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Opzet

De tewerkstellingsprogramma’s van de Vlaamse
Gemeenschap stellen meer dan 50 000 personen
tewerk. Daar waar in het verleden deze program-
ma’s werden ontwikkeld om de werkloosheid als
structureel gegeven te bestrijden, wordt met de
nieuwe programma’s vooral een selectief doelgroe-
penbeleid beoogd. De Werkervaringsplan-plus
(WEP-plus)-projecten, Sociale Werkplaatsen en de
initiatieven in de meerwaardeneconomie (invoeg-
bedrijven en invoegafdelingen) zijn de meest re-
cente voorbeelden van dit beleid. Deze program-
ma’s richten zich op werklozen die omwille van
allerlei persoonlijke problemen in die mate ver-
vreemd zijn van de arbeidsmarkt dat ze niet zonder

een aangepaste werkomgeving of
werkervaring kunnen functioneren
in een arbeidssituatie.

De Administratie Werkgelegen-
heid voerde in de loop van 1999
en 2000 een onderzoek uit bij de
WEP-plus-projecten die voor een
bepaalde tijd werden goedge-
keurd. Het WEP-plus-plan is een
tewerkstellingsmaatregel die het
licht zag op 17 juni 1997 als de har-
monisering van twee bestaande
werkervaringsprogramma’s: het
Werkervaringsplan (WEP) en het
Weerwerk. Op dit ogenblik is het
WEP-plus-plan gericht op werk-
zoekenden die minstens 2 jaar
inactief zijn en hoogstens een
diploma LSO hebben. VZW’s en
plaatselijke besturen kunnen van
de Vlaamse overheid een premie

krijgen om deze personen gedurende één jaar aan
te werven. Gedurende dit werkervaringsjaar voor-
ziet de werkgever in een aangepaste begeleiding
zodat de kandidaat na de tewerkstelling over vol-
doende vaardigheden beschikt om de stap naar het
reguliere circuit te kunnen zetten. Op het moment
van de bevraging stelde het WEP-plus-plan 3500
doelgroepwerknemers tewerk en 700 begeleiders
voor een totaal budget van ongeveer 1 miljard BEF
op jaarbasis.

Het onderzoek gebeurde in twee fasen: een eerste
rapport over 510 projecten was gefinaliseerd in ja-
nuari 2000. Het opvolgingsonderzoek waarin de
doorstroming werd onderzocht op basis van een
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Eén van de belangrijke accenten van het huidig werkgelegen-

heidsbeleid is ondervertegenwoordigde groepen te (her)integre-

ren in de arbeidsmarkt via een periode van werkervaring in

combinatie met begeleiding. Dit concept is gebaseerd op de

vaststelling dat een groot deel van de huidige laaggeschoolde

langdurig werklozen niet (meer) kunnen functioneren in een

normale arbeidssituatie. Naast het aanleren van een aantal

functioneringsvereisten voor een bepaalde job staat vooral het

aanleren van attitudes ten aanzien van een arbeidssituatie cen-

traal. Naar aanleiding van de beleidsevaluerende opdracht van

de administratie werd in de loop van 1999-2000 het WEP-plus-

plan geëvalueerd op basis van een bevraging van een 500-tal

projecten. Naast beschrijvende elementen van de actuele doel-

groep, werd in dit onderzoek ook veel belang gehecht aan het

doorstromingseffect van de maatregel.



steekproef van 200 personen, volgde enkele maan-
den later.

Het opzet van dit onderzoek was drieledig:
– een zicht krijgen op één jaar WEP-plus met ac-

cent op de omvang en het profiel van de bereik-
te doelgroep;

– het in kaart brengen van inhoudelijke kenmer-
ken van werkervaring met de nadruk op de be-
geleidingsinspanningen van de promotor;

– de effectiviteit van de werkervaring onderzoe-
ken aan de hand van een analyse van de door-
stromingsresultaten van een steekproef van 200
personen die tweemaal werden bevraagd: een
keer tijdens de werkervaring en een keer erna.

Omvang en profiel van de bereikte
doelgroep

De 510 onderzochte projecten waren met 1 210
ingevulde voltijds equivalenten (VE) op 2 007 toe-
gekende VE voor 60% bezet. Deze 1 210 VE in de
projecten van bepaalde duur werden ingevuld
door 1 816 personen.

Ondanks het feit dat er voor iedere WEP-plus-
vacature gemiddeld 22 kandidaten ter beschikking
waren, ondervond bijna 1 op 3 promotoren proble-
men met de selectie van kandidaten. De promoto-
ren vonden over het algemeen dat er te weinig
geschikte en gemotiveerde kandidaten werden toe-
geleid. Deze toeleiding was voor het grootste deel
in handen van de VDAB. Uiteindelijk werd 79% van
de invullingen via toeleiding door de VDAB gerea-
liseerd, 17% door de promotoren zelf en 4% door
andere instanties.

