wordt ook verwezen naar het onderzoeksrapport ‘Geïntegreerd breed onthaal: onthaaltrajecten voor per-
sonen niet toeleidbaar’ van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waaruit blijkt dat het gaat 
over 1 of twee contacten, o.m. omdat er geen expliciete hulpvraag is. Hierin liggen kansen voor het sa-
menwerkingsverband om de medewerkers van de nodige ondersteuning te voorzien.  
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Het proactief verkennen en realiseren van rechten is een belangrijke toegangspoort voor het gezamenlijk 
onthaaltraject. Belangrijke vragen in dit kader zijn: (1) welk statuut past het best bij de situatie en de 
problematiek van de cliënt en (2) welk statuut is financieel het voordeligst voor de cliënt.  
 
De GBO-medewerker zal de betrokkene proactief informeren over de sociale grondrechten (arbeid, sociale 
zekerheid, bescherming van de gezondheid, onderwijs, sociale, geneeskundige en juridische bijstand, be-
hoorlijke huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing), de sociale voordelen (vb. verlaagde me-
dische tarieven, energietoelagen,…) en de financiële tegemoetkomingen (werkloosheidsvergoeding, kin-
derbijslag, pensioenen en minimumuitkeringen) vanuit de verschillende bestuursniveaus (Federaal, Vlaams, 
provinciaal en lokaal).  
 
De GBO-medewerker werkt outreachend en begeeft zich naar de leefwereld van de cliënt en zijn netwerk. 
De cliënt kiest de plaats waar hij het gesprek(ken) met de GBO-medewerker wil aangaan.   
De GBO-medewerker zorgt voor een warm ontvangst wanneer de betrokkene beslist om in te gaan op het 
aanbod van het GBO. De betrokkene krijgt de gelegenheid en de ruimte om zichzelf voor te stellen en krijgt 
ruimte om de nodige vragen te stellen en zijn verhaal te doen. De GBO-medewerker stelt zichzelf voor en 
geeft duiding bij de doelstellingen, de werkingsprincipes en de uitgangspunten van het gezamenlijk ont-
haaltraject. De GBO-medewerker geeft duiding bij de afspraken over informatie- en gegevensuitwisseling. 
De cliënt geeft steeds zijn toestemming. De klachtenprocedure wordt eveneens toegelicht aan de cliënt. 
Er worden afspraken gemaakt voor een vervolgcontact. De startdatum en de contactgegevens van de GBO-
medewerker worden doorgegeven aan de contactpersoon van VDAB. Uiteraard gebeurt dit steeds met toe-
stemming van de cliënt. 
 
 

6.3. Fase 2: trajectbepaling 
Tijdens de trajectbepaling zal de GBO-medewerker samen met de cliënt de rechten verder verkennen en 
realiseren, de capaciteiten, sterktes, beperkingen, de verwachtingen en de wensen van de cliënt alsook 
zijn netwerk in kaart brengen. De GBO-medewerker krijgt gaandeweg een totaalbeeld van de cliënt door 
gesprekken te voeren en naar relevante informatie te vragen die betrekking heeft op de onderscheiden 
levensdomeinen. Huiswerkopdrachten en zelfanalyse kunnen dit proces mogelijks faciliteren. Op basis van 
de verzamelde informatie kan de ondersteuningsnood worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zal 
de GBO-medewerker de dialoog aangaan met de cliënt over de verder te ondernemen stappen. De GBO-
medewerker ondersteunt de cliënt zodat deze op onderbouwde wijze kan beslissen hoe hij zijn traject 
verder vorm wil geven.  
De richting waarin het traject uitgaat, de doelstellingen en de nodige stappen om dit te bereiken worden 
samen bepaald. Als de GBO-medewerker voelt dat de cliënt afhaakt, bespreekt hij dit met de cliënt en 
probeert hij zicht te krijgen op de reden hiervoor. De GBO-medewerker fungeert als ankerfiguur/terugval-
basis doorheen het ganse traject. Hij faciliteert dat alle betrokken hulp- en dienstverleners samenwerken.  
 
De GBO-medewerker zal samen met de cliënt de rechten verkennen en realiseren, de situatie in beeld 
brengen, de situatie afwegen, zicht krijgen op de wensen en oplossingen van de cliënt, overgaan tot re-
flectie en advies, acties plannen en indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. 
 
 

 De GBO-medewerker verkent en realiseert met de cliënt de rechten  

De GBO-medewerker zal de cliënt proactief informeren over de sociale grondrechten, de sociale voordelen, 
de financiële tegemoetkomingen en het aanbod aan maatschappelijke dienstverlening. De GBO-
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medewerker ondersteunt de cliënt bij het realiseren hiervan. Een bijzonder aandachtspunt is het statuut 
en de uitkering van deze doelgroep.  
De GBO-medewerker bekijkt of er kan er overgegaan worden tot een ander statuut dat meer rechtszeker-
heid en bescherming geeft en financieel voordelig is. Een wijzing van statuut moet een verbetering zijn 
voor de cliënt. Hierbij moet steeds de totale situatie in overweging genomen worden, en bijvoorbeeld ook 
de impact van een wijziging van statuut op afgeleide sociale voordelen (een gratis busabonnement, sociaal 
tarief gas- en elektriciteit, enz.) in kaart worden gebracht. Let hierbij ook op eventuele degressiviteit van 
inkomens uit andere uitkeringsstelsels en de impact op langere termijn op de situatie van de cliënt. Een 
verbetering van statuut leidt ertoe dat er op de verschillende levensdomeinen stappen vooruit worden 
gezet. 

 De onthaalmedeweker verkent samen met de cliënt de situatie en brengt deze in beeld  

In elk (hernieuwd) contact wordt er ruimte gemaakt voor het verhaal van de cliënt. In principe start elke 
nieuw contact met het leggen van een vertrouwensband waarbij cliënten op hun gemak worden gesteld. 
De GBO-medewerker is flexibel en creatief en benut de mogelijkheden die zich voordoen. De GBO-
medewerker heeft hierbij bijzondere aandacht voor de onderscheiden levensdomeinen en de onderlinge 
samenhang. Door de verschillende levensdomeinen (gaandeweg) in kaart te brengen ontstaat er in het 
proces inzicht en uitzicht. Het gaat hier over inzicht in ‘problemen’, krachten, strategieën en hulpbronnen 
op maat van de cliënt en uitzicht dat betrekking heeft op een werkbaar en zinvol perspectief. 

