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Executive Summary

0

Beleidscontext

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) belastte Deloitte Consulting met de opdracht om
een evaluatie uit te voeren van de Individuele Beroepsopleiding (IBO). Op basis van een intensieve
kwalitatieve en kwantitatieve studie werden een aantal aanbevelingen en optimalisaties geformuleerd
die kunnen bijdragen aan een efficiënter en effectiever systeem van de individuele beroepsopleiding.

Deze opdracht kadert binnen de ‘Vlaamse Brede Heroverweging (VBH): raamovereenkomst
onderzoekscapaciteit’. De ‘Vlaamse Brede Heroverweging’ heeft de ambitie om alle uitgavenposten en
waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting grondig door te lichten. VBH wil zo
enerzijds de kwaliteit van de publieke financiën verbeteren inzake efficiëntie en effectiviteit en
anderzijds beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen structureel verankeren in het beleids- en
begrotingsproces.

Methodologisch kader 

Het realiseren van deze opdracht verliep volgens het ‘spending review-faseplan’: 1) formuleren van de
baseline; 2) meten en evalueren van de beleidsmaatregel; 3) inschatten van het verbeterpotentieel en
4) formuleren van aanbevelingen en conclusies. De verschillende fasen in het faseplan linken sterk aan
de onderzoeksvragen die vooropgesteld worden binnen deze opdracht.

Voor deze kortlopende opdracht werd een mix van kwantitatieve en kwalitatieve data-

verzamelingsmethodes gebruikt:

1. Een beknopte kwantitatieve analyse m.b.t. IBO op basis van begrotingscijfers, monitoringdata van

VDAB. Daarbij werd complementair gewerkt met de data-analyse uit de interne evaluatie van IBO

door VDAB en de analyse van het Rekenhof met betrekking tot de effectiviteit van IBO.

2. Ten tweede werden diepte-interviews uitgevoerd met verschillende stakeholders van het IBO-

stelsel: sleutelpersonen van VDAB, werknemers -en werkgeversorganisaties op

Vlaams beleidsniveau, sectororganisaties, individuele werkgevers die een beroep doen/gedaan

hebben op IBO, trajectbemiddelaars en individuele cursisten.

3. Een workshop waarin de verschillende verbeteropties werden afgetoetst. De tijdens deze

workshop geformuleerde aanvullingen en bemerkingen werden meegenomen in dit rapport.
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Kwantitatieve analyse 

• Evolutie van het aantal IBO's: het aantal IBO-cursisten is sinds de IBO-hervorming
gedaald, van 13.735 naar 10.004 IBO-cursisten in 2020 (-27,2%). Sinds
2014 werden geen kwantitatieve doelstellingen meer geformuleerd, al blijkt dat men beleidsmatig
wel streefde naar een hoger aantal IBO’s. Het is belangrijk om op te merken dat
ook conjuncturele factoren (arbeidskrapte) en Covid-19 een invloed op het
aantal IBO's hebben gehad. Sinds de hervorming kunnen gemandateerde partners van VDAB een
IBO-contract goedkeuren en ondertekenen. Zij nemen ongeveer 10% van alle IBO’s voor hun
rekening en hun aandeel in niet gestegen na de hervorming van 2018.

• Scholingsgraad van de IBO-cursist: vergeleken met de periode voor de hervorming, zien
we een daling in het aandeel van hooggeschoolden ten voordele van het aandeel kortgeschoolden.
De hervorming van 2018 beoogde ook om het zwaartepunt te verleggen naar kortgeschoolden.

• Leeftijd van de IBO-cursist: wat betreft de leeftijd van cursisten zijn er weinig tot
geen veranderingen merkbaar. Er is sinds de hervorming een zeer kleine daling op te merken in
de categorie jonger dan 25 jaar, maar cursisten jonger dan 25 jaar zijn nog steeds goed voor
het grootste aandeel van de IBO’s. Dat wijst op een zekere mate van deadweight van het IBO-
instrument: mogelijk had deze groep jongeren mettertijd na een korte periode van
werkloosheid ook een baan gevonden. Uit de interviews blijkt dat de interesse van jongeren voor
IBO een grond vindt in het feit dat deze cursisten in veel gevallen nog geen financiële verplichtingen
hebben en de IBO-vergoeding voor hun voldoende interessant is. Dat is minder het geval bij oudere
cursisten.

• Participatie van kansengroepen: het aandeel cursisten met een migratieachtergrond
kent sinds 2015 een stijging van ongeveer 61% (22% van het totaal aantal cursisten). Het
aandeel werkzoekenden met een arbeidshandicap dat start met een gewone IBO is
relatief constant. Wat betreft het aantal cursisten met een arbeidshandicap die starten in een IBO-
plus, is een stijging merkbaar (bijna 70% in periode september-december 2018). Door het beperkt
aandeel van IBO-plus (ca. 10%), heeft deze stijging echter een relatief beperkte impact op het
totaal aantal IBO’s.

• Profiel van 'IBO-bedrijven': bedrijven met minder dan vijf
werknemers vertegenwoordigen het leeuwendeel van het aantal IBO’s. Door hun beperkte schaal
hebben zij in veel gevallen ook een grote nood aan ondersteuning bij het opleiden van de cursisten.

• Budgettair-financiële aspecten: op basis van de jaarbedragen voor 2019 dekken de
inkomsten voor IBO niet/in afnemende mate de uitgaven (dit is normaal ook voor 2020 het
geval). Het rapport van het Rekenhof en de evaluatie door VDAB zelf geven aan dat de middelen die
bijgepast worden uit de Vlaamse begroting toegenomen zijn na de hervorming.
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• Er bestaat eensgezindheid onder bevraagden m.b.t. relevantie en doelstellingen van IBO. IBO
wordt gezien als een belangrijke, laatste schakel op weg naar werk. Er bestaat een behoorlijk
groot draagvlak voor IBO, zowel bij sociale partners, (IBO)-consulenten, werkgevers en cursisten.
Wel zijn er nog verbeteringen mogelijk in de dagdagelijkse werking en met betrekking tot de
financiële aspecten. Sommige ondernemingen leggen recentelijk IBO als instrument in de
weegschaal met het duaal leren-instrument.

• De focus van IBO ligt volgens bevraagden op competentieversterking, met het oog
op tewerkstelling. De stakeholders beschouwen IBO meer en meer als een opleidingsmaatregel, al
zijn er in sommige gevallen verschillen tussen theorie en praktijk (werkgevers die ervan gebruik
maken als aanwervingssubsidie). Sociale partners van werknemerskant zien IBO daarnaast ook als
instrument voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. IBO wordt vandaag door de
bevraagden minder gedefinieerd als een instrument dat zich op knelpuntvacatures richt.

• De hervorming van IBO in 2018 heeft geleid tot administratieve vereenvoudiging, maar mede door
een aantal factoren (krapte op de arbeidsmarkt, conjunctuur, corona) heeft dit zich niet vertaald in
een toename van het aantal IBO’s. IBO is sinds de hervorming minder interessant geworden voor
werkzoekenden. Werkgevers beschouwen IBO sinds de hervorming ook daarom minder als een
win-win (voor werkgever en cursist). Er is wel consensus dat de vermindering van complexiteit een
verbetering is t.o.v. het verleden. De impact van de hervorming op de betrokkenheid van partners is
vooralsnog beperkt (nochtans belangrijke drijfveer voor hervorming).

• De gegevenskwaliteit en monitoring door VDAB (consistentie, systematiek) maar ook
(automatische) gegevensuitwisseling (met RVA, GOB’s) is een aandachtspunt voor de toekomst.

• Competentieversterking is afhankelijk van de kwaliteit van de opleidingsplannen, de begeleiding en
opvolging van de werkgever en de IBO-consulent. Het vaststellen van de ‘competentiekloof’ en het
invullen van het opleidingsplan gebeurt niet altijd op een gestructureerde en duidelijke manier.
IBO-consulenten achten de opleidingsplannendatabank van VDAB nog ontoereikend (niet up-to-
date, lang). Daarnaast dient het opleidingsplan verder gedigitaliseerd te worden.

• IBO-plus wordt over het algemeen ervaren als een positieve aanvulling van het stelsel. Desondanks
de extra begeleiding die wordt verwacht vanuit de werkgever (ten opzichte van een gewone IBO)
wordt dit ook door de werkgever als een goed instrument beschouwd. Uitdagingen zijn er eerder
rond wie er exact onder een IBO-plus valt, de duurtijd en de mate van begeleiding door IBO-
consulenten en werkgevers.

• Ervaring en expertise van bemiddelaars zijn doorslaggevend voor een kwaliteitsvolle IBO. Er zijn
verschillen in de mate van opvolging van IBO-bemiddelaars. De regelgeving over IBO is
daarenboven niet altijd zwart-wit. In veel gevallen vergt dit informele overlegmomenten met
(ervaren) collega’s. Dergelijke informele overlegmomenten zijn er minder sinds de overgang van
regionale werking naar sectorale werking in 2016.

Kwalitatieve analyse 
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• De IBO-cursist is moeilijker te overtuigen tot een IBO-traject sinds de hervorming van 2018. De
financiële vergoeding is minder interessant dan voor 2018. In sommige gevallen blijken cursisten
niet altijd goed geïnformeerd te zijn over hun rechten en plichten. Een aantal IBO-cursisten bleken
ook geen toegang te hebben tot hun opleidingsplan en de te verwerven competenties. Zij zijn niet
altijd tot weinig betrokken bij het opstellen noch bij de opvolging ervan. Kortgeschoolden blijken
oververtegenwoordigd in de stopgezette IBO's. Het is dan ook belangrijk dat deze iets intensievere
begeleiding krijgen en de monitoring van stopzettingen wordt uitgebreid.

• Het succes van IBO hangt volgens werkgevers sterk af van de bemiddelaar waarmee gewerkt
wordt. Uit interviews met werkgevers en sectororganisaties blijkt dat in bepaalde sectoren (vb.
horeca), werkgevers minder op de hoogte zijn van instrumenten als IBO en IBO+. Een push-strategie
om bij bedrijven binnen te geraken kan de awareness voor IBO te verhogen en het imago nog meer
te verbeteren (imago is positief bij zij die het al kennen). Werkgevers die in IBO geloven als een
opleidingsmaatregel benadrukken dat het intern ook niet altijd gemakkelijk is om de juiste mensen
te vinden om een IBO-cursist te begeleiden. Een goede metser is daarom nog niet zozeer een goede
opleider. Zeker bij een kleine KMO (vb. minder dan vijf werknemers) is dat minder vanzelfsprekend.

• De inkomsten voor IBO dekken niet langer de uitgaven. Het rapport van het Rekenhof en de
evaluatie door VDAB zelf geven aan dat de middelen die bijgepast worden uit de Vlaamse begroting
toegenomen zijn na de hervorming. Om tot een financieel duurzamer model te komen, is een
mogelijkheid om de IBO-premie te koppelen aan de aanwezigheid van de cursist en de cursist bij
langdurige ziekte te laten terugvallen op RIZIV (nu neemt VDAB die kost op zich vanaf dag 8).

Kwalitatieve analyse 

Aanbevelingen

We geven de volgende aanbevelingen mee met het oog op het optimaliseren
van de individuele beroepsopleiding:

• Aanbeveling 1: Meer flexibiliteit inbouwen in uur- en prestatierooster/ kost van de IBO-premie in
geval van langdurige afwezigheid niet meer door VDAB laten dragen;

• Op deze manier kan de werkgever per halve dag de aanwezigheid registreren.
• Het opbouwen en afbouwen van uren tijdens de IBO mogelijk maken om zo het aantal

stopzettingen te verminderen.
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• Aanbeveling 2: Transparantie m.b.t. rechten & plichten / ‘beste praktijken’ verspreiden naar de
IBO-cursist

• Duidelijke en transparante communicatie naar cursisten toe wat betreft rechten en plichten
(geen opbouw van sociale rechten, mogelijks achteraf opleggen van belastingen, recht op
een duidelijk en gestructureerd opleidingsplan en indien IBO succesvol is recht op een
contract van (on)bepaalde duur).

• Ruimte laten voor sociale competenties in de opleidingsplannen.
• Loon mee opnemen in IBO-contract (best practice) om onenigheden tussen werkgever en

cursist te vermijden.

• Aanbeveling 3: Kwalificatie gelinkt aan een IBO-traject/ opwaarderen van IBO-competentierapport

• Aanbeveling 4: Doorgedreven digitalisering van de IBO-processen, o.a.:
• ‘Hulpwizard’ voor het uitwerken van opleidingsplannen, maar ook mogelijkheid aanbieden

om te starten van een ‘wit blad’. Beiden mogelijkheden dienen digitaal aangeboden
worden.

• Verdere optimalisatie van de aanvraagprocedure voor werkgevers van een IBO in de IBO-
tool.

• Aanbeveling 5: Inbouwen van elementen van regionale clusterwerking aan de sectorale werking

• Aanbeveling 6: KMO’s ondersteunen en begeleiden
• Benutten expertise van sectororganisaties (bv. door het instrument van de

sectorconvenanten), die werkgevers kunnen begeleiden bij het opstellen van
opleidingsplannen en begeleiding en opleiding van cursisten op de werkvloer.

