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Kenmerken VIP en CAO-26 en VOP
Moment van
ingebruikname

CAO-26

VIP

VOP

1977

1999

2008

Doelstellingen
van de subsidie

Compensatie voor
rendementsverlies

Kosten dekken m.b.t.:
- aanpassingen aan
tewerkstelling
- integratie in het
arbeidsproces
- bijkomende professionele
begeleiding
- eventueel
rendementsverlies

Dekken van
inschakelingskosten,
compensatie van ondersteuning
en rendementsverlies bij
tewerkstelling

Procedure

Uitgebreide
aanvraagprocedure met
onderzoek
Aanvraag bij de sociale
inspectie

Beperkte aanvraagprocedure
Aanvraag bij het Vlaams Fonds

Eenvoudige aanvraag bij VDAB

Toelatingsvoorwa
arden

Ingeschreven bij het
Vlaams Fonds
Toelating tot Bijstand bij
opleiding en werk in de
open arbeidsmarkt’
Machtiging door de
sociale inspectie

Ingeschreven bij het Vlaams
Fonds
Toelating tot Bijstand bij
opleiding en werk in de open
arbeidsmarkt’

Ingeschreven bij VDAB

Duur van de
tegemoetkoming

Eén jaar, verlengbaar

Onbepaalde duur

Onbepaalde duur, met
mogelijkheid tot periodieke
evaluatie

Basis voor
tegemoetkoming

Werkelijke loon

Minimumloon van de sector

Werkelijk loon

Hoogte van de
tegemoetkoming

Variabel:5 tot 50%

Vast: 30%

Variabel met vast basisniveau

Sector

Private sector

Toelating door VDAB tot
bijzondere ondersteuning voor
loonkostsubsidie op de
reguliere arbeidsmarkt

40-30-30-30-20 met de
mogelijkheid tot het vragen van
een verhoging tot 60% van
bepaalde duur
Private sector

Private sector, onderwijs en
lokale besturen en
zelfstandigen

Geïntegreerde Trajectwerking
Oude trajectwerking
Toelatingsvoorwaarden voor
gespecialiseerde trajectwerking

ATB
CGVB
CBO
Nieuwe trajectwerking:
snellere bediening, meer
mogelijkheden en meer
maatwerk
Persoon met een handicap wordt
beschouwd als werkzoekende
Lokale werkwinkel en
basisdienstverlening gaat na of
er werkelijk sprake is van
persoon met een indicatie van
arbeidshandicap op basis van
attesten
Oriëntering VDAB of
gespecialiseerde oriëntering
door GA (vroegere CGVB)
Reguliere trajectbepaling en
begeleiding VDAB of
Gespecialiseerde trajectbepaling
GTB (vroegere ATB)
- Trajectuitvoering
VDAB acties (opleiding,
sollicitatietraining, …)
- Derden (partners van VDAB
in de uitvoering van een
traject)
- GOB, gespecialiseerde
opleidings, begeleidings –en
bemiddelingsdienst voor
personen met een
arbeidshandicap
- GA, indien bijkomend
gespecialiseerd
arbeidsonderzoek
aangewezen is

Ingeschreven bij het VAPH en toelating tot
Bijstand bij opleiding en werk in de open
arbeidsmarkt door het VAPH of
Persoon met een arbeidshandicap bij VDAB
met trajectbepaling ‘begeleiding door ATB’
Arbeidstrajectbegeleidingsdienst
1 dienst in elke provincie
Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij
beroepskeuze
Centra voor beroepsopleiding

Trajectbepaling- en begeleiding
Oriëntering en screening
Opleiding

Ingeschreven als werkzoekende bij VDAB met
vermoeden van arbeidshandicap
Enkel personen met een arbeidshandicap met
de hoogste noden komen terecht bij de
gespecialiseerde actoren

Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst
(GA)
GTB Gespecialiseerde trajectbepalings- en
begeleidingsdienst): 1 Vlaamse dienst met 5
provinciale antennepunten
GOB: gemoduleerde opleidingspakketten met
mogelijkheden voor maatwerk via opleiding in
het centrum, oriënterende stage op de
werkvloer, de GIBO gratis voor de werkgever,
en jobhunting

Basisscreenings of
gespecialiseerde
arbeidsonderzoeken
Trajectbepaling- en begeleiding

Persoon met een handicap krijgt
loon tijdens de GIBO in plaats
van het vroegere aanvullende
loon
Alle voordelen van andere VDAB
cursisten
Uitbreiding van de 1 europremie
voor werkzoekenden met
gezinslast naar andere
uitkeringen dan leefloon en
werkloosheidsuitkering.