 De GBO-medewerker weegt samen met de cliënt de situatie af 

De GBO-medewerker zal de balans van draagkracht en draaglast in beeld brengen. Dit is een manier om 
snel inzicht in de situatie te krijgen. Bij de draaglastfactoren gaat het over feitelijke en ervaren problemen 
en hoe deze beleefd worden? Het gaat ook over de gevolgen die de situatie heeft voor het dagelijks leven 
van de cliënt en zijn netwerk. De GBO-medewerker gaat na waarom het voor de cliënt niet lukt om het 
probleem op te lossen en of de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk te mobiliseren is. De draag-
krachtfactoren verwijzen naar de eigen kracht en de kracht en de ondersteunende krachten. Welke zaken 
bieden tegenwicht of lukken ondanks alles goed? Dit alles verloopt in dialoog tussen de GBO-medewerker 
en de cliënt. De GBO-medewerker ondersteunt de cliënt door inzicht te brengen in de mogelijkheden die 
er zijn. Op deze manier ontstaat gaandeweg meer uitzicht. 

 De GBO-medewerker verkent samen met de cliënt de wensen en oplossingen en plant de acties. 

De GBO-medewerker zal samen met de cliënt de wensen en mogelijkheden verkennen. Hij zal de cliënt 
informeren over welke mogelijkheden er zijn, de consequenties hiervan duiden zodat de cliënt zelf een 
keuze kan maken, en mee nadenken over het herstellen van de balans van draagkracht en draaglast.  
De GBO-medewerker zoekt samen met de cliënt naar oplossingen die aansluiten bij de leefwereld van de 
cliënt en zijn omgeving. Het doorverwijzen naar meer gespecialiseerde vormen van hulpverlening en het 
opvolgen hiervan is zeker ook onderdeel van de acties. 
 

6.4. Fase 3: trajectuitvoering en opvolging 

 De acties worden uitgevoerd en voortdurend geëvalueerd en bijgesteld  

De GBO-medewerker heeft samen met de cliënt de situatie verkend en samen zijn ze gekomen tot een plan 
van aanpak met acties die betrekking hebben op de verschillende levensdomeinen en die aansluiten bij de 
leefwereld van de cliënt. Voor de uitvoering van het traject zal er doorverwezen en samen gewerkt worden 
met het achterliggend aanbod. Het uitvoeren, evalueren en bijstellen van acties is een continu. De fase 
van de trajectuitvoering en opvolging vormt het hart van het veranderingsproces. De GBO-medewerker zal 
samen met de cliënt onderzoeken of de uitvoering van de plannen leidt in de richting van een verbetering 
van de situatie van de cliënt. Door tussentijds te evalueren wordt duidelijk wat goed gaat en wat niet. De 
GBO-medewerker volgt de uitvoering van de acties op en stuurt bij waar nodig. Hij informeert zich bij de 
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cliënt en peilt hij naar de tevredenheid van de cliënt over diens traject. De GBO-medewerker gaat na of 
de doelen en acties nog aansluiten bij de vragen van de cliënt. De GBO-medewerker werkt op maat van de 
cliënt, speelt kort op de bal en vertrekt hierbij van een proactieve houding. De GBO-medewerker onder-
houdt de contacten met de betrokken hulp- en dienstverleners. Als een verandering van statuut zich op-
dringt zet de GBO-medewerker de eerste stappen bij het aanpassen van dit statuut. Hiervoor gebruikt hij 
alle nodige informatie. Als de cliënt zich niet aan de afspraken houdt en verdere hulpverlening niet mogelijk 
is, gaat de GBO-medewerker na waar de oorzaak hiervan ligt. Dit kan enerzijds te wijten zijn aan de pro-
blematiek en de context, anderzijds kan het een motivatieprobleem zijn. Op basis van deze afweging beslist 
de GBO-medewerker samen met de cliënt hoe het traject verder vorm krijgt. 
 
De GBO-medewerker: 

> Laat de cliënt waar mogelijk de regie houden, of laat die hem uitbesteden aan een vertrouweling. 
> Maakt niet te veel plannen tegelijk, maakt eenvoudige plannen die haalbaar en begrijpelijk zijn. 
> Gaat samen met cliënt na wie, welke acties het best kan uitvoeren. 
> Legt samen met de cliënt een of meerdere data vast om het verloop te bespreken. 
> Legt samen met de cliënt alle acties en de bijhorende taakverdeling vast in een bevattelijk plan-

nenoverzicht voor de cliënt zodat duidelijk is, wie wat doet, wat het beoogde resultaat is, en wat 
de aangewezen vervolgstappen zijn. 

> Zorgt ervoor dat de cliënt terug controle heeft over eigen situatie.  

6.5. Fase 4: afsluiten van het gezamenlijk onthaaltraject 
Het uitvoeren en evalueren van acties gebeurt in het dialogisch cyclisch proces. In deze fase gaat het over 
het moment van afsluiten van het gezamenlijk onthaaltraject. De GBO-medewerker sluit het gezamenlijk 
onthaaltraject samen met de cliënt af op het moment dat de doelstellingen bereikt zijn, of wanneer de 
hulpverlening geen meerwaarde biedt voor de cliënt. 
 
Bij het afsluiten van het gezamenlijk onthaaltraject zijn volgende vragen richtinggevend:  

> Zijn de rechten verkend en gerealiseerd? 
> Zijn de mogelijkheden verkend en uitgeprobeerd?  
> Dragen de mogelijkheden bij tot een betere balans draaglast versus draagkracht? 
> Zijn het zelfhelpend, zelforganiserend en helpend vermogen van de cliënt toegenomen als gevolg 

van het uitvoeren van de plannen en acties? 
> Is de cliënt meer regisseur geworden van zijn leven en de keuzes die hij moet maken? 
> Kan het gezamenlijk onthaaltraject afgesloten worden? 
> Is nazorg wenselijk? 
> Kan/wil cliënt opnieuw stappen zetten naar werk?  
> Wat is haalbaar en wenselijk? 
> Wat wil en kan cliënt van werk doen? 
> Heeft cliënt een herscholing nodig? 
> Wat is een haalbaar werkschema? 
> Welke competenties kunnen in de verf gezet worden? 