Een onderverdeling van de invullingen naar regio
leert ons dat hoe groter de reserve aan potentiële
WEP-plus-kandidaten, hoe groter de invullings-
graad. Een uitzondering op de regel is regio Ant-
werpen-Boom. In deze regio ligt het aantal kandi-
daten per vacature erg laag en toch realiseert men
er de op één na hoogste invullingsgraad. De inten-
sievere toeleiding onder impuls van de actie 1 500
voor 2000 zou hiervoor een verklaring kunnen zijn.

De vastgestelde invullingsproblematiek manifesteert
zich ook in het profiel van de tewerkgestelde WEP-
plussers. Er wordt door de promotoren blijkbaar

vooral gerekruteerd onder de meest ‘bemiddelbare’
langdurig werklozen. Dit is onder andere te merken
aan de werkloosheidsduur van de aangeworven kan-
didaten. Deze is voor 56% niet langer dan 3 jaar, ter-
wijl (theoretisch) in de potentiële doelgroep de
grootste groep langer dan 5 jaar werkloos is.

Enkele andere profielkenmerken1:
– Geslacht: 49% mannen en 51% vrouwen. Dit be-

tekent een sterke ondervertegenwoordiging van
vrouwen in vergelijking met de potentiële doel-
groep (68% vrouw);

– Leeftijd: de gemiddelde leeftijd is 36 jaar. 60% is
ouder dan 35 jaar, 48% is ouder dan 40 jaar. Dit is
gemiddeld 5 jaar ouder dan de kandidaten uit de
vroegere werkervaringsprogramma’s (WEP en
Weerwerk);

– Diploma: meer dan de helft van de WEP-plussers
heeft geen diploma. Een tweede grote groep
WEP-plussers heeft een diploma lager secundair
beroepsonderwijs (LSBO). Dezelfde verhoudin-
gen vinden we ook terug in de werkloosheids-
statistieken;

– Bijzondere doelgroepen:
Bestaansminimumtrekkers: 6%, dit is minder
dan in WEP en Weerwerk.
Migranten: 9%, dit is iets meer dan in WEP maar
veel minder dan in Weerwerk.
Gehandicapten: 1%, dit is minder dan in WEP en
Weerwerk.

Taken, begeleiding en projecttypes

De taken in het WEP-plus-plan zijn voor 60% on-
derhoudstaken. De overgrote meerderheid van die
onderhoudstaken bestaat uit het onderhoud van
gebouwen met o.a. poetsvrouwen en klusjesman-
nen. Daarnaast zijn er nog twee grote functiegroe-
pen te onderscheiden: de diensten aan personen
(hulp aan zieken en bejaarden) en de administra-
tieve functies.

Een WEP-plusser krijgt gedurende 12 maanden
werkervaring gemiddeld 1 uur en 10 minuten be-
geleiding per dag. De meeste aandacht gaat uit
naar de ‘vaktechnische’ begeleiding, gevolgd door
attitudegerichte vorming en op de derde plaats de
‘sollicitatietraining’. Het luik ‘vorming en opleiding’
en de ‘psychosociale begeleiding komen het minst
aan bod.
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De kwalitatieve beoordeling van de begeleiding
werd gedaan door de projectadviseurs van de afde-
ling Tewerkstelling. Zij kwamen tot de conclusie
dat slechts 6% van de projecten een onvoldoende
verdienen voor begeleiding. Het gaat hier om pro-
motoren die hun begeleidingsplicht verzuimen.
Voor de overgrote meerderheid van de promoto-
ren is begeleiding echter duidelijk geen prioriteit.
Het wordt er enerzijds bijgenomen omdat het con-
tractueel verplicht is en anderzijds omdat gezien de
problematiek van de doelgroep een minimum aan
begeleiding noodzakelijk is.

Bij de actoren die direct betrokken zijn bij het
werkervaringsgebeuren, heerst reeds geruime tijd
de indruk dat er zich twee verschillende types pro-
motoren onderscheiden: het werkervaringsgerichte
en het tewerkstellingsgerichte type.
Bij het eerste type wordt de werkervaring aange-
past aan de noden van de doelgroep. Het tweede
type promotoren beschouwt een tewerkstellings-
programma als een kostenbesparende factor. De
kandidaten worden aangeworven omwille van hun
rendement, hier primeren de noden van de tewerk-
stelling. Aan de hand van een reeks schalen wer-
den alle promotoren ingedeeld in één van de twee
types.2

De meeste promotoren behoren tot het tewerkstel-
lingsgerichte type. De bekommernis voor de no-
den van de doelgroep blijkt voor de meeste promo-
toren ondergeschikt aan de tewerkstellingseisen
van de organisatie. Typerend voor de tewerkstel-
lingsgerichte projecten zijn de lagere bezetting (-
20%) omwille van te hoge vacaturevereisten, de la-
gere doorstroming (-28%) omwille van het gebrek
aan opleiding en nazorg en het lage aantal begelei-
dingsuren (-54%) wegens een te hoge investerings-
kost.

