
De GOB-Werkplekarchitecten kiezen voor een constructief overleg. Gebaseerd 
op feitenmateriaal en niet op historisch gegroeide percepties willen wij construc-
tief de gedachte van duurzaam partnerschap operationeel krijgen. Omdat we 
voelen dat iedereen daarbij te winnen heeft. Zeker nu we eenieder nodig hebben 
op de arbeidsmarkt.

De GOB-Werkplekarchitecten in Vlaanderen zijn ongerust. Na enkele jaren span-
ning rond de werkingsmodaliteiten voor werkzoekenden met een arbeidsbeper-
king zijn wij binnen een vernieuwde en verruimde werking begonnen aan een ge-
degen volgehouden kwalitatieve dienstverlening om deze doelgroep duurzaam 
in te schakelen op de arbeidsmarkt. Met een verlaagd casebudget en een sterk 
verhoogd volume aan bediende klanten. 

Nu nog de noodzakelijke voorspelbaarheid voor onze dienstverlening ten behoe-
ve van de doelgroep en van het behoud van de kwaliteit bij onze medewerkers. 
Op basis van die continuïteit kunnen mensen met een indicering arbeidsbeper-
king de noodzakelijke ondersteuning op de werkvloer krijgen die ze verdienen, 
met een duurzame arbeidsinschakeling.

SINDS 2018 EEN NIEUW 
ELAN NA FACELIFT VOOR 
GOB-WERKPLEKARCHITECTEN

“Het GOB zorgt ervoor dat je 
niet alleen staat in je zoek-
tocht naar werk. Het is al 
niet gemakkelijk om werk te 
vinden, laat staan met een 
arbeidshandicap, maar op 
deze manier heb je toch een 
‘ruggesteun’. Waar je ant-
woord krijgt op al je vragen 
en een luisterend oor als je 
dit nodig hebt.” 
M.W., werkzoekende begeleid door 

GOB Levanto

GOB 
FLASH

Met deze flash kan je mee kijken naar cijfers en feiten. 
De FACT-check helpt om de dienstverlening van de GOB-Werkplekarchitecten, in partnerschap 

met VDAB en GTB, naar waarde te schatten.



De Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB): BUDGETBEWUST. 
        
Tot vandaag zijn er mensen die denken en zeggen dat een GOB-traject €10.000 kost aan subsidies, plus de extra kost 
voor een IBO-plus begeleiding. Niets is minder waar. Sinds 2018 werden de trajectbegeleidingen gehalveerd tot €5.000 
per traject, inclusief de G-IBO-begeleiding. Doordat de overheid zich engageerde om het Vlaamse totaalbudget op te 
trekken, komen er heel wat meer mensen met een indicering arbeidsbeperking aan de bak. De vernieuwde dienstver-
lening, met groter bereik en dekking op Vlaams niveau, zit op schema qua uitrol.

2016 2017 2018 2019
Budget € 16.780.451 € 16.899.013 € 22.168.332 € 22.950.000
Gestarte pakketten 2.168 2.312 3.516 4.184 
IBO-begeleidingen 755 GIBO’s 849 GIBO’s 636 IBO’s IBO: 71

IBO-plus: 571

Jobcoachings opgestart 282 395

Tabel op basis van monitoringscijfers VDAB 

De Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB): RESULTAATGERICHT.

Cijfers zeggen (soms) meer dan woorden, maar geven zelden een compleet beeld. Steeds 
vaker focust men bij de appreciatie van de werking van de GOB’s uitsluitend op uitstroom 
naar werk. Uitstroom naar betaald werk is weliswaar een zeer belangrijk resultaat waar de 
GOB’s maximaal op inzetten, maar lang niet het enige resultaat om de werking op te beoor-
delen. De cijfers zeggen niets over de uitgevoerde acties die de persoon met een bijzondere 
ondersteuningsnood tijdens het traject een stap dichter bij een job hebben gebracht, zoals de 
werkplekleerstageformules. 

Leiden de GOB-begeleidingen naar tewerkstelling? Jazeker, en nog niet een beetje. Recente 
cijfers van VDAB over de uitstroom naar werk, via verschillende meetpunten, tonen dit aan. En 
de cijfers nemen ook toe naarmate het meetmoment verder ligt in de tijd. Cijfers van VDAB over de trajecten vanaf ja-
nuari 2018 t.e.m. december 2019 maken duidelijk dat het percentage uitstroom naar werk toeneemt van gemiddeld 32% 
(gemeten 6 maand na de start van het werkplekleren) naar respectievelijk 38%, 43% en 52% (gemeten 9 maand, 12 maand 
of 18 maand na de start van het werkplekleren). Daarmee kan de GOB-werking uitstekende uitstroomcijfers voorleggen.