 
Wanneer het gezamenlijk onthaaltraject wordt afgesloten zal de GBO-medewerker de einddatum van het 
gezamenlijk onthaaltraject doorgeven aan de contactpersoon van VDAB.  De GBO-medewerker geeft geen 
informatie door over het hulpverleningstraject. De cliënt kan ervoor opteren op de nodige informatie zelf 
door te geven aan de VDAB. Uiteraard kan het GBO hier een ondersteunende rol opnemen. De GBO-
medewerker heeft bijzondere aandacht voor het jaarlijks evaluatiegesprek dat VDAB heeft met de doel-
groep. De GBO-medewerker zal de cliënt hierbij ondersteunen en samen bekijken wat belangrijk is om in 
te brengen in dat gesprek. Dit kan gaan over eventuele stappen naar werk die betrokkene wil zetten of het 
evalueren van advies niet toeleidbaar. Indien werk opnieuw mogelijk is, dan kan er een afspraak gemaakt 
worden met de dienst Arbeidsbeperking van VDAB. De contactgegevens van VDAB zijn terug te vinden op 
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het aanmeldingsformulier. De GBO-medewerker bekijkt met de cliënt of nazorg wenselijk is en welke rol 
de GBO-medewerker hierbij kan opnemen.  
 
 
 

 

7. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN DE CONTEXT VAN 
HET GBO 

 
Cliëntgericht samenwerken tussen de verschillende actoren impliceert dat men onderling ook duidelijke 
afspraken maakt rond de uitwisseling van persoonsgegevens die hier mogelijk mee gepaard gaat. We maken 
hierbij een onderscheid tussen gegevensuitwisseling tussen de kernactoren van het Geïntegreerd Breed 
Onthaal enerzijds, en tussen de kernactoren en VDAB anderzijds. 

 

Gegevensuitwisseling tussen de kernactoren van het GBO 

 
In het decreet lokaal sociaal beleid en het bijhorende uitvoeringsbesluit5 wordt een regelgevende basis 
gelegd om persoonsgegevens te verwerken en uit te wisselen om verantwoorde hulp- en dienstverlening te 
verstrekken en continuïteit hiervan te garanderen.  
 
De gegevensuitwisseling: 

> Heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde hulp- en dienst-
verlening en de continuïteit van de hulp- en dienstverlening. 

> De gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de gebruikers. 

> Behoudens overmacht of dringende noodzaak, dient de gebruiker op wie de gegevens betrekking 
hebben, zijn instemming te geven met de gegevensuitwisseling. 

 
Op Vlaams niveau is in overleg met VVSG, de CAW’s en de DMW afgesproken om binnen de GBO-
samenwerkingsverbanden met een samenwerkingsovereenkomst te werken waarin de principes rond gege-
vensuitwisseling en het mandaat van de betrokken GBO-medewerkers worden gevat. We verwijzen hiervoor 
naar de nota ‘voorstel van overeenkomst gegevensdeling Geïntegreerd Breed Onthaal (bijlage 4). 
 

Gegevensuitwisseling tussen het GBO en VDAB 

 
 
Ook tussen VDAB en GBO zal gegevensuitwisseling plaatsvinden. Gelet op de verschillende finaliteit van 
VDAB (werk) en GBO (welzijn) is dit minder evident en dient dit vastgelegd te worden. Om conform de 
regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming te werken dienen een aantal documenten opge-
steld te worden.  
 
Volgende documenten worden afgesloten tussen VDAB en GBO om de gegevensverwerking en de uitwisseling 
van persoonsgegevens van de cliënt te waarborgen.  

— 
5 Verwijzing Decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2018 en BVR betreffende dit decreet 
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> De overeenkomst tussen VDAB en het samenwerkingsverband GBO over de uitwisseling van de 
persoonsgegeven (bijlage 5) is een overeenkomst tussen VDAB en het samenwerkingsverband GBO 
waarin de uitwisseling van de persoonsgegevens van de cliënt wordt beschreven en bepaald.  

> Het document Privacyverklaring op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming (bijlage 6) 
is een verklaring tussen VDAB en het GBO-samenwerkingsverband. Deze privacyverklaring geeft, 
binnen het kader van het geïntegreerd breed onthaal, het beleid aan op het vlak van gegevens-
verwerking en -bescherming van VDAB en het samenwerkingsverband GBO. Hierin vindt de cliënt 
hoe zijn/haar persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden.   

 
Overzicht gegevensuitwisseling: 
 

INFO Begin van het traject Tijdens traject Einde traject 
Van VDAB naar 
GBO 

Aanmeldingsformulier met gege-
vens nodig voor de warme over-
dracht 

/ / 

Van GBO naar 
VDAB 

Startdatum gezamenlijk onthaal-
traject (eerste hulpverlenend 
contact) 
Contactgegevens GBO-
medewerker GBO 

/ Einddatum gezamenlijk onthaaltra-
ject (wanneer is een traject afge-
sloten of wordt het niet meer actief 
opgevolgd)  
In principe wordt er geen inhoude-
lijke informatie uitgewisseld. 
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Bijlage 2: Aanmeldingsformulier VDAB 
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Bijlage 3: folder GBO 
 

Het onthaaltraject: een brug tussen VDAB en GBO-medewerkers 

 
Je hebt het advies ‘niet toeleidbaar’ gekregen. Dat betekent dat de bemiddeling van VDAB naar werk 
tijdelijk stopt. Je hebt ervoor gekozen om een hulpverleningstraject op te starten bij een GBO-
medewerker. Dit kan een GBO-medewerker zijn van het CAW, DMW of het OCMW. Deze diensten 
werken gedurende het traject nauw samen om jou de meest gepaste hulp te kunnen bieden. 

 

Wat is het gezamenlijk onthaaltraject? 

• Je praat met een GBO-medewerker en zo krijg je een beter zicht op je situatie.  
• De GBO-medewerker kijkt samen met jou wat je kan doen om je situatie te verbeteren.  
• Jij bepaalt welke stappen je wil zetten.  

