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1 EVALUATIE DOORSTROOMTRAJECTEN 

1.1 ALGEMEEN 

1.1.1 Praktische info 

Trekker: Departement Werk en Sociale economie (contactpersoon: Joachim Vandergraesen) 

Timing: Eindrapport tegen eind juni 

 

1.1.2 Geraadpleegde onderzoeken 

- Deloitte (2018). Proeftuinen voor samenwerking SEC met economische sectoren uit het REC. 

- Deloitte (2019). Doorstroom in de zorg: eindrapport. In opdracht van het Departement Werk 

en Sociale Economie.  

- Sterpunt Inclusief Ondernemen (NN). Actiegericht onderzoek rond doorstroom naar betaalde 

arbeid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In opdracht van Provincie Oost-

Vlaanderen.  

- HIVA (2021). Begeleiding op de werkvloer op een nieuwe leest. In opdracht van het Departe-

ment Werk en sociale economie.  

- SERV (2020). Externe doorstroomtrajecten voor doelgroepwerknemers van maatwerkbedrij-

ven en lokale diensteneconomieondernemingen.  

- SERV (2019). Advies administratieve vereenvoudiging doorstroomstages.  

 

1.1.3 Scope en onderzoeksvragen  

In dit onderzoek evalueren we de relevantie, efficiëntie en effectiviteit van de doorstroomtrajecten 

zoals omschreven in de regelgeving rond Collectief Maatwerk en de Lokale diensteneconomie. Deze 

doorstroomtrajecten worden steeds geïnitieerd na een evaluatie van de doelgroepwerknemer door 

VDAB. We kijken dus niet naar de vrijwillige werk-naar-werk transities vanuit CMW of LDE naar een 

tewerkstelling in het Regulier Economisch Circuit.  

De evaluatie in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging, is er op gericht een minimum aantal 

vragen te beantwoorden. In onderstaande tabel vatten we de hoofdvragen en deelvragen samen: 

Hoofdvraag Deelvraag 

- De doeltreffendheid van de regelge-
ving? Zijn er positieve en/of negatieve 
neveneffecten? 

 

- Wat was de aanleiding voor het beleid? Is deze aanleiding 
nog actueel?  

- Wat zijn de doelen van het beleid? Welke SMART doelstel-
lingen en KPI’s kunnen gebruikt worden om de effectiviteit 
en efficiëntie van het beleid te meten? 

- Welke evaluaties (met bronvermelding) zijn uitgevoerd, op 
welke manier is het beleid geëvalueerd en om welke rede-
nen?  

- Welke lessen vallen er te trekken uit 
de ‘best practices’ in het buitenland 
mbt grootte en soort van uitgaven en 
inkomsten? 

 

- Niet gekend 



- Hoe kunnen de onderzochte regelin-
gen worden onderworpen zodat ze tot 
minder bureaucratie en overhead lei-
den? (administratieve ve-
reenvoudiging) 
 

- Zijn er efficiëntiewinsten mogelijk door digitalisering? 
 

- Is de bevoegdheidsverdeling tussen 
overheden en/of t.o.v. de private sec-
tor voor verbetering vatbaar? 

 

- Zijn er desgevallend hiaten in de huidige bevoegdheidsver-
deling? Welke bevoegdheden ontbreken mogelijk op het 
Vlaams niveau om het beleidsdomein optimaal te kunnen 
invullen? 

- Kunnen de beleidsdoelstellingen doeltreffender/efficiënter 
worden behaald op het beleidsniveau van het lokaal be-
stuur? 

- Zijn de beleidsdoelstellingen doeltreffender/efficiënter te 
behalen door de private sector? 

 

- Op welke manier(en) kan er een be-
sparing aan uitgavenzijde worden ge-
realiseerd of zijn er effectiviteitswin-
sten te boeken 

- Welke uitgaven, incl. apparaatsuitgaven en kosten op an-
dere beleidsvelden of voor andere overheden, geven uit-
voering aan dit beleid? 

- Zijn er efficiëntie- en effectiviteitswinsten te behalen door 
een andere financiering, bv. opname van prestatiegerichte 
indicatoren? 

- Hoe kunnen de onderzochte regelingen bestendiger ge-
maakt worden tegen fraude en rent-seeking? 

- Benchmarking waar nuttig van gelijkaardige overheidsdien-
sten: administratieve lasten, kostenratio’s, ontvangstenra-
tio’s en de kostendekkingsgraad indien het gaat om een 
(publieke) dienstverlening waarvoor een bijdrage is van par-
ticulieren. 

- In het geval dat er significant meer middelen beschikbaar 
zijn welke beleidsopties zijn dan mogelijk? Gelieve deze 
vraag minimaal te beantwoorden voor een theoretisch sce-
nario met respectievelijk 5% en 15% meer middelen. 

- Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgaven-
zijde van 5% respectievelijk 15% worden gerealiseerd? 
 

- Van welke topic is een diepgaande 
spending review aan te bevelen? 

 

- Ontbreekt er onderzoeksmateriaal om uitspraken te kun-
nen doen over de doeltreffendheid en de doelmatigheid 
van het beleid (de uitgaven)? 

 

1.1.4 Plan van aanpak 

Voor de evaluatie maken we waar mogelijk gebruik van externe bronnen, maar ook van interne analy-

ses en data van VDAB.  

Het externe bronnenmateriaal dat voorhanden is, is beperkt. De eerste verplichte doorstroomtrajec-

ten (na evaluatie door VDAB) zijn pas opgestart begin 2020. Kort daarop brak de Corona-pandemie uit, 

waardoor het onmogelijk was om nog doorstroomtrajecten op te starten. Dit wil niet zeggen dat er 

helemaal geen bronnen voorhanden zijn, maar het betekent wel dat de beschikbare bronnen zich rich-

ten op een relatief beperkt aantal cases. Mede omwille van deze redenen, verrijken we deze externe 

bronnen op basis van interne analyses en data van VDAB. 

Tegen eind 2021 wordt er tevens een diepgaandere evaluatie gefinaliseerd. 

Om de minimale onderzoeksvragen te beantwoorden, worden volgende elementen nader uitgewerkt:  



- In een eerste deel schetsen we het regelgevend kader, waarvan de doorstroomtrajecten één on-

derdeel uitmaken, waarna we een overzicht geven van de voornaamste bronnen waarop we de 

evaluatie zullen baseren.  

- In een tweede deel gaan we in op de doeltreffendheid van de regelgeving. We bespreken achter-
eenvolgens: 

▪ de aanleiding voor de doorstroomtrajecten,  
▪ de indicatoren waarop een doorstroomtraject beoordeeld kan worden, 
▪ de resultaten van de doorstroomtrajecten en,  
▪ eventuele neveneffecten van de maatregel.  

- In het derde deel bekijken we welke factoren eigen aan de dienstverlening ertoe leiden dat door-
stroomtrajecten al dan niet de gewenste resultaten behalen. We benoemen hier ook de elemen-
ten waar de bevoegdheidsverdeling in de weg staat.  

- In een vierde deel gaan we in op de financiering van de doorstroomtrajecten. We bespreken: 
▪ de algemene uitgaven,  
▪ vergelijken deze met gelijkaardige dienstverlening.  
▪ de methode van financiering  
▪ evt. mogelijkheden tot besparing alsook,  
▪ welke verbetering er mogelijk is indien er bijkomende financiering is. 

- In een vijfde luik bespreken we welke elementen een diepgaandere evaluatie vereisen. Al dan niet 
in de vorm van een spending review.  

