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Situeren en kaders
1.  de B in VDAB, decreet, VIBE-missie
2.  Wat? -> CV bij VDAB
3.  processen/instrumenten

Cijfers 2021

Vragen







Wat gaan 
we doen?



VDAB: 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Situering
en kaders



Situering
en kaders VDAB decreet (art.5.1.1 lid3)  

               wat we mogen (regie en actor)

• het stimuleren, organiseren en bevorderen van de 
competentieontwikkeling en -erkenning 

• het verschaffen, organiseren en bevorderen van 
beroepsopleidingen en de bijhorende begeleiding 

• het aanbieden of organiseren van stages om  
competenties te verwerven  

•  het toekennen van tegemoetkomingen voor opleidingen  
en stages, met inbegrip van stage-uitkeringen  

 met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt



Situering
en kaders VIBE-strategie: 

Competentieversterking als hefboom voor: 

• Een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap
voor elke burger

• Elk talent aan de slag

• Elke werkgever een perspectief op talent



WAT VERSTAAN WE ONDER
COMPETENTIE VERSTERKING (aanbod)?
WAT VERSTAAN WE ONDER
COMPETENTIE VERSTERKING (aanbod)?



competentie 
versterking 
(aanbod) Aanbod competentieversterking:  

• waar: werkplekleren en in de opleidingsinstelling 

• hoe: contact en online (en alles er tussen) 

• wat:
 Sectorgericht: 

 Beroepsgericht
 Oriënterend 

 Niet-sectorgericht:
 Flankerende competentieversterking 
 Taalondersteuning 



competentie 
versterking 
(aanbod) Erkenning van een opleiding 

• Wat wordt erkend / Wat is het nodige aanbod?:  
proces binnen de VDAB-cluster
 Wat nodig vanuit VDAB-perspectief  (arbeidsmarktrelevantie,  

   kwaliteit/vormelijke criteria, gebiedsdekkend aanbod...)? 
 
 specifieke regels OKOT (Basisprincipe erkenning Hoger onderwijs 

   (Niv. 5+) alleen voor statistisch zware knelpuntberoepen,  

   Niv. 4 en lager toeleiden naar knelpuntberoep)



competentie 
versterking 
(aanbod)

Erkenning van een opleiding 

• Voordelen cursist volgen erkende opleiding:  
 werkzoekenden zonder werk kunnen opleiding gratis  
  (vrijstelling inschrijvingsgeld, gratis leermateriaal) volgen

	  Verplicht ingeschreven werkzoekenden (en nog een aantal 

     categorieën) kunnen kosteloos (+verplaatsingsvergoeding en    

     kinderopvang en verzekering voor beroepsrisico) de opleiding volgen 

	  Indien van toepassing voor de persoon, vrijstelling van  
     beschikbaarheid automatisch bij volgen van erkende opleiding  

     en voldoen aan formele criteria



BUDGET VDAB

• Beschikbare middelen: 888 Mio €
 Toelagen 
 Eigen opbrengsten 
 Europese fondsen 

• Besteding van deze middelen:
 Loonlasten 
 Werkingskosten 
 Samenwerking met derden 
 Financiële tegemoetkomingen 
 rest: Investeringen/desinvesteringen



Bemiddeling naar werk Andere dienstverlenigen

VDAB Dienstverleningen

Competentieversterking

Intensieve bemiddeling naar werk

Sectorale bemiddeling naar werk

Zelfredzame bemiddeling naar werk

Vacaturebemiddeling Gedeeld beheer

Vacaturebemiddeling Zelfbeheer

Opleiding in het centrum

Opleiding digitaal

Fysieke workshops

Taalcoaching

Wijk-werken

Coaching Jobcoachting op de werkvloer

Coaching Jobcoachting voor werkzoekenden

WPL Individuele beroepsopleiding (IBO)

WPL Beroepsinlevingsstage (BIS)

WPL Beroepsverkennende stage (BVS)

WPL Opleidingsstage (OS)

WPL Werkervaringsstage (WES)

Competentie-erkenning

Oriënterende opleiding

Vrijstellingen VOSS

Transmissie en Controle

TWE OCMW

Outplacement

Loopbaanbegeleiding

Leertijd Syntra

Gebruik opleidingsinfrastructuur Onderwijs

Budgettaire Boekhoudkundige verwerking

Arbeidsmarktinformatie verstrekken

Uitbetalen van Subsidies ikv decreten,   

         besluiten of akkoorden

Uitbetalen BTOM

competentie 
versterking 

VDAB



competentie 
versterking 

VDAB

KOSTEN 2021

Dienstverlening Totaal Buy Totaal Make Kosten 2021

Bemiddeling naar werk 119,947,055.7 209,001,445.79 €328,948,501

Competentieversterking 129,556,416.4 177,719,069.35 €307,275,486

Andere dienstverleningen 158,157,085.45 24,613,630.09 €182,770,716

TOTAAL 407,660,557.54 411,334,145.22 € 818,994,703



competentie 
versterking 

VDAB

Rugzak
€25.614.973 (8,34%)

Directe kosten
€105.270.852 (34,26%)

Productie
€93.170.818 (30,2%)

Overhead
€83.218.844 (27,08%)









8,34%
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competentie 
versterking 

VDAB

Rugzak
€25.614.973 (8,34%)

Directe kosten
€105.270.852 (34,26%)

Productie
€93.170.818 (30,2%)

Overhead
€83.218.844 (27,08%)









Rugzak
€25.614.973 (9,39%)

Directe kosten
€105.270.852 (25,59%)

Productie
€93.170.818 (46,32%)

Overhead
€83.218.844 (18,70%)











competentie 
versterking 

VDAB
KOSTEN 2021

Naam DVL (Group) 1 Totaal Buy Totaal Make Kosten 2021

Opleiding in centrum & digitaal 78,893,442.63 106,502,244.84 €185,395,687 

WPL Individuele beroepsopleiding (IBO) 4,171,659.83 52,536,977.15 €56,708,637 

Wijk-werken 28,831,428.77 €28,831,429 

Coaching Taalcoaching 5,686,842.7 14,823,207.19 €20,510,050 

Jobcoaching 5,904,853.82 2,159,635.71 €8,064,490 

Stages 4,699,479.62 1,083,112.53 €5,782,592 

Competentie-erkenning 1,368,709.02 613,891.94 €1,982,601 

TOTAAL 129,556,416.4 177,719,069.35 € 307,275,486 