 
Belangrijk: 
• Je kiest zelf of je een gezamenlijk onthaaltraject wil volgen. Het is niet verplicht.  
• De GBO-medewerker gaat discreet om met de informatie die je geeft. 
• Het gezamenlijk onthaaltraject is gratis.  
• De GBO-medewerker van OCMW, DMW en CAW wisselen hun kennis uit om jou zo goed mogelijk 

te kunnen helpen.  
 

Wat kan een GBO-medewerker samen met jou doen?  

• Je situatie bekijken 
• Samen nadenken over wat je wil 
• Nagaan op welke voordelen je recht hebt (voorbeeld: sociaal tarief voor gas, elektriciteit of te-

lefoon, een busabonnement tegen verminderd tarief,…). 
• Je helpen om die voordelen te krijgen 
• Samen zoeken naar de meeste geschikte antwoorden op jouw vragen  
• Samen zoeken naar de hulpverlening die voor jou het meest geschikt is 
• Nagaan welke rechten je hebt op de verschillende domeinen een antwoord zoeken op je vragen, 

bijvoorbeeld over:  
• Je woonplaats 
• Je inkomen 
• Je onderwijs 
• Je gezondheid 
• Je gezin 
• Je vrije tijd/zinvolle dagbesteding 
• Je uitkeringsstatuut  
• … 

 

Wie is je GBO-medewerker? 

Je GBO-medewerker werkt voor één van deze organisaties:  
• Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) 
• Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)  
• De DMW (Dienst Maatschappelijk Werk) van het ziekenfonds 
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Deze organisaties helpen je verder met al je vragen. Ze werken samen in het Geïntegreerd Breed Onthaal 
(GBO). De medewerkers van die verschillende organisaties delen maximaal hun kennis en expertise om zo 
jou zo goed mogelijk verder te helpen.  
 

Hoe werkt het gezamenlijk onthaaltraject precies? 

Stap 1 Aanmelding bij Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) 
• VDAB vraagt of ze je mag inschrijven voor een gezamenlijk onthaaltraject.  
• Je vult een aanmeldingsformulier in, samen met je VDAB-begeleider.  
• De begeleider bezorgt dat aan de contactpersoon van het Geïntegreerd Breed Onthaal 

(GBO). 
 
Stap 2 Afspraak  
Een GBO-medewerker neemt contact met jou op binnen de vier weken. Jullie maken een afspraak voor 
het eerste gesprek.  
 
Stap 3 Gezamenlijk onthaaltraject 
Je hebt het eerste gesprek met de GBO-medewerker, op een plaats die je samen afspreekt. 
In het gesprek vraag je alles wat je wil. Je bespreekt ook deze zaken met de GBO-medewerker: 

• Wat verwacht je van het gezamenlijk onthaaltraject?  
• Wat verwacht je van de GBO-medewerker? 
• Hoe kan de GBO  medewerker jou helpen? 
• Waaraan wil je eerst werken?  

 
Een gezamenlijk onthaaltraject bestaat uit meerdere gesprekken met de GBO-medewerker. De GBO-
medewerker laat aan VDAB weten dat het gezamenlijk onthaaltraject is opgestart.  
 
Stap 4 Einde  

• Je kiest zelf wanneer je het gezamenlijk onthaaltraject stopzet. Misschien zijn al je vragen 
beantwoord. Of misschien kun je verder niets meer doen.  

• Heb je later toch nog vragen? Of zijn er nieuwe problemen? Dan kan je je GBO-medewerker 
opnieuw contacteren. Dat spreken jullie samen af tijdens het laatste gesprek.  

• De GBO-medewerker laat aan VDAB weten dat het gezamenlijk onthaaltraject gestopt is. De 
GBO-medewerker kan je ondersteunen in wat je wil terugkoppelen naar de VDAB-
begeleider.  
 

Wat als je niet tevreden bent?  

• Ben je niet tevreden over je gezamenlijk onthaaltraject? Bespreek dat zo snel mogelijk met 
de GBO-medewerker. Dan kunnen jullie samen het gezamenlijk onthaaltraject nog aanpassen. 
Als jij en de GBO-medewerker open en duidelijk met elkaar praten, vermijd je misverstanden. 

• Blijf je toch ontevreden, ook nadat je met je GBO-medewerker gepraat? Dan kan je een 
klacht indienen bij de organisatie van de GBO-medewerker: het OCMW, het CAW of de Dienst 
Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Vraag naar de mogelijkheden bij deze organisatie. 
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Bijlage 4: voorstel overeenkomst gegevensdeling GBO 
 

Voorstel overeenkomst 
gegevensdeling Geïntegreerd breed 
onthaal 
 

1. Inleiding 

 
Deze overeenkomst bevat afspraken met betrekking tot het uitwisselen van gegevens tussen de diensten 
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), de centra algemeen welzijnswerk (CAW) en de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in het kader van de projecten geïntegreerd breed ont-
haal. 
De doelstelling van samenwerking van de vermelde partners in het kader van het geïntegreerd breed ont-
haal is het verhogen van de toegang tot sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbe-
scherming. Elke uitwisseling van informatie – met toepassing van de principes in deze overeenkomst – moet 
beantwoorden aan deze finaliteit. 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het doorgeven en uitwisselen van informatie op het niveau van 
cliënten. Het uitwisselen van gegevens op een hoger niveau zoals het kruisen van databanken of het ge-
meenschappelijk beheer van dossiers maakt geen voorwerp uit van deze overeenkomst. Dit sluit de moge-
lijkheid niet uit om eigen databanken proactief te ontsluiten en zelf acties te ondernemen ten aanzien van 
specifieke doelgroepen, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving. 
 

2. Principes 

 
Transparantie 
Elke uitwisseling van informatie gebeurt op een transparante manier ten aanzien van cliënten. Hiertoe 
moeten de regels van geïnformeerde toestemming gevolgd worden, wat betekent: 
• De cliënt geeft voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming. 

• De cliënt weet duidelijk welke informatie wordt doorgegeven. 

• De cliënt weet waarom informatie wordt doorgegeven. 

