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Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van een internationaal vergelijkend 
onderzoek naar de ontwikkelingen op het vlak van publieke marktwerking voor 
de begeleiding van werkzoekenden. De resultaten van dit onderzoek worden 
gepresenteerd in een reeks van vijf papers. Wat voorligt is de derde paper. Hierin 
bespreken we de eerste stappen tot publieke marktwerking voor de begeleiding 
van werkzoekenden in België en verkennen we routes voor de toekomst op basis 
van de ervaringen in de twee Europese ‘voorbeeldlanden’ Groot-Brittannië en 
Nederland. Het ontstaan van en de evolutie in publieke marktwerking in Groot-
Brittannië en Nederland worden meer uitgebreid besproken in de eerste en 
tweede paper in deze reeks. Een vierde paper bevat een synthese van de analyses 
van deze en andere landen op basis waarvan lessen worden getrokken voor 
publieke marktwerking in België en andere landen die stappen ondernemen om 
een publieke markt te ontwikkelen. In het kader van deze studie werd ook een 
adviesnota opgesteld. Deze nota ambieert, geïnspireerd door buitenlandse praktij-
ken, een aantal eerste feitelijke stapjes in ons land met marktwerking voor de 
begeleiding van werkzoekenden te confronteren met principiële keuzes, eerder 
dan hoe deze technisch kunnen worden ingevuld. 
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1. Inleiding 

Deze paper belicht de stand van zaken in België sinds de introductie van nieuwe 
instrumenten voor het betrekken van private spelers bij de begeleiding van werk-
zoekenden. Deze ontwikkeling vindt plaats bij de drie regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling, met name VDAB (Vlaanderen), Forem (Wallonië) en Actiris 
(Brussel). Bij elk van deze publieke diensten zijn er de laatste jaren openingen 
gemaakt om het spelersveld uit te breiden en te vernieuwen via het openstellen 
van opdrachten inzake de begeleiding van werkzoekenden. Een belangrijke drijf-
veer hiervoor is de verhoogde inzet op de activering van het zoekgedrag bij werk-
zoekenden, zoals vooropgesteld in het samenwerkingsakkoord van 2004 voor het 
activeringsbeleid.1 Het beleidsdoel mag dan gelijklopend zijn voor de drie regio’s, 
de weg die wordt gevolgd om dit in praktijk om te zetten verschilt. Het beeld op 
de praktijk wordt sterk vertroebeld door het gebrek aan transparantie in de wijze 
waarop deze keuzes worden vormgegeven en vertaald in de praktijk. Deze paper 
heeft tot doel de rode draad te ontwaren in de aanpak in elk van de regio’s en deze 
in perspectief te plaatsen via onderlinge vergelijking en vergelijking met de aan-
pak in andere landen, in het bijzonder Nederland en Groot-Brittannië. De centrale 
vraagstelling in deze paper kan bondig worden samengevat als volgt: waar staan 
we vandaag met publieke marktwerking, en waar liggen de uitdagingen, mede 
geïnspireerd door ontwikkelingen in andere landen?  

De studie, waarvan voorliggende paper deel uitmaakt, beoogt een grondige 
analyse van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van publieke marktwerking in 
landen met een ruime ervaring op dit vlak, zoals Groot-Brittannië en Nederland, 
en een formulering van verdere stappen voor marktwerking in eigen land. De 
aandacht wordt daarbij toegespitst op de organisatorische aanpak van dat beleid: 
de invoering van marktwerking voor de begeleiding van werkzoekenden in een 
publiek marktsegment. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van drie metho-
des: literatuurstudie, expertconsultatie, en face-to-face interviews bij de betrokken 
opdrachtgevers en (vertegenwoordigers van) marktspelers.2  

Deze paper is als volgt opgebouwd. In de tweede sectie verruimen we de theo-
retische blik, door in te gaan op de organisatiemodellen en de onderliggende prin-
cipes bij uitbesteding, tendering, regisseur en ‘publieke markt’-werking. Dit helpt 

