
Dienstverleningsmodel 2020: 
naar een futureproof VDAB

VDAB Oost-Vlaanderen



Arbeidsmarkt in brand



VUCA 
Volatiel Onzeker Complex Ambigu

VOCA 

https://partners.vdab.be/nieuwedienstverlening/nieuws.shtml
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Toenemende krapte op arbeidsmarkt

Spanningsindicator (aantal NWWZ per openstaande vacature)
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Waarom een nieuwe contactstrategie

VDAB wil een excellente dienstverlener zijn. Om dat te 

bereiken willen we:
• inspelen op de (digitale) maatschappij en online tools aanbieden, 

zodat WZ hun loopbaan zelf in handen nemen. 

• WZ die hulp nodig hebben sneller oppikken en inschatten

• werkzoekenden een passend aanbod geven op maat, 

vertrekkende van de competenties van de wz en zijn afstand tot 

de arbeidsmarkt (geen doelgroepkenmerken), gericht op matching 

met vacatures

• werkzoekenden ondersteunen om de digitale competenties van 

de toekomst te verwerven 



Het Waarom

Vlam!-strategie

Strategische keuzes – 2020

Focus op:

● Loopbaanzekerheid 
● Digitale arbeidsmarkt
● Samenwerking met partners

VDAB als

● Netwerkregisseur

● Excellente dienstverlener voor iedereen



Concrete doelstellingen 2020

● Meer klanten bereiken

Van 200.000 werkzoekenden naar 4 miljoen Vlamingen. 

Ons klantenbereik is een weerspiegeling van de beroepsbevolking.

● Effectiever en efficiënter dienstverlening aanbieden 

Meer vacatures invullen, meer werkzoekenden versterken met nieuwe 

competenties zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen, meer 

klanten in opleiding, meer uitstroom … 

Meer doen met dezelfde middelen, o.a. door digitale tools te gebruiken. 

● Overal dezelfde dienstverlening

Elk contact met VDAB is met dezelfde, uniforme dienstverlening. 



We staan op verschillende manieren in 

nauw contact met de werkzoekende.



Dienstverlenings- en 
organisatiemodel

VDAB biedt  dienstverlening op maat door 
een slim samenspel van online dienstverlening en 
gespecialiseerde persoonlijke begeleiding 



Nauw contact met de werkzoekende

Online inschrijving

Voor een werkzoekende begint alles bij de online inschrijving. Hierbij vult de 
werkzoekende online zijn persoonlijke gegevens in zijn dossier in.

Bij de inschrijving kan een werkzoekende aangeven welke hulp hij wenst. Hij 
krijgt dan onmiddellijk gerichte tips waarmee hij zelf aan de slag kan. Bij een 
later gesprek zal een bemiddelaar deze hulpvraag oppikken.

Actief beschikbare werkzoekenden krijgen meteen de boodschap dat VDAB 
verwacht dat ze actief naar werk zoeken. Dit kunnen zij zelfstandig doen of met 
ondersteuning van VDAB. 



Nauw contact met de werkzoekende

De persoonlijke pagina ‘Mijn Loopbaan’ 
ondersteunt de zoektocht naar werk met sterke online tools én 
vormt het vertrekpunt van elk gesprek met een bemiddelaar. 

Actief beschikbare werkzoekende krijgen ook alvast online opdrachten mee die ze moeten uitvoeren.

Zelfredzame werkzoekende
zoekt actief naar werk
heeft geen nood aan persoonlijke dienstverlening
gebruikt de map ‘bewaarde vacatures en sollicitaties’



Nauw contact met de werkzoekende
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Telefonische inschatting

VDAB detecteert snel wie hulp nodig heeft door een telefonische 
inschatting. 

Klanten krijgen de opdracht om binnen de vier weken na hun inschrijving het 
gratis VDAB-nummer te bellen. Doen ze dat niet, dan belt VDAB hen zelf op.

In dat telefonisch contact peilen bemiddelaars hoe de zoektocht naar werk van de 
werkzoekende verloopt. 

De bemiddelaars schatten in of de werkzoekende zelfstandig geschikte vacatures 
kan vinden om op te solliciteren, of dat hij meer persoonlijke ondersteuning nodig 
heeft. 

Wie vragen heeft, kan altijd bellen naar VDAB op het

gratis nummer 0800 30 700.