• De cliënt weet aan wie de informatie wordt doorgegeven. 

• De cliënt weet wat er met deze informatie gebeurt en wat hij/zij mag verwachten. 

• De cliënt heeft de mogelijkheid, in het verder verloop van de hulpverlening, zijn toestemming op elk 
moment in te trekken. 

• De cliënt wordt niet onder druk gezet om zijn toestemming te geven en het niet verlenen van toe-
stemming heeft geen nadelige gevolgen voor de verder hulpverlening aan de cliënt. 

 

Noodzakelijke informatie 
De informatie-uitwisseling moet gericht zijn op een betere en gerichte toegang tot hulp- en dienstverlening 
of leiden tot een betere rechtentoekenning. Enkel informatie die daartoe noodzakelijk is wordt uitgewisseld 
tussen de betrokken GBO-medewerkers.” 
 
Dossier 
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In het kader van dossiervorming kan er al dan niet een bestaand dossier zijn bij de partner die de informatie 
ontvangt. 
Wanneer er al een dossier bestaat bij de partner die de informatie ontvangt, kan enkel de informatie die 
noodzakelijk is voor de opvolging van afspraken met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan de 
cliënt, worden opgenomen in het dossier. Elke partner in het samenwerkingsverband verbindt er zich toe 
de geldende regelgeving – waarvan we de voornaamste principes kort weergeven – na te leven. 
• De organisatie heeft aangifte gedaan bij de privacy-commissie. 

• Er is voldaan aan de informatieplicht. 

• Er is ondubbelzinnige toestemming voor het opmaken van een dossier. 

• Enkel noodzakelijke en relevante gegevens worden genoteerd. 

• De kwaliteit van de gegevens is gegarandeerd. 

• De veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens is gegarandeerd. 

• De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

• Rechten met betrekking tot informatie, toegang, verbetering en verzet worden gerespecteerd. 

 
Wanneer de betrokken partner in het geïntegreerd breed onthaal nog geen dossier heeft, kan enkel een 
dossier worden aangemaakt nadat er ook effectief een hulpverleningscontact heeft plaats gevonden en 
rekening houdend met bovenstaande principes. 
 

3. MANDAAT 

 
In het kader van het geïntegreerd breed onthaal wordt er duidelijke scheiding gemaakt tussen de rol van 
GBO-medewerker en eventuele rollen verbonden aan specifieke mandaten die GBO-medewerkers van de 
betrokken partners opnemen, bijvoorbeeld in het kader van maatschappelijk onderzoek. Deze rollen wor-
den binnen de partners gescheiden en informatie die wordt uitgewisseld in het kader van deze overeenkomt 
mag niet doorstromen naar of gebruikt worden of gebruikt worden door de GBO-medewerkers die met een 
andere finaliteit optreden.   
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Bijlage 5: Overeenkomst uitwisseling persoonsgegevens 
 

Overeenkomst uitwisseling persoonsgegevens 
 

TUSSEN: 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
Keizerslaan 11, 1000 Brussel 
 
Hierna: [VDAB] 
 
EN 
Het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal, samengesteld uit: 
OCMW XXX 
CAW XXX 
DMW XXX 
 
Vertegenwoordigd door Naam_regisseur_GBO_samenwerkingsverband 
ADRES  
Ondernemingsnummer: XXXX . XXX . XXX 
 
Hierna: [XXX] 
 
Gezamenlijk ook ‘”Partij” genoemd of elk apart “Partijen”  
 
Overwegende dat: 
VDAB en het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal, vertegenwoordigd door XXX 
samenwerken om mensen met een VDAB-advies niet toeleidbaar (hierna: de cliënt) een geza-
menlijk onthaaltraject door een hulpverlener te kunnen aanbieden. Onder gezamenlijk onthaal-
traject wordt hier een hulpverleningstraject verstaan waarin volgende elementen aan bod ko-
men: 

• Vraagverheldering: samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch 
in kaart brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven verkennen en toet-
sen aan een mogelijk aanbod; 

• Rechtenonderzoek: onderzoeken of de cliënt aanspraak kan maken op bijkomende 
rechten en tegemoetkomingen of een ander (beter) statuut en waar nodig en ge-
wenst het bieden van ondersteuning bij het realiseren hiervan; 

• Doorverwijzing en toeleiding van de cliënt naar de gepaste hulpverlening en/of ar-
beidsmatige activiteiten of begeleid werken voor personen met een handicap 

 
De cliënt er vrijwillig en op basis van geïnformeerde toestemming voor kiest om zich in te schrij-
ven voor een gezamenlijk onthaaltraject.  
 
VDAB zorgt in deze samenwerking enkel voor de toeleiding van de cliënt naar het samenwerkings-
verband geïntegreerd breed onthaal. Hiervoor bezorgt VDAB het aanmeldingsformulier van de 
cliënt aan de contactpersoon van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.  
 
Het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal zorgt verder autonoom voor het aanbie-
den van het eigenlijke gezamenlijk onthaaltraject aan de cliënt.  
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De partijen zijn de volgende contractbepalingen, hierna “bepalingen” genoemd, overeengeko-
men teneinde voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, bij de verwerking van 
de persoonsgegevens die in het kader van bovengenoemde samenwerking verwerkt worden, met 
name de doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd in artikel 4. 

Artikel 1: Definities en rollen 
 

Voor de begrippen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerken/verwerking’, ‘betrokkene’, ‘inbreuk in ver-
band met persoonsgegevens’, ‘verwerker’, ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘toezichthou-
dende autoriteit’ gelden dezelfde definities voor de toepassing van deze samenwerkingsovereen-
komst als de in België van toepassing zijnde gegevensbeschermingsregelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG genoemd.  
 
De partijen treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de doorgifte van de 
persoonsgegevens opgesomd in artikel 4. 
 
Met uitzondering van het geval van de doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd in artikel 
4, treden de Partijen elk zelf op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de per-
soonsgegevens waarvoor zij afzonderlijk bevoegd zijn en bepalen afzonderlijk het doel en de mid-
delen van deze verwerking. VDAB is afzonderlijk bevoegd voor alles wat kadert binnen haar op-
drachten inzake begeleiding van de cliënt op het vlak van arbeidsbemiddeling. Het samenwer-
kingsverband geïntegreerd breed onthaal is afzonderlijk bevoegd voor alles wat kadert binnen 
het gezamenlijk onthaaltraject dat de cliënt krijgt aangeboden. 
 