- We sluiten af met enkele samenvattende conclusies en een beleidsreflectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 BESCHRIJVING VAN DE BREDERE BELEIDSCONTEXT: DOOR-
STROOM BINNEN DE LOKALE DIENSTENECONOMIE EN 
COLLECTIEF MAATWERK 

Sinds het in voege treden van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de Lokale Diensteneconomie 

en Collectief maatwerk is een belangrijke doelstelling competentieversterking en wanneer mogelijk 

doorstroom naar de reguliere economie. Doorstroom is hierbij één van de doelstellingen én idealiter 

het sluitstuk van zowel collectief maatwerk als de lokale diensteneconomie.  

In wat volgt bespreken we de voornaamste kenmerken van beide regelgevingen, waarna we specifiek 

zullen inzoomen op het gegeven van doorstroom. 

2.1 COLLECTIEF MAATWERK 

2.1.1 Inhoudelijke bepalingen 

Het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, beoogt de realisatie van een vereen-

voudigd wetgevend kader dat met de Europese regelgeving is afgestemd. Het heeft de collectieve en 

professionele inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tot doel.  

2.1.1.1 Doelstelling 
Het decreet omvat 3 belangrijke doelstellingen: 

1. Ondersteuning op maat aanbieden aan personen met een handicap en uiterst kwetsbare 
personen; 

2. Ondersteuning aanbieden aan werkgevers die personen met een grote afstand tot arbeids-
markt collectief tewerkstellen. Onder collectief tewerkstellen wordt verstaan een tewerk-
stelling van minstens 5 VTE op jaarbasis op eenzelfde tewerkstellingsplaats; 

3. De creatie van een kwalitatief kader dat de groei van competenties en de doorstroom van 
de personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op kwalitatieve wijze stimuleert. 

2.1.1.2 Doelgroep 
Het decreet richt zich naar personen met een arbeidsbeperking. Dit zijn werkzoekenden die omwille 

van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Concreet kan het gaan 

over mensen met een arbeidshandicap, mensen met een medische, mentale, psychische of psychoso-

ciale problematiek of, langdurig werklozen die een aantal competenties zijn kwijtgeraakt. Zij hebben 

behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. In het normale economische 

circuit zijn er voor hen weinig kansen op werk.  

2.1.2 Regelgevend kader 

- Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. (BS 02.09.2013) 

- Besluit van de Vlaamse Regering 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 

2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. (BS 18.04.2017) 

 

 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023214&param=inhoud&ref=search&AVIDS
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028149&param=inhoud&ref=search&AVIDS


2.2 LOKALE DIENSTENECONOMIE 

Via de lokale diensteneconomie wil de overheid een dienstenaanbod uitbouwen dat aansluit bij maat-

schappelijke noden en tegelijk kansen creëert voor doelgroepwerknemers. 

2.2.1.1 Doelstelling 
De maatregel beoogt een drievoudige maatschappelijke meerwaarde:  

1. Een actief en competentieversterkend traject aanbieden aan mensen die om verschillende re-

denen moeilijk uit de werkloosheid raken, 

2. Een aanvullend dienstenaanbod  voorzien dat inspeelt op lokale noden en evoluties en waarbij 

de maatschappelijke meerwaarde centraal staat, 

3. De principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de diensten verankeren.  

Vanuit lokale diensteneconomie is er gekozen om te beantwoorden aan deze behoefte door compe-

tentieversterkende tewerkstelling en specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer aan te 

bieden aan doelgroepwerknemers met als doel hen weer in staat te stellen volwaardig werk te vinden 

op de reguliere arbeidsmarkt.  

2.2.1.2 De doelgroep 
Het decreet Lokale Diensteneconomie beoogt de inschakeling van doelgroepwerknemers die een ze-

kere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kan liggen aan persoonsgebonden factoren of de situatie 

waarin ze zich bevinden: het gaat bijvoorbeeld om personen met een zware zorglast, ex-gedetineer-

den, mensen in armoede, langdurig werklozen … 

Vaak hebben deze mensen bepaalde competenties niet kunnen opbouwen of zijn ze deze gaandeweg 

kwijtgeraakt, maar ze hebben wel het potentieel om te werken binnen het normale economische cir-

cuit. Via een inschakelingstraject van maximum 5-6 jaar, met competentieversterkende tewerkstel-

ling en kwaliteitsvolle begeleiding, wil de overheid deze doelgroepwerknemers weer in staat stellen 

om volwaardig werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. In principe volstaat voor deze doelgroep 

een begeleidingsperiode van vijf (of uitzonderlijk zes) jaar om de overstap te kunnen maken. 

2.2.2 Regelgevend kader 

- Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 

november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie. 

- Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van 

artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun 

in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer 

van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 DOORSTROOM BINNEN LDE EN CMW 

Uit bovenstaande leren we dat doorstroom slechts één van de doelstellingen is binnen de regelgeving 

rond Collectief maatwerk en Lokale Diensteneconomie. 

In wat volgt gaan we dieper in op de definitie van doorstroom zodoende de scope van het onderzoek 

helder te krijgen. De focus van deze Vlaamse brede heroverweging ligt immers op de externe door-

stroom die gerealiseerd wordt via de doorstroomtrajecten. Dit dient onderscheiden te worden van 

vrijwillige werk-naar-werk transities. 

2.3.1 De definitie van doorstroom 

Doorstroom staat centraal binnen de regelgeving van Collectief maatwerk en Lokale Dienstenecono-

mie. Onder doorstroom verstaan we: 

“de tewerkstelling van de doelgroepwerknemer, die aansluit op een tewerkstelling in het kader van 

het maatwerkdecreet of LDE-decreet, in een betrekking geheel zonder of met een geringere onder-

steuning dan bepaald in het maatwerk- of LDE-decreet.” 

Belangrijk voor deze evaluatie is dat doorstroom, zoals omschreven in de regelgeving van Collectief 

Maatwerk en de Lokale diensteneconomie, steeds plaatsvindt na een evaluatie door VDAB. VDAB oor-

deelt dat een doelgroepwerknemer doorstroomklaar is en dus geen nood meer heeft aan de werkon-

dersteunende maatregelen binnen CMW, of een LDE-inschakelingstraject. Doorstroom valt dus te on-

derscheiden van:  

- vrijwillige werk-naar-werk transities (zonder tussenkomst van VDAB) waarbij de werknemer 

zelf de keuze maakt om elders aan de slag te gaan (zie bijlage rond cijfers m.b.t. doorstroom 

en vrijwillige werk-naar-werk transities).  

- Werk-naar-werk transities waarbij de werknemers elders aan de slag gaat, maar men een ge-

lijkaardige ondersteuning ontvangt zoals bepaald in het maatwerk- of LDE-decreet. 

2.3.2 Twee types doorstroom 

Doorstroom kan zowel plaatvinden binnen de eigen organisatie (interne doorstroom) alsook in een 

andere onderneming (externe doorstroom). 

- Interne doorstroom is de tewerkstelling van een doelgroepwerknemer als reguliere werkne-

mer door de LDE-onderneming of het maatwerkbedrijf (maar zonder of met minder onder-

steuning dan bepaald in het maatwerk- of LDE-decreet).  

- Externe doorstroom, is de duurzame tewerkstelling van een doelgroepwerknemer als regu-

liere werknemer (zonder of met minder ondersteuning dan bepaald in het maatwerk- of LDE-

decreet) bij een andere onderneming dan de oorspronkelijke LDE-onderneming of het maat-

werkbedrijf.  