Nauw contact met de werkzoekende
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Inschatting leidt tot dienstverlening op 
maat

Voor een werkzoekende die zelfstandig wil en kan 
werk zoeken, verloopt de ondersteuning en opvolging 
door VDAB volledig digitaal. 

Wanneer hij zijn zoektocht naar een job registreert via 
de gebruiksvriendelijke online tools, kunnen 
bemiddelaars hem digitaal opvolgen. 

VDAB contacteert deze zelfredzame werkzoekenden 
elke drie maanden en bekijkt samen de activiteiten in 
‘Mijn Loopbaan’.  De bemiddelaar bespreekt de 
zoektocht en mocht die stroef lopen, dan geeft die tips 
en eventueel opdrachten om te helpen in de zoektocht 
naar werk. 

Link filmpje

https://drive.google.com/file/d/1ItvrSH5BToW9UxDJf5Wt-4CLSyBBCsEQ/view


Nauw contact met de werkzoekende
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Nauw contact met de werkzoekende
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Inschatting leidt tot dienstverlening op 
maat

Een werkzoekende die persoonlijke begeleiding wil of nodig 
heeft, krijgt een afspraak met een bemiddelaar die 
gespecialiseerde dienstverlening biedt in de regio. 

De bemiddelaar bekijkt samen met hem wat zijn noden zijn. 

Een werkzoekende in gespecialiseerde dienstverlening krijgt een 
ondersteuningsgesprek met een maandelijkse frequentie. Telkens
maken ze tijdens een gesprek afspraken waarop de bemiddelaar 
tijdens een volgend gesprek terugkomt. 

Persoonlijke begeleiding is verplicht wanneer de werkzoekende al 
enkele afspraken heeft gemist of de opdrachten in ‘Mijn 
Loopbaan’ niet maakt. 



Nauw contact met de werkzoekende
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Focus op de gespecialiseerde VDAB-dienstverlening

Werkzoekenden krijgen gespecialiseerde begeleiding van een sectorale bemiddelaar of een 
bemiddelaar Intensieve Dienstverlening. 

Sectorale bemiddelaars kennen de arbeidsmarkt in hun sector door en door. Ze kennen de 
werkgevers en de jobs, de vacatures, opleidingen,... Daardoor kunnen ze werkzoekende heel 
gericht ondersteunen bij het zoeken van een geschikte job. 

Bemiddelaars van het team Intensieve Dienstverlening ondersteunen werkzoekenden die een 
extra duwtje in de rug nodig hebben bij het ontwikkelen van een goede werkhouding, motivatie, 
sociale vaardigheden, of wanneer de werkzoekende familiale of andere zorgen ervaart. 



Nauw contact met de werkzoekende
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VDAB biedt de persoonlijke begeleiding zelf of via partners aan.

Samenwerkingen vertrekken vanuit de gespecialiseerde dienstverlening.

Vanuit zijn sectorale werking biedt VDAB samen met zijn partners, acties aan zoals 
online leren, sollicitatietraining, beroepsopleidingen of stages. 

Vanuit de teams Intensieve dienstverlening biedt VDAB samen met haar partners acties 
aan zoals wijk-werken, sociale economie, TWE, ….

De gespecialiseerde dienstverlening: vertrekpunt voor 
samenwerking met partners



Nauw contact met de werkzoekende

VDAB contacteert werkzoekenden die autonoom 
zoeken naar een job elke drie maanden en bekijkt 
samen de activiteiten in ‘Mijn Loopbaan’.  De
bemiddelaar bespreekt de zoektocht en mocht die 
stroef lopen, dan geeft die tips en eventueel 
opdrachten om te helpen in de zoektocht naar werk. 

Job gevonden!

Zelfstandige zoektochtOndersteunde zoektocht 

Werkzoekenden in gespecialiseerde dienstverlening 
krijgen maandelijks ondersteuning. Bemiddelaars 
bekijken samen met hen wat de noden zijn. Telkens 
maken ze tijdens het gesprek afspraken waar de 
bemiddelaar tijdens een volgend gesprek op terug 
komt. 