• Aanbeveling 7: Verbeteren van de koppeling tussen RVA- en VDAB-data
• Datastroom tussen RVA en VDAB optimaal laten verlopen, om zo het aantal onjuist

toegekende premies te minimaliseren en het financieel evenwicht te verbeteren.

Aanbevelingen
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1

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) belastte Deloitte Consulting met de opdracht om een
evaluatie uit te voeren van de Individuele Beroepsopleiding (IBO). Op basis van een intensieve kwalitatieve en
kwantitatieve studie worden een aantal aanbevelingen en optimalisaties geformuleerd die kunnen bijdragen
aan een efficiënter en effectiever systeem van de individuele beroepsopleiding.

Deze opdracht kadert binnen de ‘Vlaamse Brede Heroverweging: raamovereenkomst onderzoekscapaciteit’.
De Vlaamse Brede Heroverweging’ wil alle uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de
Vlaamse Begroting grondig doorlichten. VBH wil zo enerzijds de kwaliteit van de publieke financiën verbeteren
inzake efficiëntie en effectiviteit en anderzijds beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen structureel verankeren
in het beleids- en begrotingsproces. In het kader hiervan is een belangrijke rol weggelegd voor
wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de effectiviteit en efficiëntie van de onderzochte uitgaven.

1. Inleiding
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Context van IBO en doelstellingen 

van de evaluatie2

De Individuele Beroepsopleiding (IBO) beoogt de competenties van werkzoekenden te versterken om
kort of onmiddellijk na de opleiding aan de slag te kunnen. IBO is een specifiek type werkplekleren,
waarbij het gaat om competentieversterking in het kader van een openstaande vacature in de
onderneming (of vzw of overheid) waar de opleiding plaatsvindt. Volgens de Vlaamse Regering en
VDAB is competentieversterking de voornaamste doelstelling van IBO. De Individuele Beroepsopleiding
speelt evenwel een rol in de invulling van (knelpunt)vacatures in ondernemingen. Met een IBO kan
een werkzoekende aan de slag en kan de werkgever een knelpuntvacature invullen door een
werkzoekende op de werkplek op te leiden. De IBO moet de competentiekloof tussen de vereisten
voor een heel specifieke vacature en een potentiële kandidaat dichten via opleiding op de werkvloer.
Het traject van een IBO duurt minimaal 4 weken en maximaal 26 weken (verlengbaar tot één jaar voor
langdurig werkzoekenden en personen met een handicap).

De werkgever staat in voor de opleiding op de werkvloer op basis van een opleidingsplan, waarin de
VDAB voor elke cursist aangeeft hoe de competentiekloof kan worden gedicht. Het in kaart brengen
van die kloof en het opstellen van een opleidingsplan op maat zijn belangrijke punten.

Tijdens de duur van IBO behoudt de IBO-cursist zijn uitkering en krijgt hij een IBO-premie van VDAB
daarbovenop. Tegelijk krijgt hij zicht op een arbeidsovereenkomst na afloop van de IBO. De werkgever
betaalt maandelijks een vergoeding aan VDAB en moet de cursist na de opleiding ten minste voor de
duur van de opleiding verder in dienst houden. In ruil daarvoor kan hij een nieuwe medewerker
opleiden op de werkvloer en een openstaande vacature sneller invullen. Behalve de algemene IBO zijn
er ook specifieke IBO-instrumenten voor bepaalde kansengroepen (IBO-plus).

De maatregel valt al sinds eind 1988 onder de bevoegdheid van VDAB (BVR 21/12/1988). De
maatregel past in de doelstelling van Vlaanderen om tegen 2030 tot een volledige tewerkstelling te
komen en zo Vlaanderen tot de top van Europa te laten behoren inzake werkzaamheidsgraad. In dit
kader streeft de Vlaamse Regering in de regeerperiode 2019-2024 een verdere verhoging van de
werkzaamheidsgraad na tot 80%.

2.1  De Individuele Beroepsopleiding 

2019: circa 11.000 IBO-

cursisten. 

Ongeveer 1 op 10 IBO’s 

betrof een IBO+ (op basis 

van cijfers 2019 en 2020)

Circa 70% van de IBO’s 

wordt gevolgd door een 

contract van onbepaalde 

duur, circa 30% door een 

contract van bepaalde duur

1 2 3

1. Jaarverslag VDAB (2017)
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Figuur 1: Visualisatie van de participatieladder (POM West-Vlaanderen, 2021).

Daarnaast is het essentieel om te vermelden dat IBO het instrument is (en zo ook gepercipieerd wordt)
dat het dichtste staat bij de arbeidsmarkt (zie figuur 1): het is gericht op mensen die klaar zijn om aan
de slag te gaan, maar nog enkele technische competenties ontbreken. Deze worden hen dan
vervolgens aangeleerd tijdens het IBO-traject. IBO is dan ook vaak het sluitstuk van een breder traject.

Het betreft met andere woorden de vierde trede van de participatieladder (‘tijdelijke activerende
trajecten”). Deze personen hebben nood aan begeleiding (een combinatie van werk-, welzijns- en
zorgbegeleiding) en kunnen door het volgen van dit tijdelijke traject (opnieuw) een stap zetten naar
betaald werk.

2. POM West-Vlaanderen: “Een Inclusieve Arbeidsmarkt” (2021)
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Op 6 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering een reeks hervormingen goed die werkplekleren en IBO in
het bijzonder wijzigen. De achterliggende context is de administratieve complexiteit van IBO (vóór
2018) waardoor het relatief lang duurde vooraleer een cursist kon starten in een IBO-traject. Doel van
de hervorming was dan ook om de instrumenten te versoepelen en vooral te vereenvoudigen.

Voorbeelden van deze complexiteit van het IBO-stelsel voor de hervorming waren:
• De te betalen premies door werkgevers en de vergoedingen voor cursisten kende een grote

diversiteit en complexiteit. IBO ging uit van een uitkeringsgerechtigde werkzoekende (kan zowel
volledige als tijdelijke werkloosheid zijn), maar gaandeweg bereikte VDAB mensen die geen
inkomen hebben (niet-rechthebbenden, inactieven of schoolverlaters).

• De werkloosheidsuitkering vormde de vertrekbasis voor de premies van de werkgever, maar deze
uitkering wordt gekenmerkt door degressiviteit en is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit
zorgde voor complexe berekeningen en situaties. Daarnaast waren er ook veel verschillende types
vergoedingen, wat opnieuw bijkomende complexiteit creëerde voor de IBO-consulenten en
cursisten. Zowel naar berekening als naar communicatie toe.

Omwille van deze (en andere) uitdagingen, werd het IBO-stelsel vanaf 1 september 2018 hervormd
met als doel deze instrumenten toegankelijker te maken, meer flexibiliteit te bieden en administratief
te vereenvoudigen. De uitgangspunten van de hervorming die de Vlaamse Regering en VDAB
hanteerden, waren de volgende:
• IBO is voor VDAB competentieversterking op maat om een vacature in te vullen, met inbegrip van

een opleidingsplan en kwaliteitsvolle begeleiding van de werkgever.
• Eenvoudige forfaitaire betaling door werkgever, afhankelijk van de toekomstige loonschaal van de

cursist.
• IBO-cursist krijgt een transparant te bepalen premie, waarbij er gestreefd wordt naar minimaal 80%

van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). De cursist ontvangt niet
langer een premie in functie van zijn toekomstig loon, wel in functie van zijn vervangingsinkomen.
Daarnaast dekt VDAB bijkomende kosten zoals vervoer en kinderopvang.

• Voor werkgevers is IBO-plus gratis.
• Door de administratieve vereenvoudiging kunnen ook gemandateerde partners van VDAB een IBO

afsluiten (vanuit de optiek dat deze mogelijk ook dichter bij het doelpubliek staan).

Context van IBO en doelstellingen 

van de evaluatie

2.2  Hervorming IBO in 2018
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Ondanks de hervormingen in 2018 kent IBO nog steeds een aantal knelpunten:
• Sommige werkzoekenden blijken niet (langer) geïnteresseerd in IBO omdat het financieel voor hen

te weinig opbrengt;
• VDAB, ofwel het Vlaamse Gewest, draagt sinds de hervorming financieel meer bij;
• De vraag om meer in te zetten op kwetsbare doelgroepen (via IBO+) zorgt voor verdere financiële

druk op VDAB en op het solidariteitsprincipe langs werkgeverszijde.

Deze knelpunten worden dan ook uitgediept en besproken verderop in dit rapport. Het is echter nog
vroeg om het effect van de IBO-hervorming in zijn volledigheid vast te stellen.

Enerzijds zien we dat de IBO-cijfers conjunctuurgevoelig zijn. Vandaag – ondanks Covid-tijden - is er
krapte op de huidige arbeidsmarkt: een enquête van VOKA bij 600 Vlaamse ondernemingen geeft aan
dat twee op de drie werkgevers die willen aanwerven, zeggen dat het moeilijker is dan normaal om
geschikt personeel te vinden3. Hierdoor nemen werkgevers iemand waar ze potentieel in zien liever
rechtstreeks aan, in plaats van een IBO-traject te laten doorlopen. Werkgevers nemen het risico op
een ‘mismatch’ er sneller bij, in geval van arbeidskrapte.

Anderzijds werd er na de uitbraak van Covid-19 een groot aantal IBO’s stopgezet: in maart 2020 lagen
een aantal sectoren (bouw, horeca, niet-essentiële winkels, …) volledig stil. Daarom zijn er initiatieven
genomen om thuisleren toe te passen voor IBO-cursisten, voor wie de job dit toeliet. Anderzijds zorgde
VDAB voor extra flexibiliteit in de richtlijnen, zodat het heropstarten van overeenkomsten relatief
eenvoudig kon (meerdere IBO’s voor eenzelfde profiel bij eenzelfde werkgever was voorheen niet
mogelijk, toen wel). Daarnaast kreeg het ‘thuisleren’, analoog aan het thuiswerken, een structureel
kader. Tenslotte werd een vergoeding in het leven geroepen voor cursisten wiens IBO stopgezet werd
tijdens corona, naar analogie met de tijdelijke werkloosheid waarvan in 2020 massaal gebruik gemaakt
kon worden. Deze premie bedraagt 70% van de premie waar zij recht op hadden op het ogenblik van
de stopzetting van de IBO-overeenkomst (BVR 27/03/2020). Deze maatregel kostte de Vlaamse
begroting €3 à €4 miljoen euro voor de eerste en tweede golf.

2.3  IBO na de hervorming en in tijden van Covid-19

Context van IBO en doelstellingen 

van de evaluatie

2020

11.158

20172015 2016 20192018

15.438 15.294 15.147
13.735

10.005

-27%

Figuur 2 – Overzicht aantal IBO’s

3. De Tijd: “Bedrijven krijgen vacatures nu al niet meer ingevuld” (2021)
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2.4  Doelstellingen van de evaluatie

VDAB heeft de ambitie om IBO ook in de toekomst aantrekkelijk te houden en nog aantrekkelijker te
maken. Tegelijkertijd moet het stelsel billijk en administratief eenvoudig zijn. Deze beoogde
doelstellingen van deze opdracht zijn dan ook de volgende:

A. Zicht krijgen op de baten, kosten, inkomsten en uitgaven van het IBO-stelsel

In eerste instantie is de doelstelling van de kortlopende studie om een beeld krijgen van het huidige
systeem van de Individuele Beroepsopleidingen (IBO’s). We onderzoeken daarbij o.a. de inzet van
publieke middelen, de baten van het stelsel en de bedrijven die hiervan gebruik maken (categorisatie
op basis van grootte, sector en regio). Ook de huidige knelpunten en uitdagingen voor de toekomst
krijgen in deze analyse een plaats. Belangrijk om te vermelden is dat er in dit traject maximaal wordt
verder gebouwd op de vorige evaluaties van het Rekenhof4 (2021) en VDAB5 (2021) zelf en dat de
nadruk ligt op de (financiële) kosten-baten analyse.

B. (Financiële) optimalisaties onderzoeken die een antwoord kunnen bieden op de huidige knelpunten
en tegelijkertijd binnen de algemene principes blijven

In tweede instantie werd nagegaan welke optimalisaties mogelijk en/of noodzakelijk zijn voor het
huidige systeem van IBO. De nadruk voor deze evaluatieopdracht ligt dan ook hierop en op hoe IBO in
de toekomst nog verder versterkt kan worden.

Een aantal principes werden bij het formuleren van bijsturingen in rekening gebracht:
• IBO wordt als instrument binnen werkplekleren het dichtst bij de arbeidsmarkt gepositioneerd. De

incentives voor de cursist mogen dus bij IBO hoger liggen dan bij de overige vormen van
werkplekleren.