Doorstroming in het WEP-plus-plan

De doorstromingsresultaten werden in dit onder-
zoek tweemaal bevraagd. De eerste keer werd de
doorstroom bevraagd tijdens de periode 1/1/98 tot
31/3/1999 of de eerste 15 maanden dat in het WEP-
plus-plan invullingen gebeurden. De doorstro-
mingsresultaten werden een tweede keer onder-
zocht via een steekproef van 200 personen die
reeds eerder werden bevraagd tijdens hun werker-
varing. Deze tweede analyse had het verkrijgen
van een nauwkeuriger beeld tot doel.
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Tabel 1.
Het aantal ex-WEP-plussers naar doorstromingsresultaat

Situatie binnen drie maanden na werkervaringsperiode % kandidaten

Werkt regulier Normaal Economisch Circuit (NEC) 21

Gesco 7

DAC 8

Dienstenbaan (Smetbaan) 14

Totaal reguliere arbeid 50

niet regulier art. 60 § 73 2

Sociale Werkplaats 5

Andere tewerkstelling (niet regulier) 4

Totaal niet-reguliere arbeid 11

Totaal werkenden 61

Werkt niet Opleiding 4

Werkloos 35

Totaal niet-werkenden 39

Totaal 100



In de periode 1/1/98 tot 31/3/99 beëindigden 1 237
kandidaten hun werkervaring. Hiervan vonden 560
personen (45%) ander werk. Een aantal van deze uit-
diensttreders (40%) ging voortijdig uit dienst, dit be-
tekent nog vóór ze hun arbeidsovereenkomst van 12
maanden voltooiden. Van deze laatste groep ging
38% uit dienst omwille van het vinden van regulier
werk. Van de 752 personen die hun 12 maanden
werkervaring rond maakten, stroomde 50% door.

Op basis van de steekproef is 61% van de WEP-
plussers aan het werk binnen de drie maanden na
uitdiensttreding, 35% hervalt in de werkloosheid
en 4% begint een opleiding.

Indien doorstroming naar het reguliere circuit
wordt beperkt tot de statuten NEC, Gesco en DAC
(omdat ze beschouwd worden als finaliteitstewerk-
stelling) en de Smetbanen (omdat het een jobcre-
ërende maatregel is met arbeidscontracten van re-
latief lange duur), komen we tot de slotsom dat
50% een reguliere baan vond.

Een belangrijke vaststelling is dat de meeste door-
stroming interne doorstroming betreft. Dit betekent
dat 60% van doorgestroomde kandidaten werd
aangeworven door de werkgever die hen eerder in
dienst had als WEP-plusser. Aangezien het WEP-
plus-plan een rotatieprogramma is, kan deze evo-
lutie negatieve gevolgen hebben voor het program-
ma in de toekomst.

Hierbij aansluitend blijkt dat de helft van de nieu-
we werkgevers VZW’s zijn. Slechts 28% zijn private
ondernemingen en 22% zijn openbare besturen.

Profiel van de doorgestroomde groep

De doorgestroomde personen in de steekproef
hadden het volgende profiel:
– Geslacht: zowel mannen als vrouwen hebben

een doorstromingspercentage van 50%;
– Leeftijd: de doorgestroomde kandidaten zijn met

ruim 38 jaar gemiddeld bijna 3 jaar ouder dan de
niet-doorgestroomde groep. De manier van zoe-
ken naar een baan verschilt naargelang leeftijd.
Oudere werklozen zoeken intensiever en sollicite-
ren eerder spontaan. Jongere doelgroepwerkne-
mers beweren meer voor interimarbeid te kiezen
en stellen het zoeken naar vast werk langer uit;

– Diploma: de kandidaten met de laagste oplei-
dingsniveaus (geen diploma en lager onderwijs)
scoren met 55% aan doorstroming beter dan het
gemiddelde, de hogere diploma’s scoren lager;

– Werkloosheidsduur: de hoogste doorstroming
(56%) werd vastgesteld bij de kandidaten die
vóór de indiensttreding tussen 2 en 3 jaar werk-
loos waren. De groep kandidaten die méér dan
3 jaar werkloos was, behaalt een doorstromings-
cijfer dat lager ligt dan het gemiddelde;

– Gezinstype: alleenstaanden stromen minder
door dan samenwonenden. Daarnaast blijken
vrouwen met kinderen meer door te stromen
dan vrouwen zonder kinderen;

– De vergelijking van de doorstromingscijfers per
STC toonde aan dat Gent en Antwerpen met 72%
het hoogste doorstromingscijfer behalen. De
laagste cijfers worden genoteerd in Leuven en
Limburg (resp. 29% en 39%).