2.4 HET DOORSTROOMTRAJECT BIJ EXTERNE DOORSTROOM 

Indien externe doorstroom aan de orde is, wordt er een doorstroomtraject opgestart. Het door-

stroomtraject biedt een bijkomende ondersteuning bij wat voor de doelgroepwerknemers toch 

een sprong in het onbekende is. Het doorstroomtraject bestaat uit:  

- een kwalitatieve en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer bij het zoeken naar 
een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit en,  



- de organisatie en begeleiding van een of meer tijdelijke stages bij een toekomstige werk-
gever, met het oog op zijn duurzame aanwerving.  

 

2.4.1.1 De opstart van een doorstroomtraject 
Een doorstroomtraject wordt opgestart indien VDAB na evaluatie oordeelt dat een doelgroepwerkne-

mer doorstroomklaar is, waarna er wordt geopteerd voor externe doorstroom. De evaluatie kan 

plaatsvinden op initiatief van VDAB, of op vraag van de doelgroepwerknemer, het maatwerkbedrijf, 

de maatwerkafdeling of het LDE-initiatief,  

Voor het bepalen van de effectieve start van het doorstroomtraject houdt VDAB rekening met: 

- de mogelijkheid op een passende duurzame reguliere tewerkstelling rekening houdend met 

de persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer;  

- de continuïteit op het vlak van de werking van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling of 

LDE-initiatief in functie van het behoud van de tewerkstelling van de zwakste doelgroepwerk-

nemers.  

Hierbij dient verduidelijkt dat de beoordeling van de continuïteit van de werking enkel een impact kan 

hebben op de timing en modaliteiten van het traject, maar geen afbreuk doet aan beoordeling van 

doorstroomrijpheid. 

2.4.1.2 De inhoud van het doorstroomtraject 
Overeenkomstig artikel 68 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 

12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling dient een doorstroomtraject aan vol-

gende voorwaarden te voldoen: 

§ 1. De gemandateerde dienstverlener staat in voor de doorstroombegeleiding van de doelgroepwerk-
nemer, gedurende gemiddeld honderdveertig uur, verspreid over de volgende vier opeenvolgende 
fasen: 
 
1° het voortraject, gedurende maximaal een maand, waarbij de begeleiding van de doelgroepwerk-
nemer gericht is op: 

a) sollicitatietraining geven; de doelgroepwerknemer voorbereiden op sollicitaties, waarbij 
minstens aandacht besteed wordt aan: 

1) de opmaak van een curriculum vitae; 
2) de opmaak van een sollicitatiebrief; 
3) de kennismaking met sollicitatietechnieken; 
4) de presentatie van de doelgroepwerknemer; 

b) een passende job op maat van de interesses, competenties en mogelijkheden van de doel-
groepwerknemer zoeken; 
c) de doelgroepwerknemer ondersteunen bij het vervullen van de randvoorwaarden voor re-
guliere tewerkstelling; 
 

2° de jobmatching, gedurende maximaal drie maanden, die bestaat uit het zoeken van een of meer 
stages in samenspraak met de doelgroepwerknemer op basis van een reëel jobaanbod bij een stage-
verlenende organisatie; 
 

3° de stage, gedurende maximaal drie maanden, waarbij de dienstverlener de stageverlenende orga-
nisatie en de doelgroepwerknemer minstens ondersteuning biedt bij: 

a) het onthaal van de doelgroepwerknemer; 
b) de aanpassing van de doelgroepwerknemer aan de arbeidsomgeving; 



c) de werkprocessen en de functie van de doelgroepwerknemer; 
d) de communicatie met de doelgroepwerknemer; 
e) de coaching van de doelgroepwerknemer en de stageverlenende organisatie; 
f) specifieke vragen die inherent zijn aan de stageverlening aan de doelgroepwerknemer; 
g) de actualisering van het persoonlijk ontwikkelingsplan van de doelgroepwerknemer, op 
basis van zijn doorstroomresultaten op het einde van de stage; 
 

4° de nazorgbegeleiding, gedurende maximaal drie maanden, vanaf de indiensttreding bij de regu-
liere werkgever, omvat bijkomende raadgevingen aan de werkgever en de doelgroepwerknemer die 
gericht zijn op de duurzame tewerkstelling bij de reguliere werkgever. 

Om de terugkeergarantie te garanderen gedurende het doorstroomtraject blijft de doelgroepwerkne-

mer tijdens de eerste drie fases in dienst bij het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling. Ook de 

doelgroepwerknemer die tewerkgesteld wordt binnen de lokale diensteneconomie en een door-

stroomstage start, blijft in tussentijd in dienst bij het LDE-initiatief.  

2.4.1.3 De uitvoerder van het doorstroomtraject 
Een doorstroomtraject wordt uitgevoerd door een door VDAB gemandateerde organisatie. Om in aan-

merking te komen voor een mandaat dient de organisatie te bewijzen over onder meer de nodige 

professionele expertise te beschikken. 

 

De VDAB staat in voor de evaluatie en de monitoring van de mandaten doorstroombegeleiding. De 

VDAB kan de minister adviseren om het mandaat in te trekken als de gemandateerde onderneming: 

1° niet of onvoldoende de doorstroombegeleiding, vermeld in artikel 68, uitvoert; 

2° onvoldoende succesvolle doorstroomresultaten bereikt. 

Voor de beoordeling van de voorwaarde doorstroomresultaten wordt een minimum vooropgesteld 

van 75% van de trajecten die een fase 3 (doorstroomstage) afsluiten. 

 

Momenteel lopen er 12 doorstroomprojecten. Met uitzondering van één case worden deze getrokken 

door gemandateerde consortia of partnerschappen.  

2.4.1.4 Het einde van het doorstroomtraject 
Een doorstroomtraject is een tijdelijk traject, bij afloop van het traject evalueert VDAB opnieuw de 

doelgroepwerknemer. Uit deze evaluatie kan blijken dat:  

1) het doorstroomtraject succesvol werd beëindigd en de doelgroepwerknemer aan de slag kan 

gaan bij de reguliere werkgever. Indien uit evaluatie blijkt dat de doelgroepwerknemer aan de 

slag kan bij een regulier werkgever, stopt de financiële ondersteuning van de Vlaamse over-

heid aan de werkgever. Het moet hierbij steeds gaan om een duurzame tewerkstelling. Indien 

de tewerkstelling van de doorgestroomde werknemer in het REC wordt stopgezet, komt deze 

niet automatisch terug in aanmerking voor CMW of LDE.  

 

2) de werknemer nog niet doorstroomklaar is, en verdere competentieversterkende tewerkstel-

ling aangewezen is.  

• In het geval van collectief maatwerk blijft de doelgroepwerknemer in dienst van het 

CMW bedrijf. Indien nodig wordt het WOP attest aangepast. 

• In het geval van LDE:  

o kan de doelgroepwerknemer de resterende tijd van zijn 5 jaar inschakelings-

traject vervolmaken of,  

o wordt de doelgroepwerknemer toegeleid naar een meer passende maatregel.  



 

3)  de doelgroepwerknemer doorstroomklaar is maar er geen job gevonden wordt: 

• In het geval van collectief maatwerk blijft de werknemer in dienst van het bedrijf en 

blijft VDAB bemiddelen naar vacatures in het NEC. Tot er een job gevonden wordt, 

blijft de doelgroepwerknemer het recht behouden op een WOP 40 laag. 