• Het moet financieel interessanter zijn om aan het werk te gaan dan om (lange tijd) in IBO te blijven.
M.a.w. de inkomsten tijdens IBO moeten (meestal) lager zijn dan de inkomsten bij tewerkstelling
(gebruik van (bepaald percentage van) GGMMI).

• Er is geen 1 op 1 relatie tussen factuur werkgever en premie voor cursist. M.a.w. de opbouw van de
factuur is niet verbonden aan de opbouw van de premie. VDAB gebruikt de inkomsten (factuur
werkgever) om te herverdelen en de cursisten een opleidingsvergoeding uit te betalen.

C. Onderzoek naar de efficiëntie en doelmatigheid van IBO

Ten laatste geeft de studie een beeld van de efficiëntie en doelmatigheid van de IBO. Hierbij wordt
gekeken hoe het beleid (relevantie, efficiëntie, effectiviteit) wordt ervaren en beoordeeld door VDAB
zelf, sociale partners, werkgevers, bemiddelaars en cursisten.

Context van IBO en doelstellingen 

van de evaluatie

4. Rekenhof: Individuele Beroepsopleiding in de onderneming (2021)
5. VDAB: Rapport evaluatie hervorming IBO (2021)
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Het realiseren van deze onderzoeksopdracht verliep volgens een ‘spending review-faseplan’ ‘dat we

vooropstelden. De verschillende fasen in het faseplan linken sterk aan de onderzoeksvragen die

vooropgesteld worden binnen deze opdracht.

3.1  Spending review-faseplan

Het faseplan bestaat uit vier fasen:

• Fase 1 - Formuleren van de baseline: de maatregel wordt grondig in kaart gebracht aan de hand
van verschillende data-collectiemethoden.

• Fase 2 – Impact instrument meten en evalueren: buigt zich over de analyse van de relevantie,
impact en effectiviteit van het IBO-stel;

• Fase 3 – Inschatten verbeterpotentieel: richt zich op het inschatten van het verbeterpotentieel,
wat verwezenlijkt wordt door een aantal realistische en/of bestaande alternatieven voor de huidige
beleidsmaatregel in overweging te nemen. Aan de hand van het geïdentificeerde
verbeterpotentieel, wordt de meest relevante beleidsopties uiteengezet, inclusief een analyse van
de impact van eventuele bijsturingen van de huidige beleidsmaatregel.

• Fase 4 – Formuleren van aanbevelingen: draait rond het verder uitwerken van conclusies en
aanbevelingen. In deze fase worden de uitkomsten van de verschillende fasen samengebracht en
geconsolideerd.

Methodologische aanpak 

Figuur 3 – Overzicht faseplan
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3.2  Dataverzamelingsmethoden

3.3  Kwantitatieve analyse

Voor deze kortlopende opdracht werd een mix van kwantitatieve en kwalitatieve

dataverzamelingsmethodes gebruikt. Deze worden hier kort toegelicht:

1. Ten eerste werd er een kwantitatieve analyse uitgevoerd op IBO op basis van begrotingscijfers,

monitoringdata van VDAB. Daarbij werd complementair gewerkt met de data-analyse uit de

interne evaluatie van IBO door VDAB en de analyse van het Rekenhof met betrekking tot de

effectiviteit van IBO.

2. Ten tweede werden diepte-interviews uitgevoerd met verschillende stakeholders van het IBO-

stelsel. Dit betreft sleutelpersonen van VDAB, werknemers –en werkgeversorganisaties op Vlaams

beleidsniveau, sectororganisaties, individuele werkgevers die een beroep doen/gedaan hebben op

IBO, trajectbemiddelaars en individuele cursisten.

3. De derde stap die werd uitgevoerd is een workshop waarin de verschillende verbeteropties

werden afgetoetst met een selectie van relevante stakeholders. De tijdens deze workshop

geformuleerde aanvullingen en bemerkingen werden meegenomen in dit rapport.

Gelet het feit dat er bij voorgaande evaluaties van zowel het Rekenhof als VDAB al sterk is ingezet op

kwantitatieve analyses, ligt het accent in deze evaluatie meer op de kwalitatieve analyse en bijhorende

verbeteropties. Toch werden er een aantal zaken onderzocht, om conclusies te kunnen trekken met

betrekking tot de gerealiseerde prestaties, bereikte doelgroepen en effecten van het systeem.

De kwantitatieve analyse werd uitgevoerd op basis van gegevens van VDAB (dienst monitoring en

financiële dienst) en het Rekenhof. Deze spitst zich toe op drie domeinen:

• Doelgroepkenmerken. Voorbeelden van vragen die hier gesteld worden zijn:

• Hoeveel trajecten zijn er geïnitieerd in de periode 2015-2020, door VDAB en door partners?

• Wat is de evolutie van het aantal IBO’s en IBO+ (of voorheen CIBO of GIBO)?

• Wat is de evolutie van de verdeling van het studieniveau van de cursisten?

• Werkgevers:

• Hoeveel IBO’s zijn er gestart per bedrijfsgrootte (o.b.v. aantal werknemers)?

• Hoeveel IBO’s zijn er gestart per sector?

• Hoeveel IBO’s zijn er gestart per regio?

• Budgettair financiële aspecten van IBO

• Wat is de verdeling van IBO-cursisten over de premies die werkgevers betalen?

• Hoeveel (in €) IBO premies worden er gegeven per type uitkering?

• Wat zijn de totaal aantal inkomsten voor IBO, per inkomstenbron?

• Wat zijn de totaal aantal uitgaven voor IBO, per uitgavenpost?
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3.4  Diepte-interviews

Voor deze opdrachten werden een reeks diepte-interviews uitgevoerd met verschillende IBO-

stakeholders. Het betreft zowel IBO-experten van VDAB als sociale partners en sectororganisaties met

expertise op een beleidsmatig niveau, als belanghebbenden die dichter bij de praktijk staan en

ervaring hebben met de operationele werking van het instrument zelf (werkgevers, IBO-consulenten

van VDAB en partners en cursisten). Op die manier werd getracht een representatief beeld te capteren

van de IBO-realiteit. Onderaan kan een overzicht gevonden worden van de uitgevoerde interviews.

Expert 
departement 

WSE; 1
VDAB; 2

Sociale 
partners: WN 
organisaties; 

3

Sociale 
partners: WG-
organisaties; 3

Sectororganisaties 
(WG); 5

Sectorale WN-
vertegenwoordigers; 

1

Individuele 
werkgevers; 5

Bemiddelaars 
(VDAB en 

partners); 6

IBO-cursisten; 
3

29
Interviews uitgevoerd met 
verschillende stakeholders 

van IBO

Voor het uitvoeren van de diepte-interviews werd gebruik gemaakt van een semigestructureerde

vragenlijst. De interviewvragen sluiten aan op de evaluatievragen en kunnen onderverdeeld worden in

de volgende categorieën:

• De relevantie en doelstellingen van IBO

• De efficiëntie van IBO: inzet van middelen, beloop van het Traject

• De effectiviteit van het IBO-instrument: sterktes, ontwikkelingspunten, kosten en baten voor de

verschillende belanghebbenden, de impact van de hervorming

• Mogelijke optimalisaties: wijzigingen m.b.t. het financieel model, verbeteropties wat betreft de

werking (opleidingsplannen, begeleiding, …)

Figuur 4 - Totaal aantal interviews met verschillende stakeholders
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3.5  Workshop met betrekking tot verbeteropties

Na het uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse werden eerste selectie aan

aanbevelingen geformuleerd. Deze werden tijdens een workshop voorgelegd aan de

projectstuurgroep. Daarnaast werden de verschillende verbeteropties ook getoetst met een aantal

externe personen (waaronder twee verschillende IBO-bemiddelaars) met een goede kennis van IBO.

De verbeteropties werden verdeeld in vier verschillende delen:

1. IBO aantrekkelijker maken voor de cursist

2. IBO aantrekkelijker maken voor de werkgever

3. Versterking van de rol van de VDAB als relais

4. Een duurzaam financieel model voor IBO
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4.1  Kwantitatieve evaluatie: foto van het IBO-stelsel

Analyse van het cursistenprofiel

Figuur 5 - Totaal aantal IBO-cursisten en trajecten over periode 2015-2020, geïnitieerd door VDAB en door partners
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12368
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1. VDAB 2. Partner Linear (1. VDAB) Linear (2. Partner)

92% 91% 90% 90% 90% 90%

8% 9% 10% 10% 10% 10%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

IBO CIBO of GIBO (vóór 2018) of IBO+

Het aantal IBO-cursisten is sinds de IBO-hervorming gedaald. Ook conjuncturele factoren
(arbeidskrapte) en Covid-19 hebben een invloed op de cijfers. Sinds 2014 zijn er geen kwantitatieve
doelstellingen over het aantal IBO’s meer geformuleerd, al werd beleidsmatig wel regelmatig
gemikt op een hoger aantal IBO’s. Sinds de hervorming kunnen gemandateerde partners van VDAB
zelfstandig een IBO-contract goedkeuren en ondertekenen. Zij nemen ongeveer 10% van alle IBO’s
voor hun rekening. Dat partners nu zelf IBO-contracten kunnen afsluiten, lijkt niet te hebben
gezorgd voor een hoger aantal IBO’s bij partners.

Figuur 6 - Aantal cursisten: IBO en IBO-plus (na hervorming, of CIBO of GIBO vóór hervorming)

Voor bepaalde doelgroepen - langdurig werkzoekenden en werkzoekenden met een
arbeidshandicap - is er een specifiek IBO-contract, namelijk IBO-plus. Iedere bemiddelaar die IBO
kan inzetten (VDAB en gemandateerde partners) kan ook oordelen dat een IBO-plus noodzakelijk is
voor deze doelgroep. De verwachting was dat het aandeel IBO-plus zou stijgen na de hervorming.
Dit blijkt niet het geval. Uit de interviews blijkt dat bemiddelaars zo weinig mogelijk IBO-plus
trachten toe te kennen en dat telkens dient gekeken te worden naar de individuele situatie van de
werkzoekende. Hierbij is de vraag “heeft de cursist extra begeleiding nodig in vergelijking met een
‘gewone’ IBO-cursist?” van belang. Indien het antwoord hierop ja is, kan een IBO-plus toegekend
worden.
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30% 30% 30% 32% 35% 34%

49% 48% 47% 48% 48% 48%

21% 22% 23% 21% 17% 18%
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Kortgeschoold Middengeschoold Hooggeschoold

Figuur 7 - Evolutie scholingsgraad van cursisten

Voor de hervorming was het aandeel hooggeschoolden traditioneel groter in de periode
september-december, ten gevolge van een vrij grote groep pas afgestudeerden die in deze periode
uit het hoger onderwijs stroomden en met IBO startten. Vergeleken met de periode voor de
hervorming, zien we een daling bij deze groep ten voordele van het aandeel van kortgeschoolden.
Op basis van de scholingsgraad kan gesteld worden dat VDAB één van de doelstellingen van de
hervorming - het zwaartepunt verleggen naar kortgeschoolden, een belangrijke kansengroep - aan
het realiseren is. Het aandeel hooggeschoolden neemt af sinds de hervorming.

52% 50% 47% 46% 44% 44%

36% 37% 39% 38% 40% 40%

12% 12% 13% 14% 14% 13%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

< 25 25-39 40-54 > 55

Figuur 8 - Evolutie leeftijd van cursisten

Wat betreft de leeftijd van cursisten zijn er weinig tot geen veranderingen merkbaar. Er is sinds de
hervorming een zeer kleine daling op te merken in de categorie jonger dan 25 jaar, ten voordele
van cursisten tussen 25 en 39 jaar. De leeftijdsgroep van 18 tot en met 39 jaar is goed voor een
aandeel van ca. 84% van het totaal aantal IBO-cursisten in. Meer specifiek, staan cursisten jonger
dan 25 jaar voor het grootste aandeel van de IBO’s in. Mede uit de interviews met bemiddelaars en
cursisten blijkt dat dit komt omdat deze cursisten in veel gevallen nog geen financiële
verplichtingen hebben en de IBO-vergoeding voor hun voldoende interessant is. Naarmate de
cursist ouder is, andere gezinssituaties heeft met bijvoorbeeld kinderen ten laste, blijkt de
vergoeding voor de cursist na de hervorming in een significant aantal gevallen niet toereikend. Deze
inzichten worden echter uitgebreid besproken in volgende hoofdstukken.
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Figuur 9 - Evolutie van cursisten met een migratieachtergrond

Betreffende het aandeel van cursisten met een migratieachtergrond, zien we sinds 2015 een
stijging van ongeveer 61%. Volgens de analyse van VDAB is dit voornamelijk te wijten aan het aantal
IBO-plus, dat in 2018 gelanceerd werd. Dit brengt het totale aandeel van cursisten met een
migratieachtergrond in 2020 op 22%.