Aanbevelingen

De evaluatie van het WEP-plus-plan geeft aan dat
de begeleide werkervaring een zinvolle maatregel
is. Niettemin is de maatregel op enkele punten
voor verbetering vatbaar. De aanbevelingen zijn te
begrijpen als suggesties van de administratie Werk-
gelegenheid aan het beleid. Sommige aanbevelin-
gen vloeien rechtstreeks voort uit de resultaten van
het onderzoek, terwijl andere tot stand kwamen na
interpretatie van het hele werkervaringsconcept.

De knelpunten en aanbevelingen m.b.t. het WEP-
plus-plan kunnen gesitueerd worden op verschil-
lende niveaus.

Op het niveau van de relatie werkgever-werknemer
(microniveau) stellen we vast dat de rol van de
werkgever als promotor van een werkervarings-
project vaak niet strookt met de verwachtingen van
het beleid terzake. De aanbevelingen gaan hier in
de eerste plaats uit naar het sensibiliseren van pro-
motoren en kandidaat-promotoren. Daarnaast pleit
de administratie voor meer responsabilisering van
de promotoren via het hanteren van streefcijfers in-
zake doorstromingsresultaten.

Op het niveau van de intermediairen stellen we
vast dat de toeleiding en begeleiding zowel kwali-
tatief als kwantitatief kan verbeteren. In dit kader
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denken we ten eerste aan een verbetering en uni-
formisering van de (gehanteerde) screeningsme-
thodiek. Een andere optie bestaat in de introductie
van poolvorming en het uitbesteden van begelei-
ding en werkgeverschap aan gespecialiseerde der-
den. Tenslotte moeten de mogelijkheden onder-
zocht worden om de aansluiting met de reguliere
arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. Bijvoor-
beeld d.m.v. het inrichten van stages aan het eind
van de werkervaringsperiode.

Tot slot formuleert de administratie enkele voor-
waardenscheppende aanbevelingen m.b.t. het con-
cept van het WEP-plus-plan (macroniveau). Het
betreft hier wijzigingen in de regelgeving die een
antwoord moeten bieden op enkele structurele
hinderpalen die een afromingseffect veroorzaken.
De voorgestelde wijzigingen zijn van die aard dat
ze werkervaring meer flexibel laten aansluiten bij
de individuele trajecten van de WEP-plus-kandida-
ten. De werkervaring moet worden geherwaar-
deerd als onderdeel van een traject en vertrekken
vanuit de noden van de werkzoekende i.p.v. alge-
mene doelgroepcriteria. Te vaak wordt voor een
werkervaringsplaats gezocht naar een kandidaat
die beantwoordt aan een veeleisend profiel.

Op decretaal niveau werd het aspect ‘poolvorming
in het kader van werkervaring’ reeds opgenomen
in het decreet van 8 december 2000 houdende di-
verse bepalingen, hoofdstuk VIII: Tewerkstelling.
Hierdoor werd een basis gelegd voor de uitwer-
king van een efficiënter toeleidingsbeleid. De ver-

dere concretisering van een nieuw concept werker-
varing gebeurt via gestructureerd overleg met het
werkveld. Verwacht wordt dat het beleid in de loop
van 2001 de richting zal aangeven voor de evolutie
waarin ‘werkervaring’ zich zal ontwikkelen.

David Gelders
Administratie Werkgelegenheid
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Noten
1. Om de cijfers i.v.m. de bereikte doelgroep enige diepgang

te geven werden ze vergeleken met de kenmerken van de
potentiële doelgroep zoals geregistreerd door de VDAB.
Omwille van allerhande beperkingen werd voor een toet-
sing soms ook teruggegrepen naar profielgegevens van
eerder onderzoek bij oude werkervaringsprogramma’s:
WEP en Weerwerk.

2. De gerelateerde variabelen: bezetting, doorstroming en
begeleiding maakten uiteraard geen deel uit van de ge-
hanteerde indicatoren. Verder liet deze theoretische con-
structie een aantal promotoren achter in een onduidelij-
ke situatie, zodat naast de twee archetypes ook een
tussenpositietype moest worden geconstrueerd.

3. Via art. 60 § 7 van de OCMW-wet kunnen OCMW’s niet-uit-
keringsgerechtigde werklozen detacheren naar non-pro-
fitorganisaties zodat zij voldoende arbeidsprestaties
kunnen opbouwen om terug in aanmerking te komen
voor werkloosheidsuitkeringen.
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