• In het geval van LDE vindt er een warme overdracht naar VDAB plaats, VDAB gaat 

bemiddelen naar tewerkstelling in het reguliere economie. Indien de WN 55+ is kan 

hij in dienst blijven tot er een passende job gevonden wordt. VDAB blijft bemiddelen.  

3 DE EVALUATIE VAN DE DOORSTROOMTRAJECTEN 

De opbouw van de evaluatie is als volgt: in een eerste deel beschrijven we de aanwezige wetenschap-

pelijke evidentie.  

Vervolgens trachten we aan de hand van deze gegevens de verschillende onderzoeksvragen te beant-

woorden. We gaan hierbij in op:  

- de algemene doeltreffendheid van de maatregel,  

- de factoren eigen aan het doorstroomtraject die belemmerend zijn,  

- het financieringssysteem alsook, 

- de topics voor een evt. spending review. 

3.1 WELKE EVALUATIES ZIJN UITGEVOERD, OP WELKE MANIER IS HET 

BELEID GEËVALUEERD EN OM WELKE REDENEN?  

Vooralsnog zijn de doorstroomtrajecten slechts ad hoc geëvalueerd. De evaluaties waren kwalitatief 

en maakten deel uit van een breder onderzoeksopzet. 

- Een eerste evaluatie vond plaats in 2018 naar aanleiding van de proeftuinen tussen het SEC en het 

NEC (Deloitte, 2018). De opdracht had als doel om proeftuinen gericht op samenwerking tussen 

het SEC en economische sectoren in het NEC op te zetten met als doel de doorstroomgraad te 

verhogen. Binnen deze opdracht werden er ook beleidsaanbevelingen geformuleerd. 

- Een tweede evaluatie gebeurde in 2019 naar aanleiding van de proeftuinen doorstroom en zorg 
(Deloitte, 2019). Deze opdracht had als doelstelling om opschaalbare pilootprojecten te realiseren 
waarbij via het matchen van bedrijven in de zorg- en welzijnssector met maatwerkbedrijven (incl. 
LDE) vrijwillige doorstroom naar de zorg- en welzijnssector gerealiseerd zou worden. Deloitte iden-
tificeerde hierbij verschillende knelpunten met betrekking tot de doorstroomtrajecten. 

 
- Een derde evaluatie werd uitgevoerd door het Sterpunt Inclusief Ondernemingen in opdracht van 

de Provincie Oost Vlaanderen. Het onderzoek hanteert een brede focus, meer bepaald doorstroom 
naar betaalde arbeid, maar gaat ook specifiek in op de doorstroomtrajecten binnen de Sociale 
Economie. 

 
- Een vierde evaluatie werd uitgevoerd door het HIVA (2021) in opdracht van het Departement Werk 

en Sociale Economie. Het onderzoek had als focus om lessen te trekken uit de begeleiding binnen 
o.m. collectief maatwerk, om zo Individueel Maatwerk mee vorm te geven. Binnen dit onderzoek 
is er een specifiek luik gewijd aan doorstroom. 

 



3.2 DE DOELTREFFENDHEID VAN DE REGELGEVING 

In wat volgt trachten we de doeltreffendheid van de regelgeving te beoordelen met betrekking tot de 

doorstroomtrajecten. We doen dit:  

(1) door te kijken naar de aanleiding voor het beleid rond doorstroom,  

(2) door te verkennen of er bepaalde SMART doelstellingen en KPI’s gebruikt kunnen worden,  

(3) op basis van beschikbare data (en bovenstaande KPI’s) en,  

(4) door te kijken naar positieve en negatieve neveneffecten. 

3.2.1 De aanleiding voor het beleid rond doorstroom(trajecten): is deze nog steeds actueel? 

De aanleiding voor het beleid rond doorstroom (en in het verlengde de doorstroomtrajecten) is twee-

ledig.  

De aandacht rond doorstroom in de regelgeving moet gekaderd worden binnen de voormalige beleids-

context van de maatregelen beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en lokale dienstenecono-

mie (het oude kader), nog voor collectief maatwerk en het vernieuwde kader lokale diensteneconomie 

er waren. Wie binnen het oude kader werd toegeleid naar een plaats in de sociale economie kreeg 

toegang tot die gesubsidieerde tewerkstellingsplaats voor de rest van zijn loopbaan. Hierbij werden 2 

knelpunten geïdentificeerd:  

- Het aantal plaatsen was beperkt door de grenzen van de begroting met als gevolg dat eens de 

plaatsen bezet waren, er geen ruimte was om nieuwe instroom te realiseren.   

 

- Het oude kader hield geen rekening met de evoluties en de groei die een persoon doormaakte, 

waarbij men vaststelde dat in bepaalde gevallen de hoogte van de subsidie en/of de mate 

waarin die ondersteuning nodig was, in vraag gesteld kon worden.  De personen die de onder-

steuning niet meer nodig hadden of ook met andere (goedkopere) maatregel aan de slag zou-

den kunnen gaan, stroomden in het oude kader niet uit en bleven deze plaatsen ‘bezetten’ 

terwijl die eigenlijk nodig waren om anderen een kans op een ondersteunde tewerkstelling te 

geven. Voor alle duidelijkheid hebben we het hier over een minderheid van de doelgroepwerk-

nemers.  

Het nieuwe kader collectief maatwerk en lokale diensteneconomie bood hier een antwoord op door:   

- vanuit de module begeleiding op de werkvloer, de focus te leggen op de verdere professionele 

ontwikkeling van de doelgroepwerknemer en het streven naar een competentieprofiel dat 

toegang kan geven tot het normaal economisch circuit (cf. memorie van toelichting). Op deze 

manier willen we doelgroepwerknemers, die ertoe in staat zijn, een zeker loopbaanpad aan-

bieden wanneer dit mogelijk is.  

 

- In het kader van de financiering de mogelijkheid te voorzien om het ondersteuningspakket na 

evaluatie aan te passen aan de reële ondersteuningsnood van de betrokken doelgroepwerk-

nemer. Met andere woorden, de ondersteuning wordt in het nieuwe kader efficiënter en ef-

fectiever ingezet.  

 

De bijkomende module doorstroom paste in het pakket door een complementair en specifiek aanbod 

aan begeleiding te voorzien voor mensen bij wie de evaluatie uitwees dat ze niet meer voldeden aan 



de criteria voor ondersteuning en die ook niet als reguliere werknemer binnen de organisatie konden 

blijven.  Het gaat hier immers nog steeds over meer kwetsbare profielen waarbij iedereen het belang-

rijk acht dat ze een duurzame overstap naar een nieuwe job kunnen maken.     

Men kan zich de vraag stellen of deze bijsturingen in de regelgeving niet voldoende de achterliggende 

bezorgdheden afdekten:  

- In theorie wel: wie geen nood aan ondersteuning meer heeft, zal deze niet meer krijgen en de 

vrijgekomen middelen kunnen dan ingezet worden voor iemand anders. De discussie of die 

reguliere job dan binnen of buiten de sociale economie moet zijn, is ons inziens van onderge-

schikt belang en weinig relevant.  