8% 9% 10% 11% 11% 11%

92% 91% 90% 89% 89% 89%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Met arbeidshandicap Zonder arbeidshandicap

Figuur 10 - Evolutie van cursisten met arbeidshandicap

Het aandeel werkzoekenden met een arbeidshandicap dat start met een gewone IBO is relatief
constant. Wat betreft het aantal cursisten met een arbeidshandicap die starten in een IBO-plus, is
een stijging merkbaar (bijna 70% in periode september-december 2018). Door het beperkt aandeel
van IBO-plus (ca. 10%), heeft deze stijging van het aantal werkzoekenden met een arbeidshandicap
een relatief beperkte impact op de algemene cijfers van het aantal IBO’s.
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Analyse van het werkgeversprofiel
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Figuur 11 - Aantal cursisten o.b.v. bedrijfsgroottes (2020, N = 3004)

Aangaande de verdeling van IBO’s over bedrijven, gecategoriseerd op basis van hun
personeelsbestand, kan geconcludeerd worden dat bedrijven met minder dan vijf werknemers het
leeuwendeel van het aantal IBO’s vertegenwoordigen. Uit de interviews met zowel
sectororganisaties, werkgevers als IBO-bemiddelaars blijkt dat er onder KMO’s ook een grote nood
is aan een dergelijk instrument, gelet het feit dat zij beperkte financiële middelen hebben om
iemand aan te nemen. Door het beperkt aantal werknemers hebben zij in veel gevallen ook een
grote nood aan ondersteuning bij het opleiden van de cursisten. De aanbevelingen hiervoor worden
uitgebreid besproken in het hoofdstuk met betrekking tot de verbeteropties.
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Diensten aan personen en bedrijven Industrie
Ongekend Transport en logistiek

Figuur 12 – Evolutie bedrijven per sectorcluster

Er zijn weinig grote wijzigingen in de spreiding van IBO’s over de sectoren heen. De cluster business
support, retail en ICT blijft de grootste. Voor de cluster transport en logistiek zien we een langzame
stijging. De enige cluster waar we een dalende trend zien is de industrie, maar verder onderzoek is
nodig om hier de oorzaak van te kennen.
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Tabel 1 - Aandeel van IBO-trajecten per facturatieschaal werkgever

Voor 34% - het grootste aandeel - van de IBO-trajecten, de werkgever een bijdrage betaalt van ca.
€800. Voor 27% van de IBO-trajecten betalen werkgevers een premie van ca. €1000.

Budgettair-financiële aspecten van IBO

Bijdrage werkgever Aandeel IBO-trajecten (in %)

€                                    650 12%

€                                    800 34%

€                                1.000 27%

€                                1.200 19%

€                                1.400 8%

Resultatenrekening 2019 2020 Bron

Totale inkomsten voor IBO €        31.990.343 €        26.603.550 Monitoring (VDAB)6

Credit nota* €              162.312 €          1.208.957 Monitoring (VDAB)

Bijdragen werkgevers €        31.828.031 €        25.394.593 Monitoring (VDAB)

Totale kosten voor IBO €        57.753.595 €        34.148.304 

Totaal aan vergoedingen €          4.027.075 €          3.110.291 Monitoring (VDAB)

Verplaatsingsvergoeding €         3.726.439 €         2.928.667 

Vervoersabonnement €               12.767 €                 8.279 

Kinderopvang €             277.314 €             168.631 

Uitzonderlijke opleidingskost €               10.555 €                 4.715 

Totaal aan IBO-premies €        33.025.294 €        31.038.013 Monitoring (VDAB)

Covid IBO-premies (€) €                        - €         2.994.201 

Reguliere IBO premies €       29.565.304 €       25.095.710 

Reguliere IBO+ premies €       3.459.990
€       2.948.102

Uitgaven aan activiteiten (begeleiding, management, 
ondersteunende diensten) €        19.102.048 Niet bekend voor 2020 Financiële dienst (VDAB)7

Derden (partners) €              144.006 Niet bekend voor 2020 Financiële dienst (VDAB)

Directe werkingskosten (ICT, sociaal secretariaat) €          1.048.865 Niet bekend voor 2020 Rekenhof

Oninvorderbare facturen €          406.307 Niet bekend voor 2020 Rekenhof

Netto resultaat -€       25.763.251 -€          7.544.754 

Tabel 2 - Resultatenrekening IBO

6.  Gegevens van dienst ‘Monitoring’ van VDAB
7.  Gegevens van Financiële dienst van VDAB

*Conform met de berekeningen van het Rekenhof is de credit nota meegenomen als inkomsten voor VDAB. In 
relatief is dit een kost en dient deze van het netto resultaat afgetrokken te worden.
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Figuur 13 – Watervalgrafiek voor het jaar 2019
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De financiële cijfers die werden opgevraagd bij de dienst ‘monitoring van VDAB’ wijken op sommige
punten af van de cijfers van de financiële dienst van het VDAB en van diegene die het Rekenhof in
haar rapport gebruikt. Het betreft dan voornamelijk de inkomsten en uitgaven (sociale prestaties:
€32k verschil tussen financiële dienst en dienst monitoring VDAB; activiteiten begeleiding: €3,25
mio verschil tussen Rekenhof en financiële dienst VDAB, …). Het is niet duidelijk welke factoren aan
de basis van deze verschillen liggen.

Wat betreft de jaarbedragen voor 2019, kan gesteld worden dat de inkomsten voor IBO niet langer
de uitgaven dekken. Het rapport van het Rekenhof en de evaluatie door VDAB zelf geven aan dat de
middelen die bijgepast worden uit de Vlaamse begroting toegenomen zijn na de hervorming. Voor
het jaar 2020 zijn niet alle cijfers voorhanden, maar door de afname van de inkomsten en
uitkeringen van Covidpremies, zal het financieel resultaat hoogstwaarschijnlijk ook negatief zijn.

Om tot een financieel duurzamer model te komen, worden in hoofdstuk 5 een aantal optimalisaties
toegekend die hier op beknopte wijze al belicht worden:

• Het koppelen van de IBO-premie aan aanwezigheid en de cursist bij ziekte laten terugvallen op
RIZIV.

• Een technische optimalisatie in de koppeling met het RVA-systeem, ten einde de toekenning van
IBO-premies op basis van (halve) dagbedragen te verbeteren.
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Figuur 14 - Verdeling premies tussen IBO en IBO-plus (in ‘000 EUR)
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De verdeling van IBO-premies tussen IBO en IBO-plus is in 2019 en 2020 ongeveer gelijk gebleven
(90% - 10%). Gelet het feit dat er door corona een groot aantal stopzettingen van IBO’s zijn
geweest, zijn er minder reguliere premies betaald. Evenwel zijn er covidpremies betaald ter waarde
van ongeveer €3 miljoen.
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De kwalitatieve evaluatie van IBO betreft de analyse over de relevantie en doelstellingen van IBO, de

efficiëntie en effectiviteit en de potentiële verbeteropties op basis van de 29 diepte-interviews. De

inzichten uit deze interviews werden onderverdeeld in tien clusters:

1. Doelstellingen IBO: wat zijn de voornaamste doelstellingen van IBO?

2. Hervorming IBO: hoe evalueren de geïnterviewden de hervorming?

3. Gegevenskwaliteit van VDAB m.b.t. financiële, andere kwantitatieve data en data uitwisseling met

partnerorganisaties;

4. Competentieversterking als voornaamste doelstelling van IBO;

5. IBO-plus en de bijhorende uitdagingen;

6. IBO-bemiddelaars zijn een cruciale schakel in een kwaliteitsvolle IBO;

7. IBO-cursisten dienen goed geïnformeerd te zijn wat betreft hun rechten en plichten;

8. Werkgevers zijn een cruciale schakel in een kwaliteitsvolle IBO;

9. Samenwerking tussen de verschillende stakeholders van IBO;

10. Administratief en financieel aspect: een inschatting van het verbeterpotentieel

3.2  Kwalitatieve evaluatie van IBO

Doelstellingen IBO

1

Relatieve eensgezindheid onder bevraagden m.b.t. relevantie en doelstellingen van IBO.

• IBO wordt gezien als een belangrijke, laatste schakel op weg naar werk.

• Er is een groot draagvlak voor IBO, zowel bij sociale partners, (IBO)-consulenten, werkgevers als bij

cursisten. IBO biedt volgens de meesten een meerwaarde t.o.v. een situatie waarin geen IBO-

instrument zou bestaan. Vooral jongere cursisten zouden ook zonder IBO mettertijd aan de slag

kunnen, maar wellicht (even) langer in werkloosheid blijven.

• Er zijn wel nog verbeteringen mogelijk in de dagdagelijkse werking en m.b.t. financiële aspecten

(deze komen aan bod in de volgende hoofdstukken).

• De focus moet volgens de bevraagden op competentieversterking en opleiding van werkzoekenden

liggen, met het oog op tewerkstelling. IBO wordt (niet meer) beschouwd als een

aanwervingssubsidie (al zijn er in sommige gevallen verschillen tussen theorie en praktijk).

• Sociale partners van werknemerskant pleiten ervoor dat IBO zich, naast competentieversterking,

ook moet richten op het creëren van kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Er is dus

consensus dat IBO niet enkel gericht mag zijn op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, al

verdienen deze groepen extra aandacht (IBO-plus).
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Hervorming IBO
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De hervorming van IBO in 2018 heeft geleid tot administratieve vereenvoudiging, maar door een aantal
factoren (krapte op de arbeidsmarkt, conjunctuur, corona) heeft dit zich (nog) niet vertaald in een
toename van het aantal IBO’s.

• Werkzoekenden: IBO is (voornamelijk sinds hervorming) soms financieel voor hen niet interessant

genoeg. Daarenboven bouwen ze geen sociale rechten op. Gelet dat IBO een opleidingsmaatregel

is, is hier begrip voor, al blijkt uit interviews met IBO-consulenten en –cursisten dat dit ervoor zorgt

dat werkzoekenden met meer financiële verplichtingen (huis, kinderen ten laste, minder financiële

reserves) minder op lange termijn kunnen denken. Daardoor kunnen deze neigen om een job aan

te nemen met vast contract maar met minder toekomstperspectief, dan een opleiding te kunnen

volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt verder duurzaam te vergroten.

• De input van sectororganisaties, werkgevers en IBO-consulenten is dat werkgevers het IBO sinds de

hervorming daarom minder als een win-win (voor werkgever en cursist) percipiëren. Bijgevolg

kunnen ze cursisten niet altijd motiveren om in een IBO-traject te stappen.

• Wat betreft de administratieve vereenvoudiging is er wel consensus dat de vermindering van

complexiteit een verbetering is ten opzichte van het verleden. Volgens experten is deze

harmonisering en simplificatie een goede zaak voor bemiddelaars, die de instrumenten om mensen

aan het werk te zetten nog beter moeten leren kennen en beter leren ‘verkopen’.

• De input van VDAB, werkgevers en IBO-consulenten geeft aan dat de impact van partnerwerking

beperkt is (nochtans belangrijke drijfveer voor hervorming). Dat ligt gedeeltelijk aan de relatieve

complexiteit van de IBO-regelgeving (er is een zekere schaal nodig zodat partners aan expertise

kunnen winnen).

• De mogelijkheid tot een contract van bepaalde duur is in een aantal gevallen een meerwaarde,

voornamelijk voor werkgevers. Maar het voornaamste doel van IBO moet duurzame tewerkstelling

zijn. Volgens ervaren IBO-consulenten (+/- 10 jaar ervaring) is het van belang dat andere (soms niet-

voltijdse) IBO-consulenten voldoende omkadering en begeleiding krijgen om zo slechts in zeer

beperkte gevallen een contract van bepaalde duur aan te bieden.

• Er is consensus onder bemiddelaars dat de digitalisering een verbetering is. De IBO’s komen sneller

tot stand en daarnaast komt het eerste initiatief nu van de werkgever, die de IBO via de tool moet

aanvragen. Dit is volgens bemiddelaars een goed signaal naar werkgevers toe: “wij verwachten een

investering van u”.
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Gegevenskwaliteit VDAB
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Uit een aantal interviews blijkt dat de gegevenskwaliteit en monitoring door VDAB nog een
aandachtspunt is.

• Op basis van een interview met het Rekenhof, GOB’s en IBO-bemiddelaars blijkt dat de cijfers van

VDAB niet altijd consistent gerapporteerd worden.

• Hiervoor verwijzen we ook naar de cijfers die zijn aangeleverd voor de kwantitatieve analyse,

dewelke ook (licht) afwijken van de cijfers die gebruikt worden door het Rekenhof.

• Voor een aantal GOB’s verloopt de gegevensuitwisseling niet efficiënt. Bij het opstarten van een

IBO of IBO-plus dienen ze een financieringsnummer te noteren. Zij kunnen dit financieringsnummer

echter zelf niet invoeren/aanpassen in de IBO-tool en zijn dus genoodzaakt om hiervoor te mailen

naar Werkplekleren van VDAB. Als dit financieringsnummer leeg blijft, worden de IBO’s niet

meegeteld in het VDAB overzicht.

• Volgens het Rekenhof worden de stopgezette trajecten niet meegenomen in de uitstroom van

IBO’s. Hierdoor zou 1/3de (cijfer 2018) van gestarte IBO-trajecten ongunstig zijn, terwijl de cijfers

van VDAB aangeven dat 91% van de IBO-trajecten leidt tot duurzame tewerkstelling.