Opvolging
Opvolging



Nauw contact met de werkzoekende

● VDAB 24/7/365 beschikbaar

● werkzoekende zit, door gebruiksvriendelijke online tools, zelf aan het stuur van zijn zoektocht 

naar werk

● snel inspelen op noden via hulpvraag bij inschrijving

● sneller inschatten nood aan persoonlijke dienstverlening via telefonische contactname

● betere opvolging van werkzoekenden

● gespecialiseerde persoonlijke dienstverlening in de regio voor werkzoekenden en werkgevers
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Met vernieuwde digitale tools gaat de 

werkzoekende zelf aan de slag. 



Mijn Loopbaan 2.0  
Heldere communicatie
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VDAB zet artificiële 
intelligentie in ter ondersteuning 
van  werkzoekenden en 
bemiddelaars 



Jobsuggesties 
door artificiële 
intelligentie  



Hoe werkt het? 

Complex data

VDAB heeft enorm veel voorbeelden van wie geïnteresseerd is in 
welke job, en omgekeerd over welke werkgever geïnteresseerd is in 
welk profiel. Door miljoenen CV's en jobs te analyseren, leert een 
intelligent systeem wie bij welke job past. Het resultaat zijn accurate 
suggesties voor jobs.



De voordelen?

Er worden jobs voorgesteld die zonder artificiële intelligentie niet 
gevonden worden:

● Het model leert dat voor bepaalde jobs de werkzoekende 
bereid is meer afstand af te leggen dan voor andere. Een 
manager maalt er bijvoorbeeld niet om een uur onderweg 
te zijn, een poetshulp zoekt liever dicht bij huis. 

● Het model is taalonafhankelijk. Dat wil zeggen dat men 
bijv een Engelstalige  CV op Nederlandstalig vacatures kan 
matchen.

● Het model biedt semantische vergelijking aan : maw het 
leert dat bijv “nanny” en “hulp bij opvang van kinderen” aan 
elkaar gerelateerd zijn.



Vergelijking

Resultaat via 
artificiële intelligentie

• Bediende verkoper 
colruyt

• Duo job kassierster + 
verkoper

• Bediende verkoper bio-
planet

• Verkoopmedewerkers 
met ambitie

• Winkelbediende 
supermarkt

Resultaat via de reeds 
bestaande matching

• Poetshulp Willebroek
• Poetshulp Puurs
• Verkoopsmedewerker
• Huishoudhulp met 

dienstencheques
• Poetshulp Bornem



We zijn er voor iedereen, ook 

voor wie extra aandacht nodig heeft. 



We zijn er voor iedereen - digibeten

Voor werkzoekenden met beperkte digitale vaardigheden of voor zij die niet beschikken over digitale 

middelen zal de toegang tot VDAB steeds gegarandeerd worden:

● De Servicelijn blijft gratis toegankelijk. We begeleiden de klant doorheen het inschrijvingsproces 

en/of boeken een afspraak in de provinciale dienstverlening.

● VDAB-locaties behouden de huidige Servicelijntelefoon en evolueren naar een digitale kiosk 

waar de klant een videogesprek kan starten met een bemiddelaar.

● Op verschillende locaties kunnen klanten zich inschrijven aan de zelfbedienings-pc’s met de 

hulp van een bemiddelaar. Deze bemiddelaar schat meteen in of de klant zelfredzaam is. Indien 

niet, dan volgt een afspraak in de provinciale dienstverlening.

● Bij elk contact detecteert de bemiddelaar of de werkzoekende nood heeft aan het ontwikkelen 

van digitale vaardigheden. Indien nodig verwijst hij de werkzoekende door.  

Voor anderstalige werkzoekenden
● VDAB hanteert het taalhoffelijkheidsprincipe: het eerste 

contact is in een taal die de klant begrijpt, verdere 

dienstverlening is in het Nederlands.

● We voorzien taalondersteuning via diverse tools.

Voor werkzoekenden met beperkte digitale vaardigheden
• Telefonische dienstverlening via de Servicelijn en de 

inschrijftelefoons in de VDAB-locaties
• Aantal locaties met  zelfbedienings-pc’s, waar inschrijven kan met 

een bemiddelaar. 
• Opleidingspakket met partners - “werken met VDAB-tools”

Werkzoekenden die niet reageren op uitnodigingen
● Komt er geen reactie op contactnames per telefoon, mail, brief 

of sms, dan stuurt VDAB aangetekende brieven.
● Reageert de werkzoekenden nog niet, dan zetten we een 

procedure bij onze Controledienst in gang. De werkzoekende 
riskeert dan een sanctie. 



