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Langverwacht statuut voor Begeleid Werkers,  
één van de onderwerpen op het congres Begeleid Werken. 

Op donderdag 14 december organiseerde het Platform Begeleid werken hun tweejaarlijks congres. 
Dit jaar vond dit congres plaats in de provincie Antwerpen, meer bepaald in Geel op de campus van 
de Thomas More Hogeschool. Begeleid Werken Zuiderkempen, afdeling van MPI Oosterlo vzw en 
steunpunt verantwoordelijke Begeleid Werken voor de regio Kempen, zette hier mee de schouders 
onder. 260 jobcoaches vanuit heel Vlaanderen komen samen en werken een ganse dag rond 
prangende thema’s. Eén hiervan is uiteraard de recente goedkeuring van een statuut voor Begeleid 
Werken. Dit statuut trad in werking vanaf 1 november 2017. 
 
Het congres Begeleid Werken is het moment voor jobcoaches uit verschillende organisaties om samen 
van gedachte te wisselen en na te denken over de toekomst en werking van Begeleid Werken. Begeleid 
Werken is er voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of 
beschermde arbeidscircuit. Ook voor deze mensen moet het recht op arbeid gewaarborgd kunnen 
worden. De sprekers zijn voornamelijk personen uit het werkveld die hun ervaringen deelden. Dit jaar 
werden er 9 thema’s aangeraakt. Vier thema’s zoomden nader in op een aantal specifieke doelgroepen 
zoals personen met gedrags- en emotionele stoornissen, ASS, psychische kwetsbaarheid en niet-
aangeboren hersenletsel. Verder werd er ook stilgestaan bij ethiek, inclusie, onderwijs en diagnostiek. 
Een belangrijk element was ook wetgeving en visie. Hier kwam het pas goedgekeurde statuut voor 
Begeleid Werken uitgebreid ter sprake.  
 
Statuut Begeleid Werken  
Het statuut Begeleid Werken biedt antwoord op een lacune die in de wetgeving ontstaan is na het 
invoeren van de Persoonsvolgende Financiering (PVF), waarmee de financiering voor mensen met een 
beperking vraaggestuurd gemaakt werd. Vroeger, voor de invoering van PVF, werden er vanuit het 
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voorwaarden gesteld opdat iemand kon 
gaan begeleid werken. Zo moesten de cliënten toen een ticket “toelating dagcentrum voor niet 
werkende personen met een handicap” hebben. Dit gaf zowel de begeleid werker als de werkgever 
een zekere wettelijke bescherming. Er was namelijk een objectieve beoordeling door een 
overheidsinstantie dat de begeleid werker niet in aanmerking komt voor betaalde arbeid. Met de 
invoering van de persoonsvolgende financiering is dit ticket niet meer nodig, waardoor voor de 
begeleid werkers het beetje bescherming dat ze genoten helemaal wegvalt. Het statuut begeleid 
werken biedt hierin nu een uitkomst. Hiermee legt de Vlaamse regering de voorwaarden vast 
waaronder organisaties begeleid werken kunnen aanbieden. 
 
Tijdens het congres werd al snel duidelijk dat partnerschappen op verschillende vlakken een sleutel tot 
succes blijken te zijn. Conclusie van een boeiende dag: er liggen nog heel wat uitdagingen klaar voor 
jobcoaches en diensten Begeleid Werken.  

 
 
Eindhoutseweg 25 
2440 Geel 

tel. 014 86 11 40 
fax 014 86 85 87 

www.mpi-oosterlo.be 
info@mpi-oosterlo.be 



    
 

 
 
 

Achtergrond bij MPI Oosterlo vzw: 
MPI Oosterlo vzw is een dienstencentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al 
dan niet met bijkomende problemen. We bieden verschillende trajecten en ondersteuningsvormen aan in alle domeinen 
van het leven: wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur. Inclusie staat hoog in ons vaandel. We werken vanuit 
principes als ‘volwaardig burgerschap’ en ‘kwaliteit van leven’. Meer info vind je op www.mpi-oosterlo.be 
 
Noot aan de redactie: 
MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn geen afkorting en mogen niet voluit geschreven worden. 
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Praktische informatie: 
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met: 
Dana Keustermans – Communicatieverantwoordelijke MPI Oosterlo vzw 
 Tijdens de kantooruren: 014 86 11 40 of dana.keustermans@mpi-oosterlo.be 
 


