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Bijlage. Vermeldingen en bepalingen in de overeenkomsten voor arbeidsmatige 

activiteiten als vermeld in artikel 49, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van [datum] houdende uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- 

en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten 
 

Overeenkomst tussen de begeleider arbeidsmatige activiteiten, de werkpost en de 

deelnemer arbeidsmatige activiteiten  

 

1° de identiteit van de betrokken partijen: de begeleider arbeidsmatige activiteiten, de 

werkpost en de deelnemer arbeidsmatige activiteiten; 

 

2° afspraken over de taken van de begeleider arbeidsmatige activiteiten en de werkpost: 

a) de begeleider arbeidsmatige activiteiten voert de taken uit die zijn bepaald in artikel 

47 van het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] houdende uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de 

activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten;  

b) de werkpost wijst voor de deelnemer een werknemer aan als werkpostbegeleider die 

de deelnemer op de werkvloer de nodige begeleiding biedt in samenspraak met de 

begeleider arbeidsmatige activiteiten; 

c) de werkpost sensibiliseert zijn werknemers in verband met de komst van de 

deelnemer arbeidsmatige activiteiten; 

d) er wordt op regelmatige tijdstippen overlegd tussen de deelnemer, de begeleider 

arbeidsmatige activiteiten en de werkpostbegeleider; 

e) de begeleider arbeidsmatige activiteiten, de werkpost en de deelnemer arbeidsmatige 

activiteiten nemen de regels over het beroepsgeheim en de discretie in acht; 

 

3° afspraken over de uitvoering van de arbeidsmatige activiteiten op de werkpost: 

a) de deelnemer verricht de activiteiten onbezoldigd en vervangt geen werknemers van 

de werkpost; 

b) het uurrooster en de pauzes; 

c) in voorkomend geval de proefperiode en de duur ervan; 

d) de tijdstippen en de frequentie van overleg tussen de deelnemer, de begeleider 

arbeidsmatige activiteiten en de werkpostbegeleider; 

e) afspraken over afwezigheden: ziekte en verlof; 

f) de wijze van vervoer naar en van de werkpost; 

g) een gedetailleerde omschrijving van het takenpakket en de locatie waar ze 

uitgeoefend worden; 

h) in voorkomend geval afspraken over de werkkledij; 

i) in voorkomend geval afspraken over het gebruik van gevaarlijke producten of 

machines; 

 

4° afspraken over de veiligheid van de deelnemer arbeidsmatige activiteiten: 

a) de begeleider arbeidsmatige activiteiten en de werkpost garanderen dat de deelnemer 

in goede hygiënische en veilige omstandigheden de activiteiten kan uitoefenen; 

b) de begeleider arbeidsmatige activiteiten sluit de verzekeringen, vermeld in artikel 47, 

4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] houdende uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de 

activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten af; 

c) de deelnemer wordt niet opgenomen in de arbeidsongevallenverzekering van de 

werkpost, maar de werkpost neemt hem wel op in de exploitatieverzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid; 

 

 

 

 

 

 

VR 2018 0202 DOC.0098/3



Pagina 2 van 3 
 

 

 

d) de werkpost meldt onmiddellijk schadegevallen aan de begeleider arbeidsmatige 

activiteiten, vult verzekeringsdocumenten in en bezorgt die aan de begeleider 

arbeidsmatige activiteiten; 

 

5° de aanvang en de duur van de overeenkomst; 

 

6° de opzeggingsmodaliteiten van de overeenkomst; 

 

7° de wijze waarop de overeenkomst aangepast kan worden; 

 

8° afspraken over de klachten- of probleembehandeling; 

 

9° De gegevens van de overeenkomst kunnen geanonimiseerd worden gebruikt door het 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor beleidsdoeleinden; 

 

10° De overeenkomst bevat de toestemming van de deelnemer om gegevens te 

verwerken en uit te wisselen met de instanties die vermeld zijn in artikel 44, eerste lid, 

1), 2) en 3) van het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] houdende uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de 

activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten; 

 

11° De overeenkomst bevat de toestemming van de deelnemer dat een kopie van de 

gesloten overeenkomst, de identiteitsgegevens van de deelnemer, de startdatum en de 

datum van beëindiging van de overeenkomst worden uitgewisseld met en verwerkt door 

het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met het oog op het toekennen van 

de subsidie, vermeld in artikel 48, van het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] 

houdende uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en 

zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten. 

 

12° De overeenkomst wordt opgesteld in drievoud. Elk van de ondertekenende partijen 

ontvangt een exemplaar: de deelnemer, de werkpost en de begeleider arbeidsmatige 

activiteiten. De begeleider arbeidsmatige activiteiten houdt de overeenkomsten ter 

beschikking, voor inzage door Zorginspectie of de arbeidsinspectie. De werkpost houdt de 

overeenkomst ter beschikking op de werkpost zelf, ter inzage van de arbeidsinspectie; 

 

13° Een uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] houdende 

uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat 

betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten, artikel 44 tot en met 49, 

alsook de toelichting bij deze artikels, uit de nota aan de Vlaamse Regering, worden 

steeds toegevoegd als bijlage bij de overeenkomst. 
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende 

uitvoering van het decreet van 25 april 2014 van [datum] houdende de werk- en 

zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten. 

 

Brussel, ………………………………. (datum). 

 

  

 

 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Geert BOURGEOIS 

 

 

 

 

 

 

De Vlaamse minister van BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN 

ARMOEDEBESTRIJDING, 

Liesbeth HOMANS 

 

 

 

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

Jo VANDEURZEN 

 

 

 

 

 

 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 

Philippe MUYTERS 

 

 