                                                           
1  Samenwerkingsakkoord betreffende de actieve begeleiding en opvolging van het zoekgedrag, 

gesloten op 30 april 2004 tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. 
2  Specifiek voor voorliggende paper danken wij de volgende personen bij VDAB, Forem en 

Actiris voor hun bereidwillige medewerking: Luc Van De Putte, samen met Robert Declercq en 
Gregory Verhaeghe voor VDAB; Carine Nardellotto voor Forem; Nathalie Descheemaeker en 
Marleen Ruysseveldt voor Actiris. Bij VDAB vond aanvullend een gesprek plaats met Luc 
Hostens en Linda Mariën van VDAB Antwerpen, toegespitst op de aanpak van regionale 
tenders. 
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ons om vervolgens in te zoomen op de Belgische situatie in de derde sectie. Na een 
eerste vergelijkend overzicht op hoofdlijnen richten we de zoomlens achtereen-
volgens op de vormgeving en bevindingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In 
een vierde sectie zoomen we opnieuw uit, nu naar het buitenland en meer bepaald 
Groot-Brittannië en Nederland. Gewapend met de groothoeklens van theoretische 
en internationale kennis zoomen we tenslotte terug in op de situatie in de drie 
Belgische regio’s. In de vijfde en laatste sectie formuleren we enkele gemeen-
schappelijke kernproblemen en uitdagingen voor de verdere ontwikkeling inzake 
publieke marktwerking in België.  
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2. Organisatiemodellen bij het betrekken van private spelers voor 
publieke taken 

2.1 De activeringsuitdaging: drie modellen voor sturing en organisatie  

Net zoals in andere landen van Europa en ver daarbuiten leveren de regionale 
overheden in België bevoegd voor arbeidsbemiddeling en opleiding in samenwer-
king met de federale overheid, bevoegd voor de uitkeringen, toenemende inspan-
ningen om de arbeidsparticipatie van werkzoekenden en inactieven te vergroten. 
Terwijl van de werkzoekenden een actiever zoekgedrag en meer inspanningen 
worden vereist om een traject naar tewerkstelling te helpen realiseren, levert ook 
de overheid een inspanning om het mogelijk te maken dat elke werkzoekende de 
weg naar een job vindt via begeleiding en opleiding op maat van de werkzoe-
kende. Daartoe worden almaar meer verfijnde instrumenten voor screening en 
intake toegepast om de veelvuldige barrières naar werk te identificeren en op te 
heffen via aangepaste instrumenten en methoden van begeleiding in partnerschap 
met andere organisaties op het terrein. Tegelijk is er meer oog voor maatwerk en 
overleg met de werkzoekende over het te volgen traject, dit om de betrokkenheid 
én verantwoordelijkheid van de werkzoekende te vergroten.  

De overheid staat dus voor een grote activeringsuitdaging. Voor de organisato-
rische aanpak hiervan kan ze op meerdere manieren te werk gaan (cf. Struyven & 
Vanhoren, 2004; Struyven, 2006). Ze kan ervoor opteren zelf de uitvoering op zich 
te nemen en dus op korte termijn haar capaciteit uit te breiden, of - als dit (nog) 
niet meteen haalbaar is - een beroep te doen op uitbesteding. Via uitbesteding koopt 
zij bestaande kennis, expertise en capaciteit in die elders – door andere publieke 
instanties, door private commerciële of niet-commerciële spelers – is ontwikkeld. 
Dit is het klassieke overheidsmodel met al dan niet uitbesteding van specifieke 
onderdelen van de dienstverlening. Het tweede model is het model van tendering.3 
In dit geval is de samenwerking met private commerciële en niet-commerciële 
spelers primordiaal. Anders dan bij de inkoop van welomschreven pakketten op 
basis van een make-or-buy overweging, berust het tendermodel op een principïele 
keuze om de begeleiding van werkzoekenden over te laten aan andere spelers in 
de markt, zowel commerciële als niet-commerciële. Bij tendering is er expliciet 
sprake van de creatie van een publieke markt. De markt inrichten op basis van een 