Artikel 2: Aard en doeleinden van de verwerking  
 
De persoonsgegevens opgesomd in artikel 4, 1°, 2° en 3° (worden door VDAB doorgegeven aan 
XXX omwille van volgende doeleinden:  
- Het proactief contact opnemen met de cliënt en alle nodige stappen zetten om het gezamen-

lijk onthaaltraject te realiseren; 
- Wanneer de cliënt hierom uitdrukkelijk vraagt en zijn toestemming geeft, de cliënt onder-

steunen bij contacten met VDAB. Dit gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de cliënt en 
telefonisch. Als andere elektronische of schriftelijke gegevensuitwisseling plaatsvindt wordt 
hiervoor expliciet het akkoord van de cliënt gevraagd. 
 
 

De persoonsgegevens opgesomd in artikel 4, 1°, 4° en 5° (worden door XXX doorgegeven aan 
VDAB omwille van volgende doeleinden:  
- Wanneer de cliënt hierom uitdrukkelijk vraagt en zijn toestemming geeft, de cliënt onder-

steunen bij contacten met de hulpverlener. Dit gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de 
cliënt en telefonisch. Als andere elektronische of schriftelijke gegevensuitwisseling plaats-
vindt wordt hiervoor expliciet het akkoord van de cliënt gevraagd. 

- Het financieren van de door het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal effectief 
opgestarte gezamenlijk onthaaltrajecten  

 
Artikel 3: Duur van de verwerking 
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Deze samenwerkingsovereenkomst is van toepassing zolang het project “Geïntegreerd breed ont-
haal 2018: gezamenlijk onthaaltrajecten voor mensen met een VDAB-advies niet toeleidbaar” 
loopt.  
 

Artikel 4: Soort persoonsgegevens 
 
Volgende persoonsgegevens worden in het kader van deze overeenkomst verwerkt: 
1° Naam, voornaam, VDAB-klantennummer 
2° Geboortedatum, geslacht, adres, mailadres, telefoon, voorkeur manier van contactarme, eer-

der gelopen traject bij VDAB (activering of arbeidszorg), eerdere ondersteuning bij de hulp-
verlening (OCMW/ CAW/ DMW), ziekenfonds waarbij men aangesloten is en specifieke on-
dersteuningsvragen/ aandachtspunten die de kandidaat formuleert voor de hulpverlener; 

3° Naam, voornaam en contactgegevens van de dossierbehandelaar VDAB; 
4° Naam, voornaam en contactgegevens van de hulpverlener die het gezamenlijk onthaaltraject 

opneemt; 
5° Start- en einddatum van het gezamenlijk onthaaltraject. 

 
Artikel 5: Categorieën van betrokkenen 
 

De betrokkenen waarvan de persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst worden ver-
werkt, zijn personen met een advies niet toeleidbaar die toestemmen met het gezamenlijk ont-
haaltraject door een hulpverlener van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. 
 

Artikel 6: Verplichtingen van de partijen 
 

1. Elke Partij draagt zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in 
ieder geval begrepen de AVG evenals de minimale veiligheidsnormen die door de Gegevensbe-
schermingsautoriteit worden opgelegd.  
 
2. Elke Partij geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land of een internationale orga-
nisatie, tenzij een op de Partij van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling 
hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de Partij de andere Partijen en de cliënt, vooraf-
gaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze ken-
nisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.  
  
3. De verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit deze overeenkomst gelden ook voor de-
genen die de persoonsgegevens verwerken onder het gezag van of in opdracht van de Partijen.  
 
4. Elke Partij verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens bekend te maken aan andere personen 
dan het personeel van de Partij die de persoonsgegevens nodig hebben om de verplichtingen 
onder deze overeenkomst na te komen. 
 

5. Elke Partij waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde per-
sonen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende 
wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. 
 
6. Elke Partij verbindt zich ertoe niet te handelen, en zal ook niemand toelaten te handelen, 
op een manier die strijdig is met de verbintenissen die in deze overeenkomst worden bepaald 
of met de wettelijke verbintenissen die van toepassing zijn; 
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Artikel 7: Beveiliging 
 
1. Elke Partij stemt ermee in en garandeert dat gepaste technische en organisatorische maat-
regelen in overeenstemming met artikel 32 AVG worden genomen om de persoonsgegevens 
en de verwerking ervan te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking (zoals, maar niet limitatief: onbevoegde kennisname, aantastingen, wijziging of 
verstrekking van persoonsgegevens). 
 
2. Indien er wordt vastgesteld dat een Partij geen of onvoldoende technische en organisato-
rische maatregelen heeft genomen, zal deze Partij zich inspannen de maatregelen naar een 
niveau te brengen dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoons-
gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, passend is.  
 
3. Voor het uitwisselen van het aanmeldingsformulier van VDAB naar het samenwerkingsver-
band geïntegreerd breed onthaal wordt volgende werkwijze gehanteerd: 
- het aanmeldingsformulier wordt versleuteld met een wachtwoord en vervolgens gemaild 
naar de contactpersoon van het geïntegreerd breed onthaal 
- het wachtwoord omvat minimaal 12 karakters en bestaat uit zowel kleine letter(s), hoofd-
letter(s) als cijfer(s) 
- VDAB bezorgt het wachtwoord via brief aan de contactpersoon van het samenwerkingsver-
band 
- het wachtwoord wordt zesmaandelijks gewijzigd (de 1ste van de maand februari en de 1ste 
van de maand juli) 
- het wachtwoord wordt gewijzigd bij een lek van het wachtwoord 
 
4. Voor het uitwisselen van de contactgegevens van de hulpverlener, start- en einddatum van 
het gezamenlijk onthaaltraject wordt volgende werkwijze gehanteerd: de gegevens vermeld 
in artikel 2, 2de paragraaf door de verantwoordelijke onthaalmedewerker bezorgt aan de op 
het aanmeldingsformulier vermelde dossierbehandelaar VDAB. 
 