• Uit interviews met IBO-bemiddelaars blijkt dat er in het nieuwe systeem nog een aantal

verbeteringen mogelijk zijn:

• Wat betreft de historiek van een IBO, in het systeem worden deze getoond op naam van de

cursist, maar het is niet mogelijk om te zien welke VDAB medewerker voorheen

verantwoordelijk was voor deze klant/cursist/IBO.

• De kilometervergoeding: deze wordt automatisch berekend op basis van de afstand tussen

het thuisadres van de cursist en het hoofdkwartier van de werkgever. De cursist

daarentegen kan vb. in Wallonië werken, terwijl het hoofdkwartier van de werkgever in

Antwerpen is.

• Wat betreft de automatische link met het systeem van RVA voor dagbedragen, zijn er

verbeteringen mogelijk. Doordat er een technische fout zit in deze link en deze niet regelmatig

wordt geüpdatet, betaalt VDAB in sommige gevallen te veel aan de cursist, in sommige gevallen te

weinig.
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Competentieversterking
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Competentieversterking moet de primaire doelstelling van IBO zijn (al is dat in de praktijk nog niet altijd

het geval). De mate van competentieversterking is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het

opleidingsplan en van de begeleiding, zowel door werkgever als IBO-bemiddelaar, gedurende het

traject.

• Het vaststellen van de ‘competentiekloof’ en het invullen van het opleidingsplan gebeurt niet altijd

op een gestructureerde en duidelijke manier. Een groot deel van de geïnterviewde personen

benadrukken dat dit van groot belang is: een verkeerde inschatting van de competentiekloof, leidt

veelal ook tot een kwaliteitsarme begeleiding.

• IBO-consulenten achten de opleidingsplannendatabank van VDAB nog ontoereikend: voor een

bepaald beroep is dit vaak 20-25 pagina’s. Dit creëert complexiteit (zowel voor werkgever, cursist

als IBO-bemiddelaar) wanneer het gaat om een dubbele functie (het voorbeeld van metser-bekister

werd aangehaald). Daarnaast is deze opleidingsdatabank niet up-to-date en bevat het in sommige

gevallen een aantal verouderde competenties (vb. faxen).

• Een aantal IBO-bemiddelaars verkiezen om werkgevers te laten starten van een ‘wit blad’ en laten

hen volledig zelf het opleidingsplan opstellen. Andere bemiddelaars wensen meer ondersteuning

voor werkgevers, door werkgevers competenties te laten aanvinken, gelijkaardig aan de database

‘Competent’ van VDAB;

• Het opleidingsplan dient verder gedigitaliseerd te worden. Dit zou volgens werkgevers en IBO-

consulenten en efficiëntie- en effectiviteitswinsten opleveren.

• Enkele bevraagden vragen om de duur van IBO te differentiëren o.b.v. competentiekloof, aangezien

het profiel van de cursist en de mate van benodigde begeleiding kan verschillen. Vandaag worden

dergelijke vragen nog te rigide behandeld (vb. opleiding logistiek medewerker mag max. 3 maanden

duren, terwijl sommige personen meer begeleiding nodig hebben (dit staat haaks op

competentiekloof).

• De perceptie van GOB’s is dat ze niet altijd op voldoende flexibiliteit kunnen rekenen bij het

opstellen van de opleidingsplannen. Zij wensen hierin eerder sociale competenties op te nemen,

gelet dit het grootste verbeterpunt is bij hun cursisten (vb. iemand met ASS, faalangst, …). Deze

personen zijn vaak technisch perfect vaardig, maar hebben meer begeleiding nodig op niet-

technische aspecten.
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IBO-plus wordt gepercipieerd als een waardevol instrument, waar nog meer op ingezet moet worden.

• IBO-bemiddelaars en andere stakeholders zijn over het algemeen geen voorstander om de werkgever te

laten betalen voor een verlenging van IBO-plus, noch voor IBO-plus in het algemeen. Niet voor de

verlenging, gelet het feit dat werkgevers dan voor aanvang van het traject zullen pleiten voor een zo

lang mogelijke duurtijd. Het is van belang dat de IBO-bemiddelaar hier een win-win situatie zoekt voor

cursist en werkgever en dat de duurtijd van de IBO(-plus) in lijn ligt met de competentiekloof. Daarnaast

is er ook geen draagvlak om werkgevers te laten betalen voor IBO-plus in het algemeen, omdat door de

duur en de aard van IBO-plus er al sterk geïnvesteerd wordt door de werkgever op vlak van begeleiding

en opleiding.

• De meeste (ervaren) bemiddelaars maken zelden gebruik van IBO-plus, aangezien iemand met een

arbeidshandicap voor de functie die hij/zij zal uitoefenen niet per definitie meer begeleiding nodig

heeft.

• Volgens sociale partners van werknemerskant is het belangrijker om de doelgroep van IBO-plus beter te

bepalen voor aanvang van het traject, en beter en intensiever te begeleiden gedurende het traject zelf.

• Wie moet precies onder IBO-plus vallen?

• Wanneer de IBO-poule groter wordt, moeten IBO-plussers ook voldoende kansen krijgen op

duurzame tewerkstelling.

• Een aantal van de geïnterviewde GOB’s pleiten ervoor om de omschrijving van IBO-plus op de website

van VDAB aan te passen: hier staat dat de duurtijd tot 12 maanden kan zijn. Dit kan leiden tot moeilijke

onderhandelingen met werkgevers, aangezien sommigen per definitie de maximale duurtijd vragen voor

een IBO-plus. Een gezonde assertiviteit van de bemiddelaar is hier vereist, maar een aangepaste

omschrijving is volgens hen zinvol.

• Daarnaast zijn GOB’s gespecialiseerd in het toekennen van IBO-plus. Zij hebben vaak al 20 jaar een band

met bepaalde werkgevers, hebben een goed zicht op de looptijden, premies en vergoedingen van een

IBO-plus en zijn gespecialiseerd in intensieve begeleiding van de cursist. Uit interviews met GOB’s blijkt

dat dit soms leidt tot frustratie over onervaren IBO-bemiddelaars/partners die een IBO-plus toekennen,

maar niet met dezelfde voorzichtigheid of competenties (wat betreft looptijden en begeleiding, of

noodzaak van IBO-plus in die specifieke situatie), waardoor ervaren consulenten dit percipiëren als een

goedkope tewerkstelling voor de werkgever.

• Een aantal GOB’s merken op dat er niet geschoven kan worden met het aantal uren in een IBO. Vb.

iemand met een gezondheidsproblematiek vindt een IBO van 30 uur per week niet langer haalbaar,

maar wilt toch nog blijven werken. Het is dan niet mogelijk om een vermindering aan te vragen,

waardoor de IBO stopgezet wordt. Een opbouw/afbouw van uren is dus niet mogelijk. Dit is ook voor

gewone IBO’s een knelpunt.
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IBO bemiddelaars zijn een cruciaal element wat betreft de kwaliteit van het instrument en hebben nood aan
omkadering en informele overlegmomenten.

• Onder sociale partners en IBO-consulenten is er consensus dat de regelgeving rond IBO complex is,

zeker voor partners die slechts 10 keer per jaar een IBO opstarten. Voor andere bemiddelaars is het een

voltijdse job. Zij hebben daardoor meer inzicht in het opstellen van opleidingsplannen, het bepalen van

duurtijden en vergoedingen en de begeleiding zelf.

• Vanuit een sectororganisatie werd de opmerking gemaakt dat er (mede hierdoor) verschillen

zijn in de mate van opvolging van IBO-bemiddelaars. In sommige gevallen neigt deze opvolging

meer naar de administratieve kant toe en minder om inhoudelijke zaken en problemen op te

lossen. Dit is van belang voor een kwaliteitsvolle IBO.

• Vakbonden en bemiddelaars benadrukken dat de uitbesteding van IBO aan partners de onzekerheid

voor de cursist verhoogt over zijn rechten en verplichtingen.

• De regelgeving en richtlijnen over IBO zijn daarenboven niet altijd zwart-wit. In veel gevallen vergt dit

informele overlegmomenten met (ervaren) collega’s, oversten over hoe een bepaalde, specifieke

situatie aangepakt moet worden om zo tot een win-win te komen voor cursist en werkgever.

• IBO-bemiddelaars zijn het erover eens dat deze informele overlegmomenten er minder zijn sinds de

overgang van regionale werking naar sectorale werking in 2016. Hierdoor zit er volgens hen minder

expertise binnen hun team, zijn de vergaderingen algemener (terwijl dit vroeger een IBO-vergadering

was met het team). Naast de vermindering van expertise is er 1) enerzijds de binding met de regio die

verminderd is (bedrijven die ze kennen uit hun streek); 2) anderzijds is er het efficiëntieverlies: vroeger

deed een IBO-consulent 7-8 bedrijven per dag om te bemiddelen, nu ligt dit eerder tegen 3-4 bedrijven

aan. Zowel op vlak van verplaatsingskosten als tijd is dit bijgevolg nadelig.

• De tool van coaches van bepaalde GOB’s (MLP) is niet afgestemd op de IBO-tool van VDAB. In MLP

geven GOB’s informatie in voor alle stages die een cliënt volgt vanuit hun diensten. Daarnaast moeten

ze voor IBO zowel informatie ingeven in de IBO-tool als in MLP. Dit zorgt voor heel wat registratie, die

bovendien niet op mekaar is afgestemd. Werkgevers geven aan dat ze voorstander zijn van de werking

van de IBO-tool en dat die van de stages te veel tijd kosten. Hier is dus, zowel vanuit werkgevers als van

GOB’s vraag naar één werking en een duidelijke aanpak, waarbij er geen dubbelwerk is.

• Uit interviews met partners blijkt ook dat de handleiding voor IBO op een soort Google Drive staat.

Hierdoor vinden ze info regelmatig niet terug. Zij zijn vragende partij voor een soort ‘extranet’, waarom

ze makkelijk bepaalde info/gegevens terugvinden, om zo de partnerwerking verder te versterken.

• De geïnterviewde IBO-bemiddelaars betreuren dat zij niet of slechts in zeer beperkte mate zijn

betrokken bij de hervorming in 2018.
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IBO-cursisten zijn over het algemeen tevreden over het instrument, maar dienen zeer goed
geïnformeerd te worden over hun rechten en plichten.

• Uit interviews met cursisten, werkgevers en IBO-bemiddelaars blijkt dat werkzoekenden sinds de

hervorming minder gemotiveerd zijn om in een IBO te stappen. Dit is voornamelijk te wijten aan het

feit dat deze opleiding voor hen financieel minder interessant geworden is (zie evaluatie criteria 2.

hervorming).

• In sommige gevallen blijken cursisten niet altijd goed geïnformeerd te zijn over hun rechten en

plichten. Gedurende het eerste overlegmoment wordt veel informatie medegedeeld. Vandaar

achten veel IBO-bemiddelaars het belangrijk om een fiche te laten ondertekenen waar alle

informatie met betrekking tot IBO opstaat. Daarnaast bleek een cursist niet op de hoogte te zijn van

het feit dat hij geen verlofdagen opbouwt. Een andere cursist moest na de opleiding nog een

relatief groot deel belastingen opleggen (bedrijfsvoorheffing-kwestie).

• Een aantal IBO-cursisten bleken ook geen toegang te hebben tot hun opleidingsplan en de te

verwerven competenties. Zij zijn niet altijd tot weinig betrokken bij het opstellen noch bij de

opvolging ervan.

• Uit interviews met werkgevers, sociale partners en bemiddelaars blijkt dat er op vlak van

stopzettingen een oververtegenwoordiging is van kortgeschoolden. Het is dan ook belangrijk dat

deze iets intensievere begeleiding krijgen, gelet het feit dat men kan stellen dat deze groep iets

minder redzaam is dan de groep van hooggeschoolden.

• Daarnaast pleiten een aantal werkgevers en bemiddelaars om bij een eenzijdige stopzetting door

de cursist de werkgever een soort opzegtermijn te bieden van vb. 2-3 dagen, om zo het verhaal van

wederzijdse rechten en plichten te versterken.
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Werkgevers ondervinden sinds de hervorming van IBO meer moeite om cursisten te overtuigen om in
IBO te stappen. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, kiezen ze er daarom in bepaalde
gevallen voor om werkzoekenden meteen aan te nemen en de kosten voor opleiding zelf te dragen.

• Uit interviews met werkgevers en sectorfederaties blijkt dat, vooral voor werkgevers uit de

bouwsector, het aantal IBO-trajecten gedaald is ten gevolge van de hervorming. Voor cursisten is

het vaak minder interessant geworden om in een IBO te stappen, doordat de vergoeding niet langer

toereikend is. Daarnaast wordt deze daling verder versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt:

werkgevers nemen een werkzoekende waar ze potentieel in zien liever meteen in dienst, dan

hem/haar een IBO-traject te laten doorlopen.