                                                           
3  De term tendering correspondeert met de Engelse term ‘contracting-out’, te onderscheiden van 

’outsourcing’ of uitbesteding op basis van make-or-buy afwegingen. Als Nederlandstalig 
equivalent leunt ‘tendering’ meer aan bij aanbesteding dan uitbesteding. Wel is het zo dat de 
term aanbesteding een specifiek juridische toepassing kent bij overheidsopdrachten, te 
onderscheiden van een offerteaanvraag (zie Struyven & Vanhoren, 2004). In de praktijk in ons 
land worden de termen uitbesteding en tendering/aanbesteding vaak door elkaar gebruikt, al 
dan niet bewust. 
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tendermodel stelt een aantal specifieke voorwaarden opdat er zich überhaupt een 
markt kàn ontwikkelen, en opdat de markt kan blijven ontwikkelen. Tot deze 
voorwaarden behoren: gelijke concurrentievoorwaarden, lage toetredingsdrem-
pels, transparantie in de procedures voor selectie en toewijzing van opdrachten, 
concurrentie op basis van prijs en kwaliteit, een door de markt gestuurde prijs-
vorming, minder processturing door de overheid en meer sturing op het resultaat 
via volledige of gedeeltelijke resultaatfinanciering. Hierdoor is er een principieel 
onderscheid tussen het klassieke overheidsmodel met uitbestedingen en het ten-
dermodel. Naast het tendermodel is er nog een derde model, het vouchermodel. In 
dit geval worden de publieke middelen via de werkzoekende (klant) aan de pri-
vate dienstverleners toegekend, waarbij de werkzoekende zelf kan kiezen bij 
welke private dienstverlener hij/zij de gewenste dienstverlening aankoopt.  

Uit bovenstaande omschrijving volgt dat het bij tendering niet gaat om privati-
sering van de publieke dienst, maar wel om het overlaten aan private spelers van 
de uitvoering van publiek gefinancierde taken, in onderhavig geval de begeleiding 
van werkzoekenden. Het tendermodel verzoent het beste van twee werelden: de 
overheid kan blijven instaan voor de publieke bescherming van deze sociale 
dienstverlening en tegelijk het potentieel van de private spelers ten volle benutten. 
De middelen voor de uitvoering van die taken worden dan op concurrentiële 
wijze toegewezen aan private spelers door een nader bepaalde overheidsinstantie 
in de hoedanigheid van opdrachtgever. De overheid wordt dus veeleer regisseur 
dan uitvoerder. De gecontracteerde private dienstverleners hebben in principe een 
redelijke vrijheid in de vormgeving van de diensten die ze verlenen. Merk op dat 
de public employment service (PES) als publieke dienstverlener ook kan meedingen. 
Dit vereist uiteraard wel dat een verzelfstandiging of minstens een transparante 
beschotting of compartimentering plaatsvindt van deze actor ten aanzien van de 
regisseur. 

2.2 Het tendermodel als instrument tot ‘publieke marktwerking’ 

De finaliteit van het tendermodel is de ontwikkeling van een publieke markt. Le 
Grand en Bartlett (1993) hebben het in dit verband over een quasi-markt. Hiermee 
willen zij aangeven dat een publieke markt niet mag worden verward met een 
‘vrije markt’ voor sociale dienstverlening, in dit geval arbeidsbemiddeling. Le 
Grand en Bartlett onderscheiden drie belangrijke verschilpunten: 
– in een publieke markt wordt concurrentie niet noodzakelijk gedreven door het 

winstmotief: ook non-profit- en publieke organisaties kunnen meedingen; 
– het blijft gaan om publieke middelen die (net als in een subsidiesysteem) ter 

beschikking worden gesteld door de overheid. De totale vraag verandert bijge-
volg niet zoals in een vrije markt, maar kan zich slechts verplaatsen tussen 
aanbieders; 
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– de koopkracht ligt niet (noodzakelijk) bij de individuele werkzoekende (cliënt), 
maar bij een instantie die optreedt als opdrachtgever namens de uiteindelijke 
cliënt. 