2016 2017
% uitstroom naar werk 60%* 59%*
Volume tewerkstelling 1.239 1.263

* Cijfers VDAB. Uitstroom naar werk op basis van alle zogenaamd reguliere trajecten van GOB die gemeten werden tot eind de-

cember van het betreffende jaar en dit ongeacht het startmoment van de begeleiding. Sinds 2018 wordt de uitstroom naar werk 

anders gemeten, waardoor de cijfers van 2018 en 2019 niet in deze tabel werden opgenomen omdat ze moeilijk te vergelijken zijn.

FACT-CHECK            FACT-CHECK 

Sterpunt Inclusief Ondernemen en de GOB-Werkplekarchitecten

“Leuke job, toffe 
collega’s, meer 
moet dat niet 
zijn, je hebt je job 
perfect gedaan, 
bedankt voor het 
smske.”
Werkzoekende begeleid 

door GOB Mentor
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De Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB): WACHTTIJDEN ?  

GOB-Werkplekarchitecten werken klantgericht. Zij staan zelf niet in voor de toeleiding. Het is aan de partners VDAB 
en GTB om te beslissen welke mensen met ondersteuningsnood welke soort van dienstverlening mogen krijgen. Elk 
GOB is verplicht om binnen de maand na aanmelding in een triogesprek met de betrokkenen de ondersteuningsvraag 
op te pakken. Bij onregelmatige en wisselende aanmeldingen voor toeleiding, kan het gebeuren dat een GOB de piek 
in de instroom even niet aankan. Maar per regio zijn er meerdere centra actief om elkaar bij te staan. Desgevallend 

wordt er met de betrokkenen overlegd zodat de klant zo snel 
als mogelijk, steeds nabij en rekening houdend met zijn voor-
keur, kan worden bediend door een GOB. Het huidige systeem 
van dispatching naar de GOB’s is op vandaag performant en 
de GOB-werking is Vlaams dekkend.

De Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB): KWALITEITSVOL. 

In samenspraak met VDAB en GTB is er een handboek uitgeschreven waarin kwaliteitscriteria zijn opgenomen. Via 
kwalimons, een kwaliteitsaudit uitgevoerd door VDAB, en een financiële VDAB-audit krijgen de GOB-centra feedback 
op hun manier van werken. 
De financiële audit op het werkjaar 2018 had als doelstelling het 
in kaart brengen van de gemaakte kosten (personeelskosten en 
werkingskosten) en het risico op dubbele subsidiëring uitsluiten. 
Alle GOB’s werkten op een positieve manier mee aan de audit. De 
authenticiteit van de kosten kon worden aangetoond (gemaakte 
kosten hadden effectief betrekking op de GOB-werking). 

Uit de eerste feedback van VDAB over de kwalimons in 2019 blijkt 
dat deze over het algemeen positief waren. De GOB’s kregen indi-
vidueel terugkoppeling. Om het (onderling) leereffect te vergro-
ten en vanuit kwaliteitsoogpunt worden op vraag van Sterpunt 
Inclusief Ondernemen door VDAB vanuit de kwalimons aandachtspunten en goede praktijken gedestilleerd (welke 
lessen kunnen er getrokken worden voor de GOB’s, voor GTB en voor VDAB) en gedeeld met alle betrokkenen.

De Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB): EEN DEGELIJK 
PARTNERSCHAP.

De kwalitatieve dienstverlening die Vlaanderen kan aanbieden, is slechts mogelijk door een intense samenwerking 
met VDAB en GTB. Samen met de GOB-centra vormen zijn een dienstenplatform om die duurzame arbeidsinschake-
ling mogelijk te maken. De markt kreeg de kans om zich als gespecialiseerd centrum aan te melden. Op vandaag zijn 
er na de verruiming in 2018 in totaal 16 erkende gemandateerde GOB-centra actief (in plaats van 11), waardoor de 
Vlaamse dekking van deze dienstverlening werd verbeterd. Ook de spreiding van de servicemogelijkheden naar de 
regio’s werd hiermee verbeterd.  Jaarlijks worden contingenten bepaald per provincie. Hierdoor heeft elke persoon 
met een arbeidsbeperking dezelfde kans op een ondersteuning.