Anderstalige werkzoekenden

VDAB hanteert het taalhoffelijkheidsprincipe:

● Eerste contact is in een taal die klant begrijpt. 

● Verdere dienstverlening is in het Nederlands.

Een anderstalige werkzoekende kan zelf ook een tolk meebrengen kan 

Ter ondersteuning voorziet VDAB:

● Filmpjes over dienstverlening in verschillende talen (vdab.be/video)

● Telefonische hulp in Frans of Engels 

● Inzetten op het leren van Nederlands 

https://www.vdab.be/video


37link naar Filmpjes 

https://www.vdab.be/video


Digitaal minder vaardige werkzoekenden

Voor werkzoekenden met beperkte digitale vaardigheden of voor mensen die niet 
beschikken over digitale middelen garandeert VDAB nog steeds de toegang. 

● VDAB blijft telefonisch en gratis toegankelijk. 
● VDAB-locaties behouden de huidige inschrijftelefoon.
● Op verschillende locaties blijven zelfbedienings-pc’s, waar inschrijven kan met de hulp 

van een bemiddelaar.  Exacte locaties en bijhorende openingsuren zijn terug te vinden 
op vdab.be/contact.

Digitaal mee kunnen verhoogt de kansen op werk. 

● Daarom wil VDAB, samen met partners, alle werkzoekenden digitaal vaardig maken. 
● Bij elk contact detecteert de bemiddelaar of de werkzoekende nood heeft aan het 

ontwikkelen van digitale vaardigheden.  Indien zo, dan verwijst hij de werkzoekende 
door. 

● Een cursus ‘Werken met VDAB-tools’ helpt werkzoekenden om zelfstandig op zoek te 
gaan naar werk. 

https://www.vdab.be/contact


Sommige werkzoekenden reageren niet op de uitnodigingen 
van VDAB. 

● In de eerste plaats contacteert VDAB werkzoekenden 
telefonisch, via mail, per brief of sms. 

● VDAB verstuurt  aangetekende brieven wanneer de 
werkzoekende ook daarna geen contact opneemt.

● Blijven deze uitnodigingen onbeantwoord, dan zet VDAB 
een procedure bij de Controledienst in gang. De 
werkzoekende riskeert een sanctie. 

Geen reactie?
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Organogram Oost-Vlaanderen



Katrien Van Ginderachter

Zorg en Onderwijs

NT2 en Jobcoaching

Tineke Van Vooren

Intensieve 

dienstverlening

Rik De Muynck

BUSRI

Carine D’Haeseleer

Industrie

Ondersteuning klantenprocessen

Yoeri Van Hullebusch

DAPB

Felix De Kinder

Bouw en Hout

Bart Bruneel

Transport en Logistiek

Lieselotte Bommerez

Intensieve 

dienstverlening



Sectoraal of intensief? 44



We zijn er voor iedereen, ook voor wie 
extra aandacht nodig heeft. 

45



vraag & aanbod bij elkaar brengen? 46

sectorale 

bemiddeling

oriënteren

solliciteren

werken aan 

randvoorwaarden

competentieversterkng

intensieve 

dienstverlening

gespecialiseerde coaching

gespecialiseerd 

werkplekleren

sociale economie
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Sectoraal waar mogelijk

Uitgangspunt: 

Wz die nood hebben aan persoonlijke 
dienstverlening starten zoveel mogelijk in de 
sectorale bemiddeling. 

Zeker bij vragen omtrent: 
- advies en feedback bij solliciteren
- beroepsoriëntering
- opleiding
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2) Intensief / gespecialiseerd waar nodig

Uitgangspunt:

Wz bij wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot 
is, die gespecialiseerde bemiddeling nodig hebben

Ernstige belemmeringen op vlak van -gezondheid
-welzijn 
-functioneren( technische en generieke competenties, 
taal, …)
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Missie

● Doel: duurzame integratie op de arbeidsmarkt, ook bij 

een grotere afstand tot die arbeidsmarkt

● Focus op mogelijkheden, talenten, competenties 

○ zelfredzaamheid verhogen

○ waar nodig: drempels wegwerken en leren 

omgaan met beperkingen

● in samenwerking met partners
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Aanbod?