 

- In de praktijk zullen er natuurlijk altijd werknemers zijn die geen reguliere job kunnen uitoefe-

nen in het eigen SE-bedrijf. Voor hen blijft het doorstroomtraject wel nog steeds actueel. Uit 

onderzoek blijkt immers dat werk-naar-werk transities nooit eenvoudig zijn en zeker voor de 

(voormalige) doelgroepwerknemer is de transitie van een collectieve setting naar een indivi-

duele setting  allesbehalve evident. Om de doelgroepwerknemer die moet doorstromen toch 

zo goed mogelijk te begeleiden wordt er gewerkt met doorstroomtrajecten waarbij de doel-

groepwerknemer begeleid wordt om de stap te zetten richting het Regulier Economisch Cir-

cuit. Het bijzondere hierbij is dat de persoon, gedurende de begeleiding naar het REC, in dienst 

blijft bij de werkgever in de SE. Hij blijft aldus een loon ontvangen, en valt niet terug op een 

werkloosheidsuitkering. 

Het is echter een illusie te denken dat een meerderheid van de doelgroepwerknemers deze stap zal 

kunnen zetten, velen hebben een structurele beperking. Het kader voor individueel maatwerk dat mo-

menteel in opmaak is, zal dan ook een grotere hefboom zijn om deze mensen ook in de reguliere eco-

nomie een passend jobaanbod te doen.   

3.2.2 Wat is de doelstelling van het beleid en kunnen SMART doelstellingen en KPI’s gebruikt 
worden om de effectiviteit en efficiëntie van het beleid te meten? 

Finaliteit van de doorstroomtrajecten is drieledig: (1) een kwalitatieve begeleiding garanderen voor de 

doelgroepwerknemer, (2) (meerdere) doorstroomstages organiseren en (3) duurzame doorstroom in 

het REC realiseren.  

In theorie is het mogelijk om rond deze doelstellingen KPI’s op te nemen, bijvoorbeeld het realiseren 

van x-aantal doorstroomstages of een effectieve tewerkstelling in het NEC voor een periode van X-

maand. Vanuit het beleid werd er echter gekozen om geen KPI’s op te nemen met betrekking tot door-

stroom en de doorstroomtrajecten. De finale doelstelling van duurzame doorstroom is immers afhan-

kelijk van verschillende factoren en wordt beïnvloed door de institutionele context. Naast de effectivi-

teit van het doorstroomtraject zelf, gaat het hier dan over: 

o de bereidheid en capaciteit van werkgevers in het REC om een persoon met een afstand tot de 

arbeidsmarkt tewerk te stellen,  

o de kenmerken van de werknemer,  

o de kenmerken van potentiële jobs en verschillende arbeidsvoorwaarden tussen sectoren,  

o regelgeving binnen bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de kwalificatievereiste in de zorg),  

o de concurrentie met andere werkzoekenden en werknemers (cf. interim) (Deloitte, 2018) en, 

o de algehele economische conjunctuur (SERV, 2020).  



Het werken met KPI’s zou afbreuk doen aan deze complexiteit. De resultaten van de doorstroomtrajec-

ten worden wel actief gemonitord vanuit het beleid (SERV, 2019).  

3.2.3 Wat zijn de resultaten van de doorstroomtrajecten? 

Vooralsnog is het aantal doorstroomtrajecten, op basis van een evaluatie door VDAB, beperkt. De eva-

luaties door VDAB kwamen pas eind 2019 op kruissnelheid. Verklaring hiervoor is dat:  

- de eerste inschakelingstrajecten (duurtijd 5 jaar) in het kader van Lokale diensteneconomie (in-

werkingtreding 2015)  toen afliepen en, 

- de evaluaties in het kader van Collectief maatwerk dienden aan te vangen vanaf 31 december 

2019.  

De evaluaties en doorstroomtrajecten werden daarbij onderbroken omwille van de Corona-pandemie. 

Tot op heden zijn er 506 evaluaties geweest waaruit bleek dat er een mogelijkheid was tot doorstroom. 

In 406 gevallen werd er een doorstroomtraject opgestart.  

Voor de overige 100 gevallen kunnen we op basis van de data niet met zekerheid stellen of er reeds 

een doorstroomtraject werd opgestart (code=leeg). Dit kan verklaard worden omdat er werd geop-

teerd voor interne of externe doorstroom zonder doorstroomtraject, omdat er op het moment van 

registratie nog een startdatum voor het doorstroomtraject diende bepaald te worden, …  

Algemeen LDE CMW Totaal 

Totaal aantal evalua-
ties met mogelijkheid 
tot doorstroom 

379 127 506 

Waarvan  een door-
stroomtraject werd 
opgestart 

304 102 406 

Geen data 75 25 100 

 

Van de 304 gestarte doorstroomtrajecten zijn er tot op heden 241 doorstroomtrajecten afgerond. De 

overige 165 doorstroomtrajecten zijn nog lopende. 

Met eindtoestand LDE CMW Totaal 

Ja 173 68 241 

Nee 131 54 165 

 

Van de 241 afgeronde doorstroomtrajecten, zijn er 36 doorstroomtrajecten die volledig werden door-

lopen en resulteerden in een effectieve doorstroom richting het NEC. Uit de data blijkt ook dat 205 

doorstroomtrajecten vroegtijdig werden stopgezet. Van deze stopgezette trajecten was er in 19 geval-

len wel nog sprake van doorstroom. 

Uitkomst volledig afgeronde doorstroom-
trajecten 

LDE CMW Totaal 

Ja 22 14 36 

Nee 
- Waarvan toch tewerkstelling in het 

NEC 0 maand na afsluiten WOP-dossier 

151 
- 19 

54 205 

Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om te rapporteren over de duurzaamheid van de 

doorstroom. Er zijn nog te weinig doorstroomtrajecten voor een langere tijd beëindigd. 



3.2.4 Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 

De doorstroomtrajecten zijn een vorm van dienstverlening gericht op de kwalitatieve begeleiding van 

de doelgroepwerknemer die dient door te stromen.  

Met betrekking tot de dienstverlening op zich zijn er weinig gekende neveneffecten. De werknemer 

moet doorstromen (na evaluatie) en hij wordt hierin begeleid. Mogelijks zijn er positieve neveneffec-

ten (bijvoorbeeld empowerment van de doelgroepwerknemer) maar deze worden niet gemeten. 

Mogelijks zijn er wel positieve en/of negatieve neveneffecten die voortkomen uit het algemene beleid 

rond doorstroom. Vanuit het veld is er bijvoorbeeld bezorgdheid naar de werknemers die uitstromen 

richting werkloosheid eens ze doorgestroomd zijn. Dit is in het bijzonder het geval voor LDE want hier 

is het inschakelingstraject hoe dan ook beperkt tot vijf jaar waarna de werknemer de maatregel dient 

te verlaten; ook indien er na het doorstroomtraject geen job in het REC wordt gevonden1.  

Indien er inderdaad een grote uitstroom richting werkloosheid zou zijn na doorstroom, stelt zich de 

vraag of de focus op doorstroom vanuit maatschappelijk (sociaal, financieel) oogpunt wenselijk is. Deze 

vraagstelling kan vanuit de huidige data niet beantwoord worden maar is wel relevant wanneer het 

gaat over eventuele neveneffecten. 

