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BESCHUTTE WERKPLAATSEN VLAANDEREN | PSC 327.01FEBRUARI 2019

inhoud 1. Doorstroom van ‘zittende’ werknemers (die al vóór 2019 in dienst waren)
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Op 1 januari 2019 is het Maatwerk van start gegaan. Dit betekent o.a. dat nieuwe 
instromers elke 5 jaar door de VDAB worden geëvalueerd, om te bekijken of zij nog 
Maatwerkpremies nodig hebben en hoeveel. Als je vóór 2019 al in een Beschutte of 
Sociale Werkplaats werkte, behoud je in principe wél onbeperkt jouw premies (en dus 
het recht om in een Maatwerkbedrijf te werken). Je hoeft dan niet om de 5 jaar op 
evaluatie bij de VDAB om je premies te herbekijken. Je kan gewoon blijven werken tot 
het einde van je contract. 
Hierop is er echter één uitzondering: de Vlaamse Regering heeft beslist dat in elke werk-
plaats 10% van de ‘zittende’ werknemers toch een evaluatie moeten krijgen. 1 op 10 
doelgroepwerknemers zal dus een uitnodiging ontvangen om een evaluatiegesprek 
met de VDAB te hebben. De Minister bezorgt aan elke werkplaats een lijst waarop de 
mensen staan die geëvalueerd moeten worden. Die lijst is opgesteld, op basis van o.a. 
opleidingsniveau en leeftijd. De werkgever kan deze lijst wel beperkt wijzigen. 
De kans bestaat dus dat je toch een uitnodiging voor evaluatie krijgt, ook al werkte je 
vóór 2019 al in de werkplaats.

Wat als jouw naam op deze lijst staat? 
1.  Ten eerste: niet panikeren! Dit betekent helemaal niet dat je per se zal moeten door-

stromen naar een job buiten het Maatwerkbedrijf.
2.  Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde. Hij of zij kan je meer informatie 

geven en je mogelijk ook bijstaan in het evaluatiegesprek. 
3.  Nogmaals: doorstromen kan enkel als daarvoor echt alle lichten op groen staan. 

De VDAB moet o.a. rekening houden met je gezondheidssituatie, je mobiliteit, de 
jobkansen in je regio, … En er moet een concrete vacature voor je zijn. En je moet 
eerst een succesvolle stage afleggen. Heel wat voorwaarden dus.

Vind ons op  
Facebook via 
ACVBIE - CSCBIE!
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Samengevat:

Werk je al in de werkplaats sinds vorig jaar of langer: 

- 10% van de werknemers wordt bekeken of men in aanmerking komt om ergens 
anders te werken.

- 90%  van de werknemers kan gewoon blijven verder werken volgens contract.

Ben je in de werkplaats begonnen na 1 januari 2019:

Om de 5 jaar zal bekeken worden of je in aanmerking komt om ergens anders te 
werken en of je subsidies dienen aangepast te worden. 

Aarzel niet om je vakbondsafgevaardigde of –secretaris te contacteren als je nog 
vragen hebt.



Meer koopkracht 

dankzij de ACVBIE-Plus kaart!

  Exclusieve voordelen en kortingen voor leden van ACVBIE

Naast een optimale dienstverlening willen wij onze leden belonen voor hun lidmaatschap door nog 
extra koopkracht te bieden. Met de ACVBIE-Pluskaart verenigen wij onze leden als consumenten. Dit  
genereert lagere prijzen en dus ook meer koopkracht. Bekijk steeds jouw actuele ledenvoordelen 
op www.acvbieplus.be. Hierbij enkele voorbeelden op 1 januari 2019:

Supermarkten & meubelzaken (5 % korting)
Carrefour, Ikea, ...
Kleren & schoenen (van 5 tot 10 % korting)
Jack & Jones, Zeb, Veritas, e5mode, A.S. Adventure, Maasmechelen Village, Hunkemöller, Brantano, Torfs, Avance,  
Bristol, ...
TV, Hifi, Video & Electro
Alle grote merken in video, audio, kleine en grote huishoudapparaten tot 30 % korting en tot 17 % korting bij Apple 
Online Store, ...
Daguitstappen en attractieparken (tot 30 % korting)
Walibi, Aqualibi, Plopsa Coo, Efteling, Toverland, Plopsa Indoor, SeaLife, Aquatopia, Domaines des grottes de Han,  
Snowworld, Océade, Bellewaerde, Zoo Antwerpen en Planckendael, ...
Bioscooptickets (tot 25 % korting)
Kinepolis, UGC, Utopolis, Imagix, ...
Restaurants (tot 10 % korting)
Lunch Garden, Pizza Hut, ...
Lenzen, monturen en glazen (tot 15 % korting)
Pearle Opticiens, Lensonline.be, ...
Webshops en cadeaubonnen (van 5 tot 10 % korting)
Bol.com, Gift.be, ColliShop, DreamLand, Dreambaby, BONGO, Vivabox,  
Cadeaubox, ICI Paris XL, ...
Wagen 
Cardoen, Carglass, Hertz Car Rental, Octa+, DATS 24 (korting aan de pomp), ...
Bloemenwinkels (van 7 % tot 11 % korting)
Aquarelle.com, Fleurop Interflora, Walter Van Gastel, ...

Om van deze voordelen te kunnen genieten, moet je je eerst registreren op www.acvbieplus.be. 
Bekijk op deze website hoe je precies jouw kortingen kan verzilveren. 
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              blijft de reispartner bij uitstek voor onze leden. Zij krijgen nog steeds 25 % korting in de compleet  
vernieuwde Vayamundoclubs in Oostende en in Houffalize alsook in onze nieuwe club l’Espinet-Quillan in Frankrijk. 

Registreer je op www.acvbieplus.be

LIDKAART 2019 - 2020 

   geldig indien in orde met ledenbijdrage ACV