De belangrijkste motieven voor de invoering van een publieke markt zijn, volgens 
Le Grand en Bartlett (1993), tweevoudig: 
– in de eerste plaats wordt een verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de 

dienstverlening beoogd. De competitie die ontstaat, zou niet alleen een drijf-
veer vormen voor verbetering van de dienstverlening door de private dienst-
verleners, maar ook van die van de publieke dienstverlener; 

– ten tweede moeten de responsiviteit van de dienstverleners ten aanzien van de 
wensen en noden van de klanten enerzijds, en de keuzevrijheid van de klant 
anderzijds, toenemen. In het domein van begeleiding van werkzoekenden 
houdt dit concreet in dat begeleiding op maat van de werkzoekende kan wor-
den geleverd. 

Om de eigenheid van een quasi-markt weer te geven hebben we het in het vervolg 
van deze paper en ook in de andere gerelateerde papers in de Federgon-reeks niet 
over vrije marktwerking, maar wel over ‘publieke marktwerking’. Voor de bui-
tenlandse voorbeelden wordt het tendermodel uitgebreid besproken in de papers 
met betrekking tot Groot-Brittannië en Nederland. In deze paper maken we hier-
van gebruik om de Belgische ontwikkelingen aan te spiegelen. 

2.3 De nieuwe logica van publieke marktwerking: niet minder publieke 
dienstverlening, maar anders 

De introductie van marktwerking voor een publieke taak houdt een aantal nieuwe 
kenmerken in, die telkens specifieke vereisten of spelregels oproepen, eigen aan 
een quasi-markt (cf. Struyven, 2006): 
1. een vermenigvuldiging van het aantal spelers voor de nieuw gecreëerde pu-

blieke markt: dit vereist voldoende lage toetredingsdrempels voor nieuwe 
toetreders; 

2. een grotere aansturing op het resultaat (plaatsing in een baan of duurzame 
baan, doorstroming naar een opleiding of werkervaringsplaats) in plaats van 
op input of proces: dit vereist een objectieve definitie en meting van het resul-
taat; 

3. scherpere concurrentie tussen de spelers: dit vereist gelijke concurrentievoor-
waarden (level playing field), voldoende transparantie en beschikbaarheid van 
informatie en minimale transactiekosten. 

Vaak wordt de introductie van het tendermodel gezien in termen van meer of 
minder publieke dienstverlening. Toch gaat het niet in de eerste plaats om een 
vermindering van het volume van publieke uitvoering, maar wel om een andere 
organisatie ervan. Als de bevoegdheid voor de uitvoering van het tendermodel bij 
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de public employment service (PES) wordt gelegd, krijgt deze er een belangrijke taak 
bij in de rol van opdrachtgever (regisseur). Dit wil zeggen dat de overheid, in dit 
geval via de PES, diensten inkoopt op de markt van (erkende en/of gecertifi-
ceerde) aanbieders.4 Bij tendering verlegt de uitvoering van begeleidingsopdrach-
ten zich naar concurrerende publieke en private (non-profit- en profit-) organisa-
ties. Dit wordt contractueel vastgelegd tussen de overheidsdienst als opdrachtge-
ver en één of meer uitvoerende aanbieders van diensten als opdrachtnemer. De 
publieke dienst die instaat voor de inschrijving en de toekenning, casu quo hand-
having van een uitkering, verwijst de werkzoekende door naar de aanbieders. De 
werkzoekende krijgt in principe de mogelijkheid van keuze tussen meerdere aan-
bieders. Kandidaten die worden doorverwezen naar een aanbieder kunnen door-
gaans niet zomaar worden geweigerd of teruggemeld aan de toeleidende publieke 
dienst. Dit moet een dam opwerpen tegen afroming van makkelijker plaatsbare 
werkzoekenden. Bovendien kijkt de overheidsdienst toe op de uitvoering van het 
contract, volgt de overheid de plaatsingsresultaten op en blijft het beheer van het 
dossier van de werkzoekende bij de publieke dienst. Op deze wijze worden de 
publieke belangen beschermd.  