3.3 KNELPUNTEN EN OPPORTUNITEITEN MET BETREKKING TOT DE 

DOORSTROOMTRAJECTEN: HOE KUNNEN DE ONDERZOCHTE RE-
GELINGEN WORDEN ONDERWORPEN ZODAT ZE TOT MINDER BU-

REAUCRATIE EN OVERHEAD LEIDEN? (ADMINISTRATIEVE VEREEN-

VOUDIGING) 

Een doorstroomtraject moet aan volgende voorwaarden voldoen (deze opsomming is niet exhaustief):  

- Bestaan uit 4 opeenvolgende fases (voortraject, jobmatching, stage en nazorg) 

- Een totale duurtijd hebben van maximaal  9 maanden, waarbij de eerste drie fases niet langer 

mogen duren dan 6 maand   

- Een begeleidingstijd hebben van gemiddeld 140 uren  

 

Fase Duurtijd Elementen 
Voortraject 1 maand - Sollicitatietraining 

- Het zoeken naar een passende job op maat 
- Het ondersteunen van de doelgroepwerknemer bij het invullen van 

de randvoorwaarden voor reguliere tewerkstelling 

Jobmatching 3 maand Zoeken naar één of meer stages op basis van een reëel jobaanbod 

Stage 3 maand Ondersteuning bij: 
- Onthaal 
- Aanpassing arbeidsomgeving 
- Werkprocessen en functie doelgroepwerknemer 
- Communicatie met doelgroepwerknemer 
- Coaching van doelgroepwerknemer en stageverlenende organisatie 
- Actualisering Pop 

 
1 Bij CMW kan de persoon wel nog in dienst blijven indien er na het doorstroomtraject geen job wordt gevon-
den in het REC. 



Nazorgbegeleiding 3 maand Bijkomende raadgevingen gericht op duurzame tewerkstelling 

Tabel 1 Gebaseerd op artikel 68 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 be-
treffende maatwerk bij collectieve inschakeling  

Uit evaluaties blijkt dat het huidige doorstroomkader, en in het bijzonder de opdeling in opeenvol-

gende fases, te rigide is. In de praktijk is een doorstroomtraject nooit dermate lineair. Het zou bijvoor-

beeld mogelijk moeten zijn om terug te schakelen in het proces (bijvoorbeeld van jobmatching naar 

voortraject). Daarnaast vormt ook de stagecomponent via terbeschikkingstelling een belangrijke drem-

pel (Deloitte, 2018; HIVA, 2021). Zie hieronder voor een verdere toelichting. 

3.4 IS DE BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN OVERHEDEN EN/OF 

T.O.V. DE PRIVATE SECTOR VOOR VERBETERING VATBAAR? 

Een centrale component van het doorstroomtraject is de doorstroomstage. Deze stage verloopt nu 

volgens de procedure van terbeschikkingstelling in het kader van tewerkstellingstrajecten (art. 32 bis). 

Het betreft reeds een vereenvoudigde procedure waarbij een kennisgeving ten aanzien van de onder-

nemingsraad van de gebruiker en het Toezicht Sociale Wetten volstaat. Voorheen was er een formele 

goedkeuring nodig.  

Vanuit beleidsoogpunt wordt gekozen voor TBS omwille van volgende redenen:  

- De werknemer kan in dienst blijven bij zijn oorspronkelijke werkgever, waardoor er steeds een 

terugvalpositie is indien de stage onderbroken zou worden,  

- De gebruiker dient enkel een vergoeding te betalen voor het loon dat niet wordt afgedekt door de 

loonpremie, 

- Terbeschikkingstelling is op dit moment één van de weinige toegestane pistes om een werknemer 

uit te lenen.  

- Andere pistes, bijvoorbeeld het combineren van arbeidsovereenkomsten of het gebruik van de 

Beroepsinlevingsstage (BIS) hebben: fiscale gevolgen voor de werknemer, betekenen een (moge-

lijke) minderinkomst voor de werknemer of vallen duurder uit voor de stagegever.  

Ondanks bovenstaande overwegingen, blijkt uit onderzoek dat een stage via terbeschikkingstelling een 

belangrijke drempel is in het doorstroomtraject: “Zo is binnen een doorstroomstage voorgeschreven 

dat een stage geregeld moet worden via TBS (terbeschikkingstelling). Op deze manier moet een SEC-

bedrijf financieel niet opdraaien voor de stage. Echter is de procedure omslachtig, tijdrovend en admi-

nistratief complex. Volgens verschillende doorstroombegeleiders vormt deze procedure een serieuze 

drempel naar werkgevers in het NEC omdat het NEC-bedrijf door de complexiteit en de lange duurtijd 

van de regeling afhaakt. Ook voor het SEC-bedrijf is de regeling van TBS complex. De richtlijnen met 

betrekking tot het berekenen van de loonkost tijdens TBS zijn moeilijke materie en moeten door het 

SEC-bedrijf uitgevoerd worden. SEC-bedrijven zijn hier nog niet vertrouwd mee en het is vaak aan de 

doorstroomtrajectbegeleider om de juiste werking toe te lichten (Sterpunt Inclusief Ondernemen, 2020, 

pg 35).” 

Daarbij komt nog dat andere stagevormen, die specifiek voorbehouden zijn voor werkzoekenden, aan-

trekkelijker zijn voor de werkgever. Er is met andere woorden een zekere concurrentie tussen doel-

groepen en stagevormen (Deloitte, 2018). 

Omwille van de bevoegdheidsverdeling is Vlaanderen echter niet in de mogelijkheid om een alterna-

tieve stagevorm uit te werken op maat van deze doorstroomtrajecten en gericht op werknemers. 



3.5 HET FINANCIERINGSSYSTEEM: OP WELKE MANIER(EN) KAN ER 

EEN BESPARING AAN UITGAVENZIJDE WORDEN GEREALISEERD, 

OF KAN DE EFFECTIVITEIT WORDEN VERHOOGD? 

3.5.1 Welke uitgaven, incl. apparaatsuitgaven en kosten op andere beleidsvelden of voor 
andere overheden, geven uitvoering aan dit beleid? 

Momenteel wordt er €2.436.000 toegekend aan de 12 lopende projecten. Deze worden gefinancierd 

via ESF-middelen. 

De vergoeding van een doorstroomtraject bedraagt maximaal €4200 per individueel doorstroom-

traject voor het doorlopen van de vier fasen. De vergoeding van de doorstroombegeleiding wordt ver-

rekend naar rato van de effectieve prestaties van de dienstverlener volgens de volgende verdeelsleu-

tel: 

o 30% van de vergoeding voor de diensten in het kader van het voortraject 

o 30% van de vergoeding voor de diensten in het kader van de jobmatching 

o 30% van de vergoeding voor de stagediensten, 

o 10% van de vergoeding voor de diensten in het kader van de nazorg. 

Gedurende de eerste 3 fases van het doorstroomtraject blijft de doelgroepwerknemer in dienst van 

het maatwerkbedrijf of de LDE-onderneming, waarbij hij wordt vrijgesteld van prestaties met behoud 

van loon. Ter compensatie blijft de onderneming gedurende het doorstroomtraject nog steeds finan-

ciële ondersteuning ontvangen voor de tewerkstelling van de doelgroepwerknemer. 

In het geval van Collectief maatwerk kent de Vlaamse Regering aan het maatwerkbedrijf of de maat-

werkafdeling tijdens de duur van de stage, aan de stagiair doelgroepwerknemer een loonpremie van 

maximaal 75% toe. De stageverlenende organisatie betaalt voor de stagiair-werknemer gedurende de 

stageperiode een stagepremie voor het bedrag van de resterende maandelijkse brutoloonkosten aan 

het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling.  

De maatregel is gekaderd binnen DAEB. De parameters die gebruikt werden om de kostprijs te bepalen 

zijn de loonkost per uur en een overheadkost van 15%.  