Artikel 8: In dienst nemen van een andere verwerker 
 
1. Elke Partij neemt voor de verwerking beschreven in deze overeenkomst geen andere ver-
werker in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van 
de andere Partijen. In het geval van algemene schriftelijke toestemming licht de betrokken 
Partij de andere Partijen in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging 
van andere verwerkers, waarbij de Partijen de mogelijkheid wordt geboden tegen deze ver-
anderingen bezwaar te maken. 
 
2. Wanneer een Partij een verwerker in dienst neemt om in het kader van de verwerking 
beschreven in deze overeenkomst voor zijn rekening specifieke verwerkingsactiviteiten te 
verrichten, worden aan deze verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling 
krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming 
opgelegd als die welke in deze overeenkomst zijn opgenomen, met name de verplichting af-
doende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisato-
rische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan het bepaalde in deze verordening vol-
doet. Wanneer deze verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, 
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blijft de Partij, voor wiens rekening de verwerker optreedt, aansprakelijk voor het nakomen 
van de verplichtingen van die verwerker. 
 
Artikel 9: Bijstand 
 
Elke Partij verleent bijstand aan de andere Partijen bij het doen nakomen van de verplichtin-
gen uit hoofde van de artikelen 32 tot 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de 
verwerking en de hem ter beschikking staande informatie. 
 
Artikel 10: Ontvangers van de persoonsgegevens 
 
De contactpersoon van de VDAB bezorgt het aanmeldingsformulier aan de contactpersoon 
van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.  
 
Bij opstart van het gezamenlijk onthaaltraject bezorgt de verantwoordelijke hulpverlener zijn 
contactgegevens en de startdatum van het gezamenlijk onthaaltraject aan de op het aanmel-
dingsformulier vermelde dossierbehandelaar van de VDAB. Bij einde van het gezamenlijk ont-
haaltraject bezorgt de verantwoordelijke hulpverlener de einddatum van het gezamenlijk 
onthaaltraject aan dezelfde dossierbehandelaar. 
 
Artikel 11: Informatie 
 
Elke Partij stelt alle informatie ter beschikking aan de andere Partijen die nodig is om de na-
koming van zijn verplichtingen aan te tonen. Daarnaast maakt elke Partij audits, waaronder 
inspecties, mogelijk en draagt hieraan bij. 

 
Artikel 12: Inbreuk in verband met persoonsgegevens 
Elke Partij brengt de andere Partij, onverwijld en ten laatste binnen de 24 uur, op de hoogte 
van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die plaatsvindt bij de doorgifte van de 
persoonsgegevens opgesomd in artikel 4. 

 
VDAB is verantwoordelijk voor het melden van de inbreuk in verband met persoonsgegevens 
die plaatsvindt bij de doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd in artikel 4, aan de toe-
zichthoudende autoriteit en de betrokkenen indien dit wettelijk vereist is. VDAB neemt 
steeds contact op met XXX  alvorens over te gaan tot de melding van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens die plaatsvindt bij de doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd 
in artikel 4. 

 
Voor inbreuken in verband met persoonsgegevens die plaatsvinden bij elk van de Partijen 
buiten de verwerkingsactiviteit ‘doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd in artikel 4’ is 
elke Partij afzonderlijk verantwoordelijk en is vervolgens geen melding aan de andere Partij 
vereist. 

Artikel 13: Rechten van de betrokkene 
VDAB ontvangt de verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkenen die betrek-
king hebben op doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd in artikel 4. Eenvoudige ver-
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zoeken (recht op inzage en recht op correctie) beantwoordt VDAB zelf. VDAB deelt het ant-
woord op eenvoudige verzoeken mee aan XXX . Complexe verzoeken (andere rechten dan 
inzage en correctie of bij twijfel) beantwoordt VDAB in samenspraak met XXX .  

 
Voor verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen die de Partijen ontvangen 
buiten de verwerkingsactiviteit ‘doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd in artikel 4’, 
is elke Partij afzonderlijk verantwoordelijk en is vervolgens geen melding aan de andere Partij 
vereist. 

Artikel 14: Klachten bij de toezichthoudende autoriteit 
Elke partij stelt de andere partij onverwijld en binnen de 48 uur in kennis van een klacht die 
betrekking heeft op de verwerkingsactiviteit ‘doorgifte van de persoonsgegevens opgesomd 
in artikel 4’ die werd ingediend bij de toezichthoudende autoriteit.  

 
Gedaan te op … ……………………………….. 2020 in evenveel exemplaren als er Partijen zijn, waar-
bij elke Partij verklaart haar exemplaar te hebben ontvangen. 

 
Voor VDAB      Voor XXX   
          
  
 
     
NAAM:  ………………………………………  NAAM:  ………………………………………  
FUNCTIE: ………………………………………  FUNCTIE: 
 ……………………………………… 
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Bijlage 6: Privacy op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming  

 

Privacyverklaring op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming 
 
Versie 2.0 (7 juli 2020) 
 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (hierna VDAB) en NAAM_GBO_Samenwerkingsverband respec-
teren uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw per-
soonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft, binnen het kader van 
het geïntegreerd breed onthaal, het beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van: 
 
VDAB 
Keizerslaan 11, 1000 Brussel 
 
NAAM_GBO_Samenwerkingsverband  
Adres 
Ondernemingsnummer: XXXX.XXX.XXX  
 
 

 
Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 
 
VDAB en NAAM_GBO_Samenwerkingsverband verwerken gezamenlijk uw persoonsgegevens van dit aan-
meldingsformulier “gezamenlijk onthaaltraject bij een hulpverlener”. In deze privacyverklaring gebruiken 
we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar VDAB en 
NAAM_GBO_Samenwerkingsverband. VDAB bezorgt dit aanmeldingsformulier aan de contactpersoon van het sa-

menwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. 
 
Beide entiteiten zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgege-
vens bij de doorgifte van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht.  
 