• Het succes van IBO hangt volgens werkgevers sterk af van de bemiddelaar waarmee gewerkt wordt.

Deze dient de waarden en uitdagingen van het bedrijf goed te kennen en, samen met werkgever,

een grote rol te spelen in de begeleiding van de cursist.

• Uit interviews met werkgevers en sectororganisaties blijkt dat in bepaalde sectoren (vb. horeca),

werkgevers minder op de hoogte zijn van instrumenten als IBO en IBO+. Een push-strategie om bij

bedrijven binnen te geraken kan de awareness voor IBO te verhogen en het imago nog meer te

verbeteren (imago is positief bij zij die het al kennen).

• Werkgevers die in IBO geloven als een opleidingsmaatregel benadrukken dat het intern ook niet

altijd gemakkelijk is om de juiste mensen te vinden om een IBO-cursist te begeleiden. Een goede

metser is daarom nog niet zozeer een goede opleider. Voor bepaalde beroepen met relatief

complexe technische competenties (vb. in bouw) vraagt de begeleiding dus ook een significante

investering van de werkgever. Bij een kleine KMO is dat minder vanzelfsprekend dan bij bv. VOLVO

Gent.

• Uit interviews blijkt dat de meeste werkgevers de voorkeur geven om een contract van onbepaalde

duur aan te bieden. Dit is van belang om een win-win situatie te creëren tussen cursist en

werkgever. Andere werkgevers gaven aan dat ze nooit met onbepaalde duur contracten werken en

dat ze met IBO zouden stoppen indien dit niet meer mogelijk zou zijn.

• Ten laatste blijken bij de digitale aanvraag van een IBO niet alle werkgevers de laatste stap van het

proces te doorlopen. Dit is het gevolg van de opbouw van de tool, waar er een stap ‘indienen’ is,

maar daarna ook nog een stap ‘bevestigen’. Dit is voor werkgevers verwarrend en zorgt ervoor dat

er een deel IBO’s uiteindelijk nooit tot bij VDAB terechtkomen. Zo gaat dit in de provincie

Antwerpen momenteel over een 90-tal IBO-aanvragen die in behandeling zijn, waarvan voor een

deel de startdatum voor de IBO al verstreken is.
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Een intensievere samenwerking tussen verschillende stakeholders is van belang voor een kwaliteitsvol
IBO-systeem.

• Zoals vermeld in (5) kan samenwerking tussen bemiddelaars opnieuw verbeterd worden door

elementen van regionale werking te integreren in de structuur van IBO-bemiddelaars. Deze (IBO)-

specialisatie en (informele) overlegmomenten zijn van belang voor het delen van kennis.

• KMO’s zijn de belangrijkste doelgroep voor IBO’s, maar hebben vaak onvoldoende middelen om

een cursist intensief te begeleiden en op te leiden. Meer ondersteuning vanuit de sector bij het

opleidingsplan, begeleiding op de werkvloer en premies waar de werkgever recht op heeft kan

interessant zijn. Dit wordt vandaag al gedaan in de houtsector door Woodwize. Daarnaast is ook

Constructiv vragende partij om hun leden bij te staan bij het opstellen van de opleidingsplannen.

Bijkomend kunnen zij ook het IBO-stelsel meer bekendheid geven bij hun leden. Een pijnpunt dat

wordt aangehaald door sectororganisaties is dat VDAB een zeer ‘geijkt’ jargon heeft, vb.

beroepscompetentieprofiel, dat niet altijd aansluit bij de manier van werken/communicatie in de

bouwsector.

• Volgens de sectororganisaties en werkgevers is IBO zeer gekend in de bouwsector, maar veel

aanwervingen in deze sector gebeuren informeel (vb. kennissen van werknemers). Kwetsbare

werkzoekenden zitten minder in deze kenniskring. Dus indien IBO in de toekomst meer op deze

doelgroep zou ingezet worden, dient VDAB hier een actievere rol in te spelen (vb. zij-instromers,

mensen uit de horeca, evenementensector, …).

• Volgens de sectororganisaties dient er meer branding en marketing te zijn rond IBO, om het

positieve imago en impact verder te versterken. De succesverhalen en ‘beste praktijken’ dienen

verder gedeeld te worden, aangezien IBO een belangrijk instrument zal zijn in het postcorona

tijdperk. Uit interviews met IBO-consulenten blijkt dat de IBO-dag in het verleden succesvol was.

Enkel waren er wat problemen bij de gegevensuitwisseling tussen VDAB’ers en IBO-consulenten,

waardoor de gegevens van werkgevers die geïnteresseerd waren niet altijd tot bij IBO-consulenten

terechtkwamen.
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Zowel op administratief als op financieel vlak zijn er verbeteropties mogelijk om tot een flexibeler en
rechtvaardiger IBO-systeem te komen.

• Op administratief vlak zijn er in bepaalde gevallen nog verbeteringen mogelijk: de enige

mogelijkheid om vandaag een contract digitaal te tekenen is via een PDF-reader. Een deel van de

IBO-cursisten heeft echter geen toegang tot een computer en moet dit (in coronatijden) fysiek

doen. Dit heeft ook een nadelig effect op de snelheid van totstandkoming van IBO’s.

• De werkgever kan enkel ingeven of de cursist aanwezig is of niet. Indien de cursist een halfuur

gewerkt heeft en nadien ziek naar huis gaat, moet zowel VDAB als de werkgever wél het volledige

bedrag betalen voor de cursist. Daarom is het interessanter om uren in te geven voor een cursist, in

plaats van dagen.

• IBO-premies aan cursisten worden ook betaald bij afwezigheid van de cursist. De geïnterviewde

IBO-consulenten zeggen unaniem dat dit niet zinvol is. Daarnaast heeft dit ook tot problemen geleid

tijdens de corona-pandemie: werkgevers droegen niet meer bij tot het IBO-stelsel, maar VDAB

diende wel de cursisten verder te betalen. Hierdoor zijn er stopzettingen geweest, tot frustratie van

werkgevers en cursisten.

• Vooral voor de bouwsector is IBO (zowel voor cursist als werkgever) minder interessant geworden.

Uit interviews met werkgevers blijkt dat zij verkiezen op werkzoekenden meteen aan te nemen,

gelet de IBO vergoeding vergeleken met vóór de hervorming minder toereikend is. Daarnaast zijn er

andere stelsels die ten nadele spelen van IBO: subsidiemogelijkheden (vb. mentortraject bij

Constructiv) en tussenkomsten voor opleidingskosten.

• Voor cursisten met een ‘ander inkomen’ is IBO financieel niet altijd toereikend. Een leefloon van het

OCMW kan €1000 zijn, maar kan ook €400 zijn. In beide gevallen zal VDAB €300 bijpassen, wat in

het tweede geval niet altijd leefbaar is. Toch zijn deze cursisten blij dat ze de kans krijgen om een

opleiding te volgen.
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Voor deze opdracht werd een mix van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingsmethodes

gebruikt. De volgende aanbevelingen worden voorgesteld met het oog op het optimaliseren van de

individuele beroepsopleiding. De aanbevelingen zijn omwille van de logische structuur onderverdeeld

in aanbevelingen 1) om IBO aantrekkelijker te maken voor de werkgever en 2) voor de cursist, 3) om

de rol van VDAB te versterken en 4) om een duurzaam financieel model te creëren.

IBO aantrekkelijker maken voor de werkgever en de VDAB

Aanbeveling 1: Meer flexibiliteit inbouwen in uur –en prestatierooster
Momenteel staat de werkgever in voor het betalen van een bijdrage aan de VDAB op basis van het
toekomstig loon van de cursist. Indien een cursist afwezig is, blijft de werkgever deze bijdrage toch
betalen. Vanaf de 8ste kalenderdag van afwezigheid moet de werkgever geen bijdrage meer betalen en
blijft de VDAB de IBO-premie aan de cursist betalen. De werkgever en de cursist geven de
aanwezigheid van de cursist aan (aanwezig: ja/nee). Indien een cursist na enkele uren besluit te
vertrekken wegens onvoorziene omstandigheden of ziekte, verkrijgt de cursist alsnog de volledige
premie van VDAB en dient de werkgever nog de volledige bijdrage te betalen voor die dag. Behalve de
afwezigheid van de cursist, brengt dit voor de werkgever ook een financieel nadeel met zich mee (ook
voor de VDAB overigens). Daarom stellen we de volgende suggesties voor:

1. Meer flexibiliteit inbouwen d.m.v. urenregistratie of door middel van het aangeven van halve
dagdelen in de plaats van het aangeven van volledige dagen. Hierdoor wordt het mogelijk voor
zowel de cursist als de werkgever om per halve dag of per uur de aanwezigheid te registeren.

2. Daarnaast stellen we voor om vanaf langdurige ziekte de IBO-cursist te laten terugvallen op een
RIZIV-uitkering. Dit zorgt ervoor dat zowel de werkgever als VDAB niet meer de kost van de IBO-
premie in geval van langdurige afwezigheid op zich moeten nemen.

3. Meer mogelijkheden inzake flexibiliteit in het uurrooster (mits overeenkomst tussen cursist en
werkgever) kan een meerwaarde bieden om tot een kwaliteitsvolle IBO te komen. Vandaag is het
niet mogelijk om het uurrooster in een IBO te laten fluctueren. Een voorbeeld: iemand met een
gezondheidsproblematiek met een IBO van 30 uur per week, kan mogelijk hetzelfde uurrooster op
een bepaald moment niet langer haalbaar vinden maar zou wel de IBO minder een lager aantal
uren per week willen verderzetten. Het is vandaag niet mogelijk om flexibel in te spelen op
dergelijke noden. In dergelijke gevallen wordt de IBO dan meestal stopgezet.

1
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Aanbeveling 2: Transparantie inzake rechten en plichten / ‘beste praktijken’ en
concrete cases gebruiken in de communicatie naar de IBO-cursist
Verschillende bevraagden zijn voorstander om de IBO-cursist een aantal sociale rechten te laten opbouwen
tijdens het IBO-traject (bv. vakantiedagen…). Vandaag voorziet de IBO-regelgeving hier niet in, vanuit de
filosofie dat IBO een competentieversterkend instrument is. M.a.w. IBO is eerder een opleidingsinstrument
dan een tewerkstellingsinstrument. Uit interviews blijkt dat cursisten hier niet altijd voldoende op de
hoogte van zijn. Bemiddelaars laten cursisten daarom een ‘fiche’ ondertekenen, die alle belangrijke
informatie bevat. Uit interviews met cursisten blijkt echter dat dit niet steeds het geval is. De algemene
toepassing van een dergelijke fiche met kerninformatie is een must om de transparantie naar de IBO-cursist
te verhogen.

In sommige gevallen ondervinden cursisten impact van de IBO m.b.t. hun personenbelasting (bv. lagere
bedrijfsvoorheffing die bij de eindafrekening dan leidt tot vereiste bijbetaling aan de fiscus). Het is uiteraard
voor de VDAB-consulent (en de werkgever) niet mogelijk om de persoonlijke fiscale situatie te kennen van
elke cursist, maar mogelijk kan de VDAB via algemene personae/cases deze problematiek inzichtelijk
maken vooraf aan de IBO-cursist. Er zou eventueel gewerkt kunnen worden met verschillende
persona’s/type cursisten (o.b.v. gezinssituatie, werkhistoriek, …) om aan te tonen wat de verschillende
mogelijke situaties zijn.

Uit de analyse komt naar voren dat ook sociale competenties in het opleidingsplan van belang kunnen zijn.
IBO is vandaag gericht op technische competentie. We bevelen aan om in ‘beste praktijken’ in het
opleidingsplan ook te focussen op bepaalde sociale competenties - voor de cursisten bij wie dit een
ontwikkelingspunt is . Dit zou vooral een meerwaarde kunnen zijn voor cursisten die deelnemen in een IBO-
plus-traject waarbij er een frequentere opvolging nodig is en die vb. last hebben van faalangst. Deze
personen beschikken in grote mate al over technische competenties, maar de laatste stap naar werk valt
voor hun samen met het aanscherpen van hun sociale competenties.

Daarnaast is het van belang om transparant met de IBO-cursist over het opleidingsplan te communiceren
en deze beschikbaar te stellen en laagdrempelig toegankelijk te maken voor de IBO-cursist. Hierdoor zal de
cursist beter weten wat van hem/haar wordt verwacht en krijgt hij/zij inzicht in de competentiekloof.