“Bère content met jouw ondersteuning en 
begeleiding.”
Werkzoekende begeleid door GOB Mentor

“We vinden het belangrijk  om mensen 
kansen te bieden werkervaring op te 
doen. En tegelijkertijd is het ook voor ons 
een boeiend leermoment. Even niet op 
automatische piloot maar leren van hoe 
iemand van buiten het dienstencentrum 
ons ervaart.”
J.C., centrumcoördinator DC Oosterveld (Zorgbedrijf 

Antwerpen), klant van GOB Levanto

www.dewerkplekarchitecten.be
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De Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB): VERNIEUWEND.

GOB-Werkplekarchitecten werken niet alleen aan de arbeidsinschakeling van werkzoekenden via onder meer ge-
specialiseerd werkplekleren. Via gespecialiseerde jobcoaching ondersteunen zij ook werkenden en hun werkplek-
omgeving om een tewerkstelling te verduurzamen. Dit kan op elk moment in de loopbaan.

Via Rentree is door enkele GOB-Werkplekarchitecten 
een coaching opgezet voor mensen die na een revali-
datieperiode na kanker opnieuw de draad van werken 
willen oppakken.

GOB’s hebben actief meegewerkt aan de uitbouw van 
nieuwe methodieken zoals IPS, sociale bemiddeling 
voor mensen met een beperking en werkgeversbe-
nadering. GOB-Werkplekarchitecten staan ook klaar 
om medewerkers uit de sociale economie te helpen 
doorstromen naar reguliere bedrijven en organisa-
ties. GOB-Werkplekarchitecten blijven kennis delen in opleidingen en intervisies, opgezet door Sterpunt Inclusief 
Ondernemen. 

GOB-Werkplekarchitecten nemen deel aan de jaarlijkse campagne ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming’ en 
bijhorende ‘Award Inclusieve Onderneming’ georganiseerd door Sterpunt Inclusief Ondernemen. Zo moedigen zij 
de werkvloeren waarmee het voorbije werkjaar een kwalitatieve samenwerking werd gerealiseerd, aan om verder 
werk te maken van inclusief ondernemen.

Aantal gestarte pakketten
W-VL O-VL ANTW VL-B LIM VL 

(Brailleliga)

TOTAAL Objectief Realisatie 
t.o.v. jaar-
objectief

2016 372 366 391 490 491 58 2.168 1.784 122%
2017 364 395 409 558 527 59 2.312 2.062 112%
2018 591 656 939 476 804 50 3.516 4.434 79%

2019 775 748 1.328 552 760 21 4.184 4.590 91%

* Tabel op basis van monitoringscijfers VDAB

“Wat ik zo tof vind aan het samenwerken 
met het GOB is dat ik me altijd op mijn gemak 
voel(de) als ik vragen had. Op elke vraag die ik 
had, had het GOB wel een duidelijk antwoord 
dat me hielp in het zoeken naar werk. Ook 
was het GOB heel behulpzaam en heeft het 
me geholpen om een job te vinden naar mijn 
dromen. En het is hen 100% gelukt!”
F.B., werkzoekende begeleid door GOB Levanto

Getuigenissen
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arbeidskansen vzw
Nieuwe kansen voor iedereen die er voor openstaat

Alternatief
Omdat werken ook anders kan

DIVERGENT

Getuigenissen

“Het GOB heeft me geholpen terug zelfvertrouwen te winnen om te zien of er nog prestaties kunnen geleverd 

worden op de arbeidsmarkt. Na een lange ziekte was dit niet vanzelfsprekend.  Ook als 55+ wil je jezelf nogal eens 

als afgeschreven beschouwen. Heel positief was de stage: je leert weer nieuwe mensen kennen en de oude kennis 

wordt weer volledig opgepoetst zonder onder druk te staan. Het GOB was immers altijd aanwezig om feedback 

of hulp te bieden mocht dat nodig zijn. Ook werd er rekening gehouden met wat ik wou en waar ik goed in was. 

Gevolg: dit wat helemaal mijn ding. Ik houd hier een positief gevoel aan over.”
C.P., werkzoekende begeleid door GOB Levanto

“Het GOB is de perfecte partner in onze zoektocht naar talent. Het is mooi om te zien hoe hun gemotiveerde, 

loyale cliënten iedere dag groeien, samen met hun team, samen met ons. De visie van het GOB is een 

weerspiegeling van onze visie. Wij wensen iedere onderneming zo’n toegewijde en sociaal geëngageerde partner 

toe.”
T. E., HR manager Wilms nv, klant van GOB Synkroon

Na eerste dag stage: “Mijn dag is schitterend verlopen en morgen belooft het nog een betere dag te worden.”
Werkzoekende begeleid door GOB Mentor



Overwale 5 bus 5, 9000 Gent
T 09 220 84 31

info@dewerkplekarchitecten.be
www.dewerkplekarchitecten.be

@wparchitecten
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