3.5.2 Benchmarking waar nuttig van gelijkaardige overheidsdiensten: administratieve las-
ten, kostenratio’s, ontvangstenratio’s en de kostendekkingsgraad indien het gaat om 
een (publieke) dienstverlening waarvoor een bijdrage is van particulieren. 

Voor de benchmarking van de doorstroomtrajecten maken we een vergelijking met het gespeciali-

seerde werkplekleren van VDAB, uitgevoerd door de gespecialiseerde opleidings- en bemiddelings-

diensten (GOB).  

Eén pakket Gespecialiseerd werkplekleren heeft een kostprijs van € 5.000. De dienstverlening die ge-

boden wordt in het kader van gespecialiseerd werkplekleren vertoont sterke gelijkenissen met de 

doorstroomtrajecten. Tevens richt deze dienstverlening zich op werkzoekenden met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoud van dit gespecialiseerd werkplekleren, het aan-

tal uur dat gemiddeld besteed wordt aan werkplekleren, alsook de uitschieters.   

 



 Inhoud van traject 15 % max begeleiding  70 % gemiddeld  15 % min begeleiding  

aansluitingsfase en kennismaking  3  3  3  

uitdieping vraag en voorbereiding  5  4  3  

sollicitatiebegeleiding  10  6  2  

jobhunting  20  15  7  

bemiddeling  14  8  4  

WPL organiseren  23  14  5  

begeleiding tijdens WPL  38  32  8  

nazorg  4  4  4  

administratie 10 %  13  9  4  

totaal aantal uur  130  95  40  
 

Indien we beide dienstverleningen met elkaar vergelijken stellen we vast dat de gehanteerde prijzen 

van de doorstroomtrajecten (€4200 voor 140 uur begeleiding) te verdedigen zijn. Mogelijks zijn deze 

zelfs aan de lage kant.  

Daarenboven is er in de regelgeving m.b.t. de doorstroomtrajecten geen indexatie voorzien.  

3.5.3 Zijn er efficiëntie- en effectiviteitswinsten te behalen door een andere financiering, bv. 
opname van prestatiegerichte indicatoren? 

Hiervoor is er geen wetenschappelijke evidentie.  

Er zijn wel signalen dat de huidige financiering via ESF onzekerheid meebrengt voor de partners. Het 

betreft projectfinanciering waardoor partners niet weten of ze in de toekomst ook nog financiering 

zullen ontvangen. Dit maakt het moeilijk om een goede dienstverlening uit te bouwen. 

Deze onzekerheid wordt versterkt door het feit dat de doorstroompartner wordt vergoed per indivi-

dueel traject. De doorstroompartner is dus afhankelijk van de toeleiding. Indien er weinig toeleiding 

is, heeft men ook weinig inkomsten, terwijl men wel x-aantal VTE moet tewerkstellen. 

De huidige financiering per fase, draagt ook bij aan het stringente karakter van het doorstroomtraject. 

3.5.4 Hoe kunnen de onderzochte regelingen bestendiger gemaakt worden tegen fraude en 
rent-seeking? 

Voorlopig zijn er geen signalen die wijzen op enige vorm van fraude of rent-seeking. De doorstroom-

partner krijgt immers een vergoeding per afgeronde fase waardoor hij er alle baat bij heeft de bege-

leiding op te nemen en alle fases te doorlopen. De controle van de doorstroomtrajecten gebeurt op 

basis van de geregistreerde activiteiten. De doorstroompartner kan ook geen toeleiding weigeren.  

De doorstroompartner dient tevens voldoende begeleidingen op te nemen en het doorstroomtraject 

dient in 75% van de gevallen te resulteren in een doorstroomstage. Indien dit niet het geval is, kan de 

minister het mandaat van de doorstroompartner intrekken.  
 

3.5.5 Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 
15% worden gerealiseerd? 

De kostprijs van een doorstroomtraject bedraagt €4200. Het doorstroomtraject is lineair en bestaat 

uit vier opeenvolgende fases: het voortraject, de fase van jobmatching, de doorstroomstage en nazorg.  



Deze opbouw lijkt logisch vanuit een theoretisch perspectief, maar botst op praktische beperkingen. 

Niet iedere doelgroepwerknemer heeft bijvoorbeeld nood aan een voortraject, en in de praktijk kan 

het voorkomen dat de doorstroomstage en de fase van jobmatching door elkaar lopen (bijvoorbeeld 

bij een vroegtijdige beëindiging van de stage). Het feit dat alle fases doorlopen dienen te worden, zon-

der dat dit mogelijks nodig is, heeft ook een impact op de kostprijs. 

Er vallen alternatieven op bovenstaande te bedenken. Het kan een optie zijn om:   

- te werken vanuit het ‘keuzemenu’-principe. Hierbij beslist de doorstroompartner samen met de 

werknemer in welke fase of via welke activiteiten hij toewerkt richting een doorstroomstage en 

finaal doorstroom. Op deze wijze wordt er vermeden dat er fases gefinancierd worden, die eigen-

lijk niet nodig zijn (Ideaconsult, 2018). 

- om de financiering op te hangen aan het aantal effectieve begeleidingsuren, waarbij de kostprijs 

van een doorstroomtraject gelimiteerd is tot € 4200. De praktijk leert ons dat een gemiddeld door-

stroomtraject geen 140 uren omvat, maar dat dit eerder een maximum is. Dit blijkt ook uit het 

gespecialiseerd werkplekleren waarbij het aantal begeleidingsuren varieert tussen de 40 en 130 

uur begeleiding, met een gemiddelde van 95 uur. 

Deze pistes dienen nader onderzocht te worden op hun financiële impact en haalbaarheid. 

Er kan natuurlijk altijd overwogen worden om de doorstroomtrajecten as such af te schaffen. Beden-

king hierbij is dat dit enkel de (begeleidings)kost zal verschuiven. De doelgroepwerknemer die niet 

intern kan doorstromen zal steeds een zekere begeleiding nodig hebben naar een nieuwe job. Daarbij 

stelt er zich de vraag wat vanuit maatschappelijk (en financieel) oogpunt het meest gewenst is: de 

begeleiding van een werknemer of een werkzoekende. 

3.5.6 In het geval dat er significant meer middelen beschikbaar zijn welke beleidsopties zijn 
dan mogelijk? Gelieve deze vraag minimaal te beantwoorden voor een theoretisch 
scenario met respectievelijk 5% en 15% meer Middelen. 

Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat één van de grootste knelpunten in het kader van doorstroom het 

ontbreken van een terugvalpositie is voor de werknemer die doorstroomt richting het NEC, maar na 3 

maand uitvalt (Ideaconsult, 2018; Serv, 2020). Deze werknemer wordt dan onherroepelijk werkzoe-

kende. 

Op dit moment zijn er nog geen cijfers beschikbaar over de duurzaamheid van doorstroom maar het 

feit dat er geen vangnet is voor de werknemer die doorstroomt, brengt voor de werknemer een grote 

onzekerheid met zich mee. Zeker gezien deze werknemer de stap moet zetten van een collectieve, 

naar een individuele setting. Ook voor SE-bedrijven die begaan zijn met hun werknemers, vormt dit 

een belangrijke psychologische drempel.  

Voor de realisatie van een terugvalpositie is er bijkomend contingent nodig dat specifiek gereserveerd 

wordt om de werknemer die niet duurzaam kan doorstromen toch zekerheid te geven. 2 

 
2 Noot: met artikel 73 van het ontwerp van decreet over maatwerk bij individuele inschakeling werd er een te-
rugvalpositie voorzien. 