Het tendermodel kan in verschillende gradaties worden toegepast. Indien de 
PES blijft instaan voor een bepaalde basisdienstverlening (inschrijving, eerste 
intake, doorverwijzing), hoeft niet voor alle werkzoekenden dienstverlening te 
worden ingekocht bij private dienstverleners. De overheid kan ervoor opteren om 
bepaalde vormen van dienstverlening zelf aan te bieden, bijvoorbeeld beperkte 
vormen van dienstverlening voor de preventieve doelgroep, terwijl de intensieve 
dienstverlening voor de preventieve of curatieve groep wordt overgelaten aan de 
marktspelers. Een potentiële belangenvermenging door een conflict tussen ver-
schillende rollen ontstaat wanneer de PES als opdrachtgever én als uitvoerder van 
diensten die ook door de gecontracteerde marktspelers worden aangeboden, zelf 
de beslissing in handen houdt naar welke van beide dienstverleners – de interne, 
publieke of de externe, private – de werkzoekende wordt doorverwezen. Dit 
brengt de PES in een situatie van rechter en partij en roept vragen op over de legi-
timiteit van het optreden van de publieke dienst, ook al doen zich in de praktijk 
niet noodzakelijk conflicten voor bij de toeleiding van kandidaten naar de spe-
lersmarkt. 

Het spel wordt vervolgens gespeeld door autonome actoren. Deze actoren staan 
in een dubbele positie. Enerzijds zijn zij dragers van het maatschappelijk belang, 
anderzijds zijn zij ook risicodragend. Zij zullen zich dus niet alleen als sociale 

                                                           
4  De overheid kan ervoor opteren om de PES hiervoor aan te stellen. Andere mogelijkheden zijn 

om deze taak toe te wijzen aan een nieuw op te richten dienst binnen het ministerie of aan een 
externe instantie, bijvoorbeeld de instantie bevoegd voor de uitkeringen. Al deze vormen 
komen voor in andere landen. Een specifiek knelpunt ontstaat wanneer de publieke 
dienstverlener deze taak krijgt, terwijl deze zelf met een aanbod van diensten actief is op de 
ontwikkelende markt. Op dit knelpunt komen we terug in de volgende secties. 
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actoren gedragen, maar ook als economische actoren. Dit geldt tot op zeker hoogte 
voor zowel de commerciële als de niet-commerciële private actoren en zelfs voor 
onderscheiden publieke actoren. Dit impliceert dat zij onderling niet alleen 
samenwerken maar ook concurreren en op de meest efficiënte wijze naar een 
bepaald resultaat zullen streven. De realiteit waarin de actoren hun waarde moe-
ten bewijzen is zeer complex. Er ontstaan verschillende soorten relaties tussen 
actoren: 
1. tussen de werkzoekende als cliënt en de arbeidsbemiddelingsdienst en tussen 

de cliënt en de aanbieder: hier gaat het om een professionele en vertrouwens-
relatie; 

2. tussen de werkzoekende als vrager op de markt van aanbieders: dit betreft in 
beginsel keuzevrijheid en concurrentie;  

3. tussen de regie door de PES en de aanbieder: hier is sprake van een con-
currentiële relatie die vorm krijgt in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie; 

4. tussen de aanbieders onderling: hier gaat het om samenwerking of concurren-
tie; 

5. tussen de publieke arbeidsbemiddelingsdienst die instaat voor onder meer 
basisdienstverlening en doorverwijzing en de aanbieder: dit betreft in beginsel 
een professionele relatie van afstemming en uitwisseling van informatie.  