We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de be-
scherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Buiten voor de doorgifte van uw persoonsgegevens omschreven in deze verklaring, treden VDAB en CAW 
Boom-Mechelen-Lier elk afzonderlijk op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw per-
soonsgegevens waarvoor zij afzonderlijk bevoegd zijn. VDAB is afzonderlijk bevoegd voor alles wat kadert 
binnen haar opdrachten inzake begeleiding op het vlak van arbeidsbemiddeling. Het samenwerkingsver-
band geïntegreerd breed onthaal is afzonderlijk bevoegd voor alles wat kadert binnen het gezamenlijk ont-
haaltraject door de hulpverlening. 
 
Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarvoor?  



 

Inspiratiekader: gezamenlijke onthaaltrajecten voor mensen met een VDAB-advies niet toeleidbaar — 
GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL 2020.09.21 

34 / 37 

 

 
We verwerken uw naam, voornaam, VDAB-klantennummer, adres, mailadres, telefoonnummer en uw 
voorkeur manier van contactname om u te identificeren en contact met u te kunnen opnemen. 
 
We verwerken uw geboortedatum, geslacht, eerder gelopen traject bij VDAB (activering of arbeidszorg), 
eerdere ondersteuning bij de hulpverlening (OCMW/ CAW/ DMW), het ziekenfonds waarbij u bent aange-
sloten en specifieke ondersteuningsvragen/ aandachtspunten die u formuleert voor de hulpverlener, om u 
vanuit VDAB gericht te kunnen toeleiden naar de hulpverlening voor het opstarten van een gezamenlijk 
onthaaltraject. Dit gezamenlijk onthaaltraject wordt aangeboden door een hulpverlener binnen het samen-
werkingsverband geïntegreerd breed onthaal, dat wordt vertegenwoordigd door NAAM en dat is samen-
gesteld uit: 

• Naam/namen participerende OCMW 
• Naam participerende CAW 
• Naam/namen participerende DMW 

 
We wisselen de start- en einddatum van het opgestarte gezamenlijk onthaaltraject en de contactgegevens 
van de betrokken hulpverlener en dossierbehandelaar van de VDAB uit. Dit om de financiering van het 
samenwerkingsverband voor het opgestarte gezamenlijk onthaaltraject mogelijk te maken, en wanneer u 
dat vraagt u te kunnen ondersteunen bij uw contacten met de VDAB of de hulpverlening. 
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
 
We verwerken deze persoonsgegevens uit het aanmeldingsformulier enkel met uw uitdrukkelijke toestem-
ming. 
 
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 
 
Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze 
noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking. We bewaren uw gegevens dus zolang u deelneemt 
aan het gezamenlijk onthaaltraject.  
 
Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen? 
 
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Uw VDAB-contactpersoon 
bezorgt het aanmeldingsformulier “gezamenlijk onthaaltraject bij een hulpverlener” aan de contactper-
soon van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. Deze contactpersoon zorgt er op zijn 
beurt voor dat het aanmeldingsformulier terecht komt bij de juiste hulpverlener van het samenwerkings-
verband die met u het gezamenlijk onthaaltraject zal lopen. Van zodra het gezamenlijk onthaaltraject is 
opgestart, informeert de hulpverlener uw VDAB-contactpersoon over de datum dat het gezamenlijk ont-
haaltraject is opgestart en zijn contactgegevens. Van zodra het gezamenlijk onthaaltraject is stopgezet, in-
formeert de hulpverlener uw VDAB-contactpersoon over de datum dat het gezamenlijk onthaaltraject is 
stopgezet. 
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Wanneer een gezamenlijk onthaaltraject is opgestart, valt de gegevensverwerking die tijdens het traject 
gebeurt onder de reguliere hulpverleningsopdracht. De hulpverlener die u voorthelpt zal u op zijn beurt 
informeren over hoe daarbij met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 
 
Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 
 
We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat 
zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte 
(Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).  
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Wat zijn uw rechten? 
 
U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. We vragen 
dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht 
op heeft. 
U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd 
moeten worden. Ten slotte heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, het recht om tegen de 
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
U kan uw toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwer-
kingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming en aan het communiceren 
van de einddatum van het opgestarte gezamenlijk onthaaltraject aan VDAB.  
 
U kan uw verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten richten tot VDAB (via e-mail naar info@vdab.be of 
door te bellen naar 0800 30 700). 
 
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij 
de gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt hierover meer informatie op de website https://www.gege-
vensbeschermingsautoriteit.be/ (Verzoek/klacht indienen). 
 
Vragen? 
Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact 
opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:  

• Voor vragen die betrekking hebben op de opdrachten van de VDAB en het doorgeven van uw 
persoonsgegevens via het aanmeldingsformulier voor een gezamenlijk onthaaltraject kan dit via 
e-mail naar info@vdab.be of door te bellen naar 0800 30 700  

• Voor vragen die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens in het kader van 
het gezamenlijk onthaaltraject kan dit via [mailadres en telefoonnummer van de functionaris 
voor gegevensbescherming van de contactpersoon van het samenwerkingsverband].  
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Lifa Ouald Chaib 
Lifa.oualdchaib@samvzw.be 
0475.34.36.48 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 
Maatschappelijke zetel: Eliaertsstraat 20 — 2140 Antwerpen 
info@samvzw.be — samvzw.be  
  


	1. Inleiding
	2. Situering
	2.1. Decreet lokaal sociaal beleid en samenwerkingsverband GBO
	2.2. Werk- en zorgdecreet

	3. Doelgroep advies niet toeleidbaar
	4. Het ‘gezamenlijk onthaaltraject’ gedefinieerd
	4.1. Situering
	4.2. Doelstellingen
	4.3. Functies
	4.4. Werkingsprincipes
	4.4.1. Samenwerkingsverband
	4.4.2. Gebruiker

	4.5. Basishouding

	5. Het organiseren van een warme overdracht
	5.1. Belang van een goede introductie van GBO
	5.2. Eindgesprek in een VDAB-traject
	5.3. Aanmelding bij GBO

	6. Gezamenlijk onthaaltraject: fasen in het dialogisch cyclisch proces
	6.1. Inleiding
	6.2. Fase 1: opstart
	6.3. Fase 2: trajectbepaling
	6.4. Fase 3: trajectuitvoering en opvolging
	6.5. Fase 4: afsluiten van het gezamenlijk onthaaltraject

	7. Uitwisseling van persoonsgegevens in de context van het GBO
	8. Literatuur
	9. Bijlagen