3.6 VAN WELKE TOPIC IS EEN DIEPGAANDE SPENDING REVIEW AAN 

TE BEVELEN? 

Het huidige onderzoek naar doorstroomtrajecten is eerder ad hoc en vertrekt vanuit een beperkt aan-

tal cases. Er zijn veel signalen vanuit het werkveld, maar er is weinig materiaal voorhanden om tot 

wetenschappelijk gestaafde conclusies te komen.  

- Mede daarom werd er eind mei 2021 een onderzoeksopdracht gelanceerd. Via een kwalitatieve 

analyse willen we een beter beeld krijgen van de mechanismen die ertoe leiden dat een door-

stroomtraject al dan niet succesvol is, en op welke manieren er verbetering mogelijk is (op het vlak 

van de opzet van het doorstroomtraject, het financieringsmodel, etc.).  

Eind 2021 wordt het eindrapport verwacht. 

- Eens er meer data voorhanden is, dient er een evaluatie te worden gemaakt van de meerwaarde 

van de doorstroomtrajecten. Vooralsnog is het onduidelijk of doorstroomtrajecten een impact 

hebben op de (duurzame) doorstroom van een doelgroepwerknemer.  

o Een mogelijkheid is een counterfactual analysis maar hier zal het uitdagend zijn om een 

gelijkaardige doelgroep te vinden waarmee vergeleken kan worden,  

o Een tweede mogelijkheid is om de kwaliteit van de doorstroomtrajecten in kaart te bren-

gen (bijvoorbeeld op het vlak van empowerment). 

4 CONCLUSIE EN REFLECTIE 

Uit deze evaluatie van de doorstroomtrajecten blijkt een gemengd beeld. Op basis van de eerste cijfers 

zijn de resultaten van de doorstroomtrajecten beperkt, toch wanneer er gekeken wordt naar het 

vroegtijdige stopzettingen en het aantal doorstromers na een doorstroomtraject. Kanttekening is wel 

dat doorstroom een complex verhaal is waarbij verschillende factoren meespelen waaronder de vraag 

vanuit werkgevers, de conjunctuur en de kenmerken van de doelgroepwerknemers. 

Dit wil echter niet zeggen dat doorstroomtrajecten op zich geen waarde hebben. Een derde doelstel-

ling van de doorstroomtrajecten is immers een kwalitatieve begeleiding aanbieden. Hoewel we geen 

zicht hebben op de kwaliteit van de begeleiding zal een doorstroomtraject steeds een waarde hebben 

voor de doelgroepwerknemer, zeker voor zolang het idee van doorstroom een beleidsprioriteit blijft. 

Het maken van een werk-naar-werk transitie is niet evident, dit geldt zeker voor een (voormalig) doel-

groepwerknemer. 

Met betrekking tot de opzet van de doorstroomtrajecten zelf, blijkt dat er nog enige ruimte is tot ver-

betering is. Het gaat hier dan specifiek om de opdeling van een doorstroomtraject in verschillende 

fases. Uiteraard blijft ook de doorstroomstage via terbeschikkingstelling een belangrijk knelpunt, maar 

deze kan omwille van de bevoegdheidsverdeling moeilijk aangepakt worden vanuit het Vlaamse ni-

veau. 

Met betrekking tot de financiering en de kostprijs van de doorstroomtrajecten blijkt dat het huidige 

financieringssysteem de nodige onzekerheid met zich meebrengt voor de doorstroompartners. Moge-

lijks is deze wijze van financiering ook niet geschikt gezien de complexiteit van de problematiek. Wat 

betreft de kostprijs van een doorstroomtraject stellen we op basis van gelijkaardige dienstverlening 



vast dat er weinig ruimte is voor een evt. besparing. Ook een afschaffing van de doorstroomtrajecten 

zal enkel de (begeleidings)kost verschuiven. 

Wat betreft de topics waarvan een diepgaandere evaluatie nodig is.  

- Vooreerst is er een diepgaande evaluatie nodig van de doorstroomtrajecten zelf. De huidige eva-

luaties waren eerder ad hoc. Een dergelijke evaluatie staat reeds in de steigers.  

- Daarnaast zou er kunnen geopteerd worden om een counterfactual analysis uit te voeren, waarbij 

er wordt gekeken wat de resultaten zouden zijn indien er geen doorstroomtraject had plaatsge-

vonden. Dit is echter geen evidentie gezien het hier toch over een specifieke doelgroep in een 

specifieke context gaat. 

We maken wel de reflectie3 dat het misleidend is om doorstroomtrajecten als een op zichzelf staand 

gegeven te gaan evalueren. Het al dan niet realiseren van externe doorstroom mag niet enkel toege-

schreven worden aan de doorstroomtrajecten.  

- Uit adviezen van de SERV alsook het beschikbare onderzoek blijkt dat er ook meer institutionele 

factoren meespelen waaronder: (i) de capaciteit van werkgevers in de reguliere economie: hebben 

ze de expertise om deze werknemers tewerk te stellen, (ii) de beschikbare vacatures in het NEC: 

sluit het aanbod aan op de vraag of is er hier een kwalitatieve mismatch, (iii) eventuele verschil-

lende arbeidsvoorwaarden: deze beïnvloeden werk-naar-werk transities in het algemeen.  

- Daarnaast kan ook het competentieversterkend karakter van de maatregelen zelf (cf. de begelei-

ding op de werkvloer) een verklaring vormen voor het al dan niet realiseren van externe door-

stroom. Belangrijk bij het beoordelen van dit laatste element is wel dat er ook gekeken wordt naar 

de mate waarin de afstand tot de arbeidsmarkt van de doelgroepwerknemer afneemt en de uit-

stroom die wordt gerealiseerd richting het NEC, los van het concept van doorstroom zoals om-

schreven in de regelgeving rond Collectief Maatwerk en Lokale diensteneconomie. 

Idealiter worden beide elementen meegenomen in een evaluatie van doorstroom. Een bredere evalu-

atie van Collectief Maatwerk staat gepland aan het einde van de legislatuur. 

Indien daarenboven zou blijken dat de doorstroom in het NEC binnen het huidige bestel moeilijk haal-

baar of niet duurzaam is, dient mogelijks de verwachting omtrent het idee van doorstroom richting 

het NEC herbekeken te worden. Vraag is of de focus van de maatregelen niet eerder dient te liggen op 

het uitoefenen van een reguliere job, waarbij de discussie of dit al dan niet binnen of buiten de SE 

moet zijn van ondergeschikt belang is. Indien een tewerkstelling in het NEC de focus dient te zijn, zal 

individueel maatwerk vermoedelijk een grotere hefboom bieden. 

In het verlengde hiervan raken we natuurlijk ook aan de discussie rond de positie van gesubsidieerde 

tewerkstelling in het bredere arbeidsmarktbeleid, en mogelijks ook aan de rol van de SE. Cruciale vraag 

hier is wat vanuit maatschappelijk oogpunt het meest wenselijk is, een gesubsidieerde tewerkstelling, 

of een beroep doen op een werkloosheidsuitkering.

 
3 Deze reflecties hebben betrekking op het huidige beleid. We houden hierbij geen rekening met de wijze waarop 
Individueel Maatwerk het landschap zal beïnvloeden.  



5 BIJLAGE 1: FLOW MET BETREKKING TOT EXTERNE DOORSTROOM 

 