Deze relaties in een tendermodel spelen zich af op een economisch domein en een 
professioneel domein, die elkaar overlappen bij elk van de drie actoren: opdracht-
gever, aanbieder en werkzoekende. Schematisch geeft dit volgende figuur. 
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Bron: HIVA 

Figuur 1 De nieuwe constellatie van relaties tussen actoren betrokken in het tendermodel 

De nieuwe constellatie creëert een nieuw niveau van complexiteit in vergelijking 
met het vroegere systeem van publieke of gesubsidieerde uitvoerders. Een cohe-
rent en stabiel systeem ontwerpen wordt moeilijker. Dit vloeit voort uit de hoge 
eisen inzake design, sturing en organisatie van het systeem (zie o.m. Stiglitz, 1988; 
Le Grand & Bartlett, 1993; Struyven et al., 2002; Groot et al., 2002; Le Grand, 2003; 
Struyven & Steurs, 2005; Groenewegen, 2006; Struyven, 2006). Tegelijk gaat elke 
keuze voor de inrichting van het marktsysteem gepaard met afwegingen inzake 
geschiktheid van beleidsdoelen voor marktwerking en voor de organisatie ervan 
op een meer of minder competitieve wijze binnen de vigerende wetgeving op 
overheidsopdrachten. Dit leidt tot volgende vijf spanningsvelden (Struyven, 2005): 
– concurrentie op prijs versus concurrentie op kwaliteit: concurrentie op prijs 

creëert neerwaartse prijsdruk, ten koste van de kwaliteit;5 bovendien vereist 
dit voldoende prijsdifferentiatie al naargelang de moeilijkheidsgraad van de 
cliënt;  

                                                           
5  Tot kwaliteit behoort onder meer de vraag of elke werkzoekende het gepaste aanbod van 

begeleiding krijgt, ook als daar een hogere prijs aan verbonden is. 
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– lage toetredingsdrempels versus kwaliteit: door bij de gunning het element van 
ervaring en reeds ontwikkelde expertise een grotere rol te laten spelen, nemen 
de mogelijkheden voor nieuwe toetreders af; bovendien werkt dit remmend 
voor innovatie; 

– transactiekosten versus concurrentie: voldoende frequente tenders zijn een 
conditio sine qua non voor gezonde concurrentie maar brengen telkens 
opnieuw transactiekosten met zich en brengen eveneens de continuïteit van het 
begeleidingsaanbod in het gedrang indien het contract niet wordt verlengd; 
bovendien houden te kleinschalige of beperkende tenders het risico in dat 
potentiële spelers niet indienen; 

– keuzevrijheid voor de cliënt versus activering: activeringsplichten prevaleren 
op de soevereiniteit van de cliënt als vrager of consument op een markt; 
bovendien impliceert keuzevrijheid dat er oog is voor de mogelijkheden van de 
cliënt om zelf een keuze te maken;  

– resultaatsturing versus processturing: het voorschrijven van specifiek bepaalde 
standaarden voor dienstverlening conflicteert met het principe van autonomie 
bij het proces van uitvoering. 

Elke specifieke keuze bij een tender heeft gevolgen voor de andere parameters 
waarop kan worden gevarieerd. Aldus kunnen keuzes op elkaar inwerken. De 
gevolgen van de keuzes zullen verschillen al naargelang de kenmerken en strate-
gieën van actoren. Zo kunnen we verwachten dat er verschillen zijn tussen com-
merciële en niet-commerciële organisaties, of tussen grote en kleine organisaties. 
In Vlaanderen blijken momenteel bijvoorbeeld de ngo’s minder gunstig te staan 
ten opzichte van grotere tenders met ruime geografische afbakeningen of meer 
resultaatfinanciering. 