Om de vertrouwensrelatie tussen werkgever, consulent en cursist te versterken, bevelen we aan om naast
de functietitel ook het loon mee op te nemen in het IBO-contract. Ook al blijkt dit juridisch niet
afdwingbaar, VDAB kan het opnemen van looninformatie in haar communicatie als ‘beste praktijken’
opnemen en zo werkgevers sensibiliseren. Transparante looninformatie zorgt ervoor dat er op het einde
van het IBO-traject minder conflictstof overblijft (voorbeeld: €1800 bruto terwijl mondeling €1800 netto
overeengekomen was). Dit versterkt de vertrouwensband en geeft werkgevers minder ruimte om een lager
loon af te spreken met de cursist en zo dus ook een lagere IBO-premie te betalen. Deze verbetering zal naar
alle waarschijnlijkheid leiden tot enerzijds minder onenigheden en anderzijds zal het hoogstwaarschijnlijk
voor VDAB leiden tot een toename van inkomsten.
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Aanbeveling 3: Invoeren van een kwalificatie gelinkt aan een IBO-traject /
opwaarderen van het competentierapport
Bij het einde van een IBO wordt door de IBO-consulent een competentierapport opgemaakt, in overleg
met de werkgever, de cursist en de IBO-consulent. Nadien wordt het competentierapport
gesynchroniseerd met het (VDAB)-competentieprofiel van de cursist.

Uit de evaluatie blijkt dat cursisten het competentierapport niet of slechts in beperkt mate benutten.
Het rapport wordt veelal niet opgenomen in CV’s of gebruikt bij toekomstige sollicitaties. Het
competentierapport is ook specifiek gelinkt aan de werkgever waar de cursist zijn/haar traject
doorlopen heeft (vb. ‘goed in Excel’ bij ene werkgever is daarom niet ‘goed’ bij andere werkgever).

Het valt aan te bevelen dat de prestatie van de cursist (het doorlopen van een IBO-traject) gelinkt kan
worden aan een bepaalde kwalificatie. Cursisten zullen een dergelijke kwalificatie wellicht meer gaan
aanwenden tijdens sollicitaties. Hoewel kwalificaties uitwerken complexe materie is, zou het mogelijk
moeten zijn om bepaalde competenties van cursisten (praktisch) te laten testen in vb. opleidingscentra
van VDAB of in samenwerking met sectorfederaties. Vooral voor beroepen in de bouw- of
metaalsector kan het volgens de bevraagden meerwaarde bieden om deze competenties te
certificeren.
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Aanbeveling 4: Doorgedreven digitalisering van de IBO-processen
Een doorgedreven digitalisering van de IBO-processen zal de efficiëntie en effectiviteit van het IBO-
instrument versterken.

Zo raden we aan in te zetten op de verdere digitalisering van de opleidingsplannen. Momenteel zijn
vanuit VDAB templates beschikbaar, die het werkgevers mogelijk maken om opleidingsplannen op te
stellen op basis van een vacature. Een aantal van die opleidingsplan-template zijn echter verouderd (ze
bevatten competenties zoals vb. faxen). Anderzijds zijn deze opleidingsplannen vaak erg lang (10-20
pagina’s). In geval van job crafting of gecombineerde functies (vb. metser-bekister) dient de werkgever
een complex knip- en plakwerk uit te voeren. Zeker KMO’s blijken niet altijd de capaciteit noch
middelen hebben om gestructureerde en goed uitgewerkte opleidingsplannen op te maken.

Concreet stellen we voor om:
1. Een ‘hulpwizard’ uit te werken zodat werkgevers actief bij de hand worden genomen om

opleidingsplannen volledig digitaal op te maken. VDAB kan het werkgevers bijvoorbeeld makkelijk
maken als deze de verschillende benodigde competenties simpelweg kunnen aanvinken. Dit zou
eventueel gelinkt kunnen worden aan de competentiedatabank (Competent) van VDAB en
verhoogt het gebruiksgemak voor de werkgever.

2. Toch dient ook de mogelijkheid over te blijven dat een werkgever kan starten ‘starten van een wit
blad’ met een vrij tekstveld. Zo kan de werkgever actiever na over welke competenties van belang
zijn (en al vermeld worden in de vacature). Dit is een andere weg om tot een concreet,
kwaliteitsvol opleidingsplan te komen.

De IBO-aanvraag –en opmaakprocedure zou nog verder geoptimaliseerd met een ‘customer journey’-
benadering: het volgen en simuleren van de weg die werkgevers afleggen van het begin van de
procedure tot het bevestigen van de aanvraag. In het hele traject zitten verschillende touchpoints waar
VDAB de ervaring van de werkgever sterk kan beïnvloeden en sturen. Vandaag komen sommige
werkgevers bijvoorbeeld soms niet tot de laatste stap van de procedures, namelijk het ‘bevestigen’ van
de aanvraag.

Concreet suggereren we om:
1. De customer journey die de werkgevers moeten doorlopen voor het bevestigen van een aanvraag

te vergemakkelijken door vb. de knop ‘indienen’ en ‘bevestigen’ samen te voegen. Hierdoor wordt
verwarring uitgesloten en gaan er geen potentiële opleidingen verloren.
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Aanbeveling 4: Doorgedreven digitalisering van de IBO-processen (2)
Met betrekking tot de digitalisering stootten verschillende partijen op moeilijkheden met betrekking
tot het formeel laten ondertekenen van de contracten. Het is mogelijk om de contracten online te
ondertekenen via ItsMe of via e-ID. Niet cursisten hebben echter toegang tot een laptop, waardoor
deze contracten (in coronatijden) toch nog fysiek of per post ondertekend dienen te worden.

Hierdoor suggereren we concreet:
1. Om (net als interimkantoren) een toegankelijke methode te creëren waardoor cursisten

contracten digitaal kunnen ondertekenen via vb. hun smartphone. Een mogelijke tool hiervoor is
DocuSign.

Daarnaast blijkt dat er verschillende soorten Application Programming Interfaces (API’s) worden
gebruikt tussen de systemen van VDAB en de Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en
bemiddelingsdienst (GOB’s). De synchronisatie en gegevensuitwisseling tussen de twee systemen
lopen hierdoor moeilijk en niet altijd efficiënt. Daarnaast is de tool die de bemiddelaars van de GOB’s
gebruiken niet afgestemd aan de tool van VDAB, waardoor de bemiddelaars vaak dubbel manueel
werk moeten doen. De GOB’s maken gebruik van de MLP tool waarin alle beschikbare informatie
wordt opgenomen. Deze informatie dient daarnaast in een andere tool voor IBO nog een keer ingevuld
te worden. Hiervoor de aanbeveling om te streven naar een eenduidige werking.
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Aanbeveling 5: het toevoegen van elementen van regionale clusterwerking aan
de sectorale werking
Momenteel zet de VDAB in op sectorale werking, wat betekent dat de IBO-consulenten verdeeld
worden per sector. Uit de diepte-interviews blijkt unaniem echter dat er nood is aan meer regionaal
contact tussen de IBO-consulenten.

Een IBO-consulent dient in eerste instantie goed op de hoogte te zijn van de richtlijnen en regels
rondom IBO en dient in staat te zijn om op een kwalitatieve manier IBO’s te begeleiden. Eventuele
vragen waarmee IBO-consulent zitten, zijn meestal niet sector gebonden. IBO is sinds de hervorming
IBO ook minder sectorspecifiek is geworden. Het is vooral van belang dat de consulenten met elkaar
in gesprek kunnen gaan om elkaar als het ware op te leiden en te kunnen overleggen over situaties of
problemen die zich in de ‘grijze zone’ bevinden. Daarnaast helpt het ook dat consulenten voeling
hebben met de streek waarin ze werken en de werkgevers die daarin actief zijn. daarnaast ook met
elkaar.

De sectorale werking zorgt daarnaast ook voor bijkomende verplaatsingen van de consulenten. Mits
meer regionale elementen in de huidige werking, zou het mogelijk zijn om meer opvolgingsmomenten
in te plannen op een dag (een pijnpunt volgens het Rekenhof). IBO-consulenten zouden dan niet zo
een grote afstanden moeten afliggen. Er zouden meer opvolgmomenten kunnen plaatsvinden omwille
van het feit dat de bedrijven dichter bij elkaar gelokaliseerd zijn. Dit zou ook mogelijk de
verplaatsingskosten van VDAB kunnen beperken. Ten laatste genereert dit opnieuw de mogelijkheid
om IBO’s door een collega-bemiddelaar uit de regio te laten overnemen bij vb. verlof. Vandaag ligt dit
een stuk moeilijker, doordat de bemiddelaars niet actief zijn in dezelfde regio.

Concreet suggereren we:
1. Meer elementen van regionale werking in de huidige (sectorale) werking in te bouwen. Wanneer

daar draagvlak voor is (?), zou men radicaal het IBO-stelsel kunnen lossnijden van de sectorale
werking van VDAB. Sinds de hervorming van IBO in 2018, is mogelijk wat minder sectorspecifieke
kennis vereist.

2. We stellen voor om een provinciaal team van IBO-consulenten samen te stellen met daarin 3
regionale teams (met elk hun eigen deelregio) voor kleinere/informele afstemmingsmomenten.
Hierdoor kunnen consulenten met uitdagingen op een vlottere manier met mekaar in gesprek
gaan. Daarnaast kunnen zij overlegmomenten houden die specifiek gericht zijn op IBO’s, wat
uiteindelijk de kern van hun werk is en waar zij het meeste baat bij hebben.
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Aanbeveling 6: KMO’s meer ondersteunen en begeleiden met behulp van de
sectoren
Uit de kwantitatieve analyse kwam naar voren dat 90% van de IBO-trajecten plaatsvindt bij KMO’s (in
deze gedefinieerd als bedrijven met minder dan 50 werknemers, 2019 cijfers). Weliswaar hebben
kleine en middelgrote ondernemingen geregeld niet de capaciteit om 1) kwaliteitsvolle
opleidingsplannen uit te werken, en 2) de cursist intensief op te volgen en op te leiden. De VDAB kan
KMO’s hierbij nog meer ondersteunen dan vandaag.

Hiervoor suggereren we concreet het volgende:
1. Het maximaal benutten van de hefbomen die sectorfondsen kunnen bieden. Dit wordt vandaag al

gedaan in de houtsector door Woodwize, waar leden ondersteund worden bij het opstellen van
een opleidingsplan en de begeleiding op de werkvloer. Daarnaast verlenen zij ook advies over op
welke premies de werkgever recht heeft. Daarnaast is ook Constructiv vragende partij om hun
leden bij te staan bij het opstellen van de opleidingsplannen. Dit vergroot de opleidingscapaciteiten
en –competenties van KMO’s, wat de kwaliteit van het IBO-instrument ten goede komt.

2. Deze engagementen zouden kunnen meegenomen worden in de sectorconvenanten, in ruil voor
vb. financiering van vte’s.
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Aanbeveling 7: het verbeteren van de koppeling tussen RVA en VDAB
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kent de werkloosheidsuitkering toe en stelt daarvoor via een
digitaal platform informatie ter beschikking aan VDAB, over of de cursist al dan niet een
werkloosheidsuitkering ontvangt. Deze werkloosheidsuitkering hangt af van de berekeningen van de
RVA en of de persoon in kwestie hier recht op heeft. Indien een persoon deeltijds werkt heeft deze
nog steeds recht op de werkloosheidsuitkering, maar zal deze bestaan uit halve dagbedragen. De
werkloosheidsuitkering wordt echter op weekbasis berekend en niet op dagbasis.

Hierin blijkt dat er een fout zit in de communicatie tussen VDAB en de RVA. De overdracht van
gegevens en digitalisering (vroeger moesten IBO-bemiddelaars bellen naar RVA voor informatie over of
de cursist een werkloosheidsuitkering ontving) is een grote meerwaarde in de administratieve
versoepeling. Al is het echter zo dat de informatie die VDAB doorgestuurd krijgt van de RVA niet altijd
correct is en deze de halve dagbedragen in bepaalde gevallen niet correct weergeeft. Hierdoor betaalt
de VDAB in sommige gevallen te veel, in sommige gevallen te weinig. Daarnaast wordt deze
automatische link ook niet voldoende geüpdatet: vb. cursist ontvangt o.b.v. technische werkloosheid
van vroeger €25 per dag van VDAB, maar 3 of 4 maanden later blijkt dat deze
werkloosheidsvergoeding verhoogd is en VDAB dus te veel betaalt aan de cursist.

Concreet stellen wij voor:
1. Om de datastroom russen het RVA en de VDAB zo correct mogelijk te laten verlopen door middel

van juiste en volledige informatie. Momenteel wordt er door gebrek aan transparantie in de
informatiedeling in bepaalde gevallen een onjuiste financiële premie toegekend aan cursisten,
vanuit de VDAB.

Verder neemt de VDAB, en niet de werkgever, de kost op voor de IBO-premie van de cursist vanaf de
8ste kalenderdag van ziekte. Het is mogelijk om vanaf langdurige ziekte de IBO-cursist te laten
terugvallen op een RIZIV-uitkering. Dit zorgt ervoor dat zowel de werkgever als VDAB niet meer de kost
van de IBO-premie in geval van langdurige afwezigheid op zich moeten nemen.
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Algemeen

De Individuele Beroepsopleiding (IBO) beoogt de competenties van werkzoekenden te versterken om
kort of onmiddellijk na de opleiding aan de slag te kunnen. De IBO een breed gedragen instrument, dat
vooral als relevant wordt beschouwd, omdat het zich dicht bij de arbeidsmarkt situeert. Het wil
werkzoekenden de laatste brug naar betaald werk helpen slaan. Er zijn echter nog een aantal
verbeteringen mogelijk in de werking.