Drempels op 
verschillende 

levensdomeinen 
wegwerken

Competentieversterking
Vormen van begeleide 

tewerkstelling

Intensieve bemiddeling – samenwerking met 

partners



Aanbod?

Geïntegreerde trajecten:
- werk-zorg
- kwetsbare jongeren
- detentie
- armoede
- inwerking/ 

inburgering
- RIZIV

Competentieversterking:
- TWE
- GOB
- Wijk-werken

Vormen van begeleide 
tewerkstelling:

- sociale en beschutte 
wpl/maatwerk

- LDE



We staan klaar voor jullie!

In O-VL:

VDAB: 189 medewerkers

GTB: 60 bemiddelaars
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8 teams 

intensieve

2 teams 

inwerking

1 team 

gespecialis.  

screening 
4 

provinciale 

experten

4 teams 

GTB



De intensieve dienstverlening in Oost-
Vlaanderen
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Teams intensieve

Dedicated bemiddelaars met expertise in:
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MMPPS 

armoede/werk-welzijn

kwetsbare jongeren  (drop-

out leerlingen, BUSO OV2, 

NEET…) 

SPOC sociale economie SPOC RIZIV

wijkwerken (in Gent: apart 

team wijkwerken)

SPOC OCMW

kwetsbare ouderen detentie



Teams inwerking

- Doelgroep: 
- nieuwkomers (kan ook met verplicht 

inburgeringstraject), 
- oudkomers, WZ en beperkt NL

- Integratie door werk: NL als competentie
- Spoc:

- Agentschap integratie en inburgering
- Fedasil/asielcentra
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TEAM gespecialiseerde screening 

a) Maatwerk en LDE
-screening

-effectieve toekenning van 

rechten/adviezen 

-evaluatie op de werkvloer

a) Werk-Zorg: screening ifv adviezen
-arbeidszorg (doorstroom)

-activeringsbegeleiding 

-niet-toeleidbaar
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GTB

Focus: werkzoekenden met een arbeidsbeperking of 
gezondheidsproblemen
O-Vl: 2200 trajecten per jaar: 
- Reguliere bemiddelingen
- Transitietrajecten (brug onderwijs-werk)
- Werk-zorgtrajecten (casemanager Werk)
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Contactpersonen VDAB per locatie

8 teams intensieve (Tine Van Vooren/Lieselotte Bommerez)

- VAC Gent: Kaat Heyse (kaat.heyse@vdab.be )
- Kongostraat Gent: Wim Dujardin (wim.dujardin@vdab.be )
- Eeklo: Centina Van Dingenen (centina.vandingenen@vdab.be )
- Vlaamse Ardennen: Elke Verdurmen (elke.verdurmen@vdab.be)
- team wijkwerken Gent: Veerle Verschueren 

(veerle.verschueren@vdab.be )
- Sint-Niklaas: Carina Corne (carina.corne@vdab.be )
- Dendermonde: Nathalie Steenhaut (nathalie.steenhaut@vdab.be) 
- Aalst: Raf De Staelen (raphael.destaelen@vdab.be) 

1 team gespecialiseerde screening (Tine Van Vooren)

- team: Sandy Spaenhoven (sandy.spaenhoven@vdab.be)
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2 teams inwerking (Lieselotte Bommerez)

- Gent-Eeklo: Peter Van Laere (peter.vanlaere@vdab.be )
- Waasland-Dender-ZO-Vlaanderen: Annick Perneel 

(annick.perneel@vdab.be )

4 experten:

1. Geïntegreerde trajecten: Carina Smismans 
carina.smismans@vdab.be

2. Wijk-werken/GOB: Vera Cloet Osselaer 
vera.cloetosselaer@vdab.be

3. Sociale economie: Jyoti Hullebus jyoti.hullebus@vdab.be
4. NT2/inwerking: Louise Vancouillie louise.vancouillie@vdab.be

2 managers: 

tine.vanvooren@vdab.be en lieselotte.bommerez@vdab.be
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Contactpersonen GTB O-VL

● coördinator Karine Van Dessel
● team ZO-Vlaanderen met als teamcoach Conny Daens
● team waasland met als teamcoach Patrick Vandeweerd en Kim 

Vereecke
● team Gent/kongostraat en Eeklo/Zelzate met als teamcoach 

Marijke Boone
● team Gent/VAC en Deinze met als teamcoach Anneliese 

Vanhoutte
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