Wie de ontwikkelingen in deze markten volgt in andere landen, stelt vast dat er 
niet één model is voor organisatie en dat andere landen, met meer ervaring met de 
introductie van publieke markten op dit terrein, in opeenvolgende rondes variëren 
op cruciale ontwerpkeuzes. Dit is niet alleen te verklaren vanuit de doelen en 
ervaringen met vorige tenders, maar evenzeer vanuit de autonome dynamiek van 
het proces en de wijze waarop actoren (commerciële en niet-commerciële) hierop 
anticiperen (Struyven & Vanhoren, 2004; Struyven & Steurs, 2005; Struyven, 2006). 
Zoals we verder nog zullen zien, evolueren ook in eigen land de keuzes tussen de 
opeenvolgende tenders of oproepen, en beïnvloeden daarmee ook de spelersmarkt 
in ontwikkeling en het geproduceerde aanbod van begeleiding. Bovendien rijst de 
vraag op welke wijze de publieke arbeidsbemiddelingsdienst als organisatie 
interageert in de nieuwe constellatie. Tenslotte is er de vraag in hoeverre het juri-
disch kader adequaat wordt benut. 
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3. De zoomlens op de Belgische regio’s 

3.1 Van ‘tenders’ tot ‘appels à projets’ 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben in de voorbije legislatuur 2004-2009 
geëxperimenteerd met het betrekken van marktspelers voor de uitvoering van 
begeleidingstrajecten van werkzoekenden. Deze relatief nieuwe praktijken passen 
binnen een evolutie van de publieke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, 
Forem, Actiris): zoals ook in andere landen verlegt zich ten aanzien van de 
publieke dienst het zwaartepunt van een situatie van een beperkt aantal spelers in 
de uitvoering naar een situatie van vele spelers in de ‘markt’ van publieke 
opdrachten. De rol van de publieke dienst verschuift daardoor van actor naar 
regisseur en opdrachtgever. De opdrachtnemers kunnen zowel publieke als pri-
vate spelers zijn. Voorbeelden van publieke spelers zijn de OCMW’s, onderwijsin-
stellingen, centra voor middenstandsopleiding, … Private spelers omvatten zowel 
commerciële als niet-commerciële organisaties, die ook onderling kunnen samen-
werken. De niet-commerciële private spelers zijn de niet-institutionele opleidings- 
en tewerkstellingsorganisaties, afkomstig uit het lokaal werk, het opbouwwerk, de 
vakbondswerking, … (in België ‘derden’ genoemd). Commerciële spelers omvat-
ten zowel de grotere spelers in de uitzendsector en wervings- en selectiesector als 
kleinere nichespelers.  

Ook al wijzen de praktijken in de drie regio’s in dezelfde richting, het juridisch 
kader waarin dit plaatsvindt verschilt. In Vlaanderen verloopt dit via algemene 
offerteaanvragen (‘tenders’), in Wallonië en Brussel via projectoproepen (‘appels à 
projets’ en ‘appels à initiatives’). 
– In Vlaanderen is de overheid gestart met de organisatie van een ‘publieke 

markt’ voor begeleidingsopdrachten via ‘tendering’. Het doel is expliciet het 
veld van spelers uit te breiden door een beroep te doen op de markt van zowel 
niet-commerciële als commerciële spelers. Daarbij worden een aantal principes 
van marktwerking gegarandeerd door toepassing van de Wet op de Over-
heidsopdrachten. 

– In Wallonië en Brussel blijft het subsidiemechanisme van kracht, maar wordt 
wel expliciet een beroep gedaan op de markt. De bevoegde instanties blijven er 
nochtans doelbewust voor kiezen het uitbestedingsinstrument in te zetten, en – 
zoals we verder zullen toelichten - niet het instrument van aanbestedingen. Tot 
de markt worden zowel commerciële als niet-commerciële spelers gerekend. 
Bij de niet-commerciële spelers gaat het meestal om erkende organisaties (op 
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grond van een Decreet of Besluit6 in Wallonië of een partnershipsovereen-
komst in Brussel). In mindere mate zijn er ook niet-erkende initiatieven in de 
private niet-commerciële sector bij betrokken, alsook publieke of semi-publieke 
initiatieven (OCMW’s, onderwijsinstellingen, e.a.). 