Kwantitatieve evaluatie

Wat betreft het aantal IBO’s is er sinds de hervorming in 2018 een daling merkbaar. Voor IBO-cursisten
is het instrument minder interessant geworden. Bovendien wordt deze daling verder versterkt door
een aantal conjuncturele factoren (arbeidskrapte) en heeft ook Covid-19 een invloed gehad op het
aantal IBO’s. Het aandeel van gemandateerde partners is ongeveer 10% van het aantal IBO’s en is niet
toegenomen na de hervorming. De hervorming heeft wel geleid tot een groter aandeel
kortgeschoolden en minder hooggeschoolden (mogelijk minder deadweight m.a.w.). Daarnaast
vertegenwoordigen bedrijven met minder dan vijf werknemers het leeuwendeel van het aantal IBO’s
(48%). 90% van de IBO-trajecten wordt uitgevoerd bij KMO’s (bedrijven met minder dan 50
werknemers). Deze blijken een grotere nood te hebben aan ondersteuning bij het opstellen van het
opleidingsplan en het begeleiden en opleiden van de cursist.

Wat betreft de budgettair-financiële aspecten, kan geconcludeerd worden dat het procentueel verschil
tussen de inkomsten en uitgaven voor IBO sinds de hervorming verder is toegenomen. Er worden dus
meer middelen bijgepast uit de Vlaamse begroting.

6. Conclusies  

Kwalitatieve evaluatie

Onder de verschillende stakeholders van IBO is er consensus dat competentieversterking de
voornaamste doelstelling is. Met de vraag of IBO er ook effectief in slaagt om de competenties van
werkzoekenden te versterken, zien we dat in de praktijk het opleidingsplan (en de bijhorende
competentiekloof) niet altijd even gestructureerd wordt vastgesteld. Nochtans is dit een belangrijke
factor van een kwaliteitsvolle IBO.

De hervorming heeft geleid tot administratieve vereenvoudiging en verdere digitalisering, maar IBO is
financieel ook minder interessant geworden voor de cursist. Bijgevolg is het voor werkgevers
moeilijker om cursisten te motiveren om in een IBO te stappen. Een werkzoekende waar ze potentieel
in zien zullen ze eerder geneigd zijn om een contract aan te bieden, dan deze een IBO te laten
doorlopen.

IBO-plus wordt gepercipieerd als een relevant instrument, al zijn er echter nog een aantal uitdagingen
over wie er nu precies onder een IBO-plus valt, de duurtijd ervan en de hogere mate van begeleiding
door IBO-consulenten en werkgevers.
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6. Conclusies  

Aanbevelingen

We geven de volgende aanbevelingen mee met het oog op het optimaliseren
van de individuele beroepsopleiding:
• Aanbeveling 1: Meer flexibiliteit inbouwen in uur- en prestatierooster/ IBO-premie in geval van

langdurige afwezigheid niet meer door VDAB laten dragen;
• Aanbeveling 2: Transparantie m.b.t. rechten & plichten / ‘beste praktijken’ verspreiden naar de IBO-

cursist
• Aanbeveling 3: Kwalificatie gelinkt aan een IBO-traject/ opwaarderen van IBO-competentierapport
• Aanbeveling 4: Doorgedreven digitalisering van de IBO-processen
• Aanbeveling 5: inbouwen van elementen van regionale clusterwerking aan de sectorale werking
• Aanbeveling 6: KMO’s ondersteunen en begeleiden
• Aanbeveling 7: Verbeteren van de koppeling tussen RVA- en VDAB-data

Kwalitatieve evaluatie

Daarnaast zijn bemiddelaars een cruciale factor voor een kwaliteitsvolle IBO. De regelgeving rond IBO
is complex en de richtlijnen zijn niet altijd eenduidig. Vandaar zijn informele overlegmomenten met
(ervaren/gespecialiseerde) collega’s van belang voor informatiedoorstroming en het bekomen van een
win-win voor cursist en werkgever. Er is consensus dat deze overlegmomenten er minder (en
onvoldoende) zijn sinds de overgang van regionale naar sectorale werking in 2016.

Ten laatste benadrukken werkgevers dat het succes van een IBO afhankelijk is van de bemiddelaar.
Deze moet voeling hebben met de waarden van het bedrijf. Bovendien zijn 90% van de afnemers van
IBO’s KMO’s. Dit zijn in veel gevallen bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij het opstellen van
opleidingsplannen en de begeleiding en opleiding van de cursist.



Evaluatierapport – Individuele beroepsopleiding 52

Geraadpleegde bronnen



Evaluatierapport – Individuele beroepsopleiding 53

Geraadpleegde bronnen

• Antwoorden van de Minister op parlementaire vragen (2015-2021)

• De Tijd: “Bedrijven krijgen vacatures nu al niet meer ingevuld” (2021)

• Four Prominent trends in the API and integration Market – Deloitte (2021)

• Infosessie POM West-Vlaanderen: “een inclusieve arbeidsmarkt”

• Jaarverslag VDAB (2017)

• Parlementaire documenten

• Rekenhof: Individuele Beroepsopleiding in de onderneming (2021)

• The Modern Consumer: Decision Making Journey – Deloitte (2020)

• VDAB: Individuele Beroepsopleiding (IBO) (2021)

• VDAB: Rapport evaluatie hervorming IBO (2021)

• VOKA: Werkplekleren en de individuele beroepsopleiding (2018)

Geraadpleegde bronnen
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Onderstaande bijlage geeft de interviewgids weer voor de IBO-

cursisten

Bijlage: Interviewgids 

 
 

EVALUATIE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING: INTERVIEWGIDS 
 
Deloitte werd door VDAB gevraagd voor een evaluatieopdracht met betrekking tot de individuele 
beroepsopleiding (IBO). De evaluatieopdracht heeft als doel om een aantal optimalisaties te formuleren en te 
onderzoeken in het kader van het versterken van de individuele beroepsopleiding.  
 
Tijdens dit interview zouden we graag peilen naar uw ervaring met de Individuele Beroepsopleiding. 
Onderstaande lijst met vragen is bedoeld om het interview de nodige structuur te geven en zijn richtinggevend. 
Tijdens het interview laten we uiteraard voldoende ruimte voor eigen inbreng of andere elementen die 
relevant zijn. 
 
De GDPR-regelgeving biedt aan de burger een aantal rechten inzake de bescherming van hun persoonlijke 
gegevens. Deze regelgeving legt ondernemingen en organisaties een aantal verplichtingen op wat betreft 
gegevensbescherming van persoonlijke data. We slagen geen persoonlijke data op en vermijden mogelijke 
vragen over persoonlijke gegevens. Daarnaast kunnen de personen zich op elk moment van de opdracht 
terugtrekken en zal de verzamelde data vervolgens verwijderd worden. Ten laatste zal verzamelde data op 
een veilige manier opgeslagen worden indien dit nodig is.  
 
 

VRAGENLIJST: 
 
Start van de IBO 

• Wat waren voor u de redenen om te starten met een IBO? 

• Hoe bent u terecht gekomen bij IBO?  
o Is IBO een bekende opleiding?  

• Hoe verliepen de eerste gesprekken met de bemiddelaar en de werkgever?  

• Heeft u de start van de IBO als vlot ervaren? 
 
Verloop van IBO  

• Hoe heeft u de samenwerking met de werkgever en de bemiddelaar ervaren?  

• Hoe heeft u het verloop van de IBO ervaren? 
o Wat waren volgens u de positieve punten? 
o Wat waren knelpunten die u heeft ervaren?  

• Hoe heeft u de opvolgingen van de bemiddelaar ervaren? 
o Was de opvolging frequent genoeg?  
o Verliep de communicatie met de bemiddelaar vlot? 

• Draagt IBO genoeg bij tot uw competentieversterking? 

• Hoe heeft u de financiële vergoeding ervaren?  
o Was deze volgens u correct? 

 
Einde van de IBO 

• Heeft u het traject als succesvol ervaren? 

• Heeft u uiteindelijk een contract ontvangen van de werkgever? 

• Zou u IBO aanraden aan personen die wensen te starten met een IBO? 

• Wat zou u veranderen aan een IBO?  
o Wat zou u niet willen veranderen aan IBO? 
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Bijlage: Interviewgids 

 
 

EVALUATIE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING: INTERVIEWGIDS 

Deloitte werd door VDAB gevraagd voor een evaluatieopdracht met betrekking tot de individuele 
beroepsopleiding (IBO). De evaluatieopdracht heeft als doel om enerzijds een gedetailleerd zicht op 
de baten en kosten van IBO te krijgen en anderzijds, om een aantal optimalisaties te formuleren en 
te onderzoeken in het kader van het versterken van de individuele beroepsopleiding.  

Tijdens dit interview zouden we graag peilen naar uw visie en verwachtingen t.a.v. IBO, de impact 

die IBO genereert, de uitdagingen en mogelijke knelpunten in het huidige systeem, mogelijke 

verbeterpunten en verbeteropties, …   

Onderstaande lijst met vragen is bedoeld om het interview de nodige structuur te geven en zijn 
richtinggevend. Tijdens het interview laten we uiteraard voldoende ruimte voor eigen inbreng of 
andere elementen die relevant zijn.  

 

Relevantie en doelstellingen IBO 

• Wat zijn voor u de voornaamste doelstellingen van IBO (en IBO-plus)? Speelt IBO volgens u in 

op reële noden van bedrijven, overheid en werkzoekenden? 

• Op welk aspect moet volgens u de klemtoon liggen (kwetsbare doelgroepen integreren op de 

arbeidsmarkt, knelpuntvacatures invullen of competentieversterking werkzoekenden in het 

algemeen)? 

Efficiëntie: verloop traject van IBO, inzet van middelen, … 

• Doelgroep IBO 

o Wat is het profiel van een IBO-cursist? 

o Is dit profiel veranderd ten gevolge van de hervorming in 2018? Ligt deze verandering in 

lijn met de doelstelling van de hervorming? 

• Verloop van traject:  

o Hoe verloopt de samenwerking met de bedrijven en de doelgroepen zelf? Heeft de 

kwaliteit van deze samenwerking naar jouw inzien een impact op het verloop van de IBO? 

o In welke mate heeft 2020 (corona) een impact gehad op het verloop van IBO? Wat zijn de 

mitigerende maatregelen die door de betrokken stakeholders werden genomen?  

Effectiviteit 

• Wat zijn de sterke punten van het huidige IBO-stelsel? Wat loopt goed? In welke mate slaagt 

IBO erin om haar initiële doelstellingen in te vullen?  

• Welke zwaktes identificeert u in het huidige IBO-stelsel? Wat kan beter? 

• Hoe beoordeelt u de kosten en baten van IBO voor 1) bedrijven, 2) de individuele 

werkzoekenden, 3) de Vlaamse overheid? 
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Bijlage: Interviewgids 

 
 

• Wat is volgens u de impact van de IBO-hervorming in 2018? Werden de initiële doelstellingen 

van de hervorming bereikt (administratieve vereenvoudiging en meer flexibiliteit)? 

• Voor welke doelgroep, in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden is het IBO-

instrument het meest adequaat? Hiermee peilen we naar welke doelgroepen, welk type 

vacatures, de competentiekloof en de begeleiding van de VDAB en werkgevers. 

• Competentieversterking 

o Draagt de IBO bij tot competentieversterking en in welke omstandigheden? 

o Draagt de IBO bij tot competentieversterking als de opleiding niet wordt afgemaakt? 

o Is er een verschil tussen IBO en IBO-plus inzake competentieversterking? 

• Knelpuntvacatures:  

o Welk types vacatures worden voornamelijk ingevuld? Sector, hoelang staan vacatures 

typisch open? … 

o Is een verandering merkbaar ten gevolge van de hervorming in 2018? Is dit in lijn met de 

doelstelling van de hervorming? 

o Ziet u met betrekking tot voorgaande aspecten een verschil tussen IBO- en IBO-plus? 

Merkt u een verschil in interesse van bedrijven? 

• Tewerkstelling IBO/effecten 

o Welke zijn de belangrijkste factoren wanneer IBO’ers uiteindelijk niet tewerkgesteld 

worden? Kijken naar link met doelgroepen, types vacatures, competentiekloof en 

begeleiding VDAB 

o Heeft corona een impact gehad op het aantal vaste contracten die zijn aangeboden na een 

IBO? 

Optimalisaties 

o Hoe zou u de werking van IBO verbeteren en optimaliseren? Welke concrete ideeën kan u 

hiertoe voorstellen? Welke voorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk? 

o Ziet u wijzigingen noodzakelijk m.b.t. de financiering van het IBO-stelsel? 

o Mogelijke denkpistes: 

▪ Progressiviteit voor factuur werkgever 

▪ Opleidingsincentive cursist laten toenemen op basis van competenties 

▪ Processen: verlagen van werkingskosten, stopzettingen verlagen door nauwere  
opvolging, grotere focus op bepaalde doelgroepen om meer IBO’s te laten slagen 

 