Zowel de offerteaanvragen (in Vlaanderen) als de appels à projets (in Wallonië en 
Brussel) passen binnen de geijkte procedure van een open oproep aan geïnteres-
seerde marktspelers. Een voorafgaande voorwaarde voor deze marktspelers is dat 
zij voldoen aan de vigerende erkenningsregeling als private arbeidsbemiddelaar 
in elk van de gewesten. Algemeen genomen stelt het aanspreken van private 
(commerciële en niet-commerciële) aanbieders van begeleidingsdiensten voor 
werkzoekenden specifieke juridische en organisatorische vereisten. 

Juridische vormgeving 

Juridisch gezien ressorteert de nieuwe aanpak in Vlaanderen onder de Wet op de 
Overheidsopdrachten (1993), rekening houdend met drempelbedragen en de mate 
van openbaarheid zoals bepaald in de Europese regelgeving en volgens de begin-
selen van het EG-Verdrag (non-discriminatie, gelijke behandeling en transparan-
tie). Bij de VDAB wordt deze juridische vorm strikt toegepast, ook voor subsidie-
instrumenten zoals het ESF, die vroeger anders georganiseerd waren (zie onder). 

Bij Forem en Actiris wordt niet gekozen voor de juridische vorm van een over-
heidsopdracht, maar voor het subsidiemechanisme, vanuit de motivatie om meer 
diversificatie en complementariteit in de markt te brengen. Het geeft de ‘régisseur-
ensemblier’ ook meer speelruimte bij het vastleggen van de procedure en van de 
criteria voor de keuze van de spelers, in die zin dat deze niet gebonden is aan het 
wettelijk kader van overheidsopdrachten, waarin de werkwijze bij procedures en 
criteria strikt is vastgelegd. In het subsidiestelsel blijft de publieke dienst wel 
gebonden aan de desbetreffende regelgeving (gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit, 1991), aan algemene rechtsbeginselen (zoals gelijkwaardige behan-
deling, transparantie), aan de toepasselijke erkenningsvormen (meestal wettelijk 
bepaald) en – last but not least – aan de zelf vastgelegde criteria. 

Organisatorische vormgeving 

Organisatorisch gezien impliceert marktwerking een scheiding tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer. In de drie regio’s zijn het de publieke diensten voor 

                                                           
6  In Wallonië zijn deze vzw’s meestal erkend op grond van een Decreet (Waalse Gewest) of een 

Besluit (Franstalige Gemeenschap), waardoor de grens tussen semi-publiek en privaat 
moeilijker te bepalen wordt.  
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arbeidsbemiddeling (VDAB, Forem, Actiris) die de oproepen voorbereiden, uit-
schrijven en opvolgen. 
– Intern bracht dit bij VDAB een herstructurering met zich mee gericht op een 

duidelijke scheiding op managementniveau tussen de publieke dienst als actor 
en de publieke dienst als regisseur-opdrachtgever. Bij VDAB is de rol van 
regisseur ondergebracht bij het tenderteam (te onderscheiden van de opera-
ties). 

– Bij Forem is op grond van het Forem-Decreet van 2003 de rol van regisseur-
opdrachtgever (‘régisseur-ensemblier’) ondergebracht bij Forem Conseil, en 
meer bepaald bij de ‘Service des relations partenariales’, te onderscheiden van 
de ‘Service aux particuliers’ en de ‘Service aux Entreprises’. 

– Bij Actiris worden de oproepen uitgeschreven door het interne departement 
Partnership en Netwerk van Actiris. 

Naar omvang is men in de drie regio’s gestart met bescheiden oproepen, met erg 
kleine aantallen en budgetten: 4,0 miljoen euro voor de eerste oproep (evoluerend 
naar 8,5 miljoen euro voor de vierde oproep) in Wallonië, rond 11 miljoen euro 
voor de eerste tender in Vlaanderen.7 
– In Wallonië ging het initiatief uit van de publieke dienst Forem in 2004. In 

Wallonië wordt gewerkt met jaarlijkse oproepen (‘appels à projets’) sinds 2004 
in het kader van het begeleidingsplan voor werklozen (2004); eind 2008 is de 
vijfde oproep gelanceerd voor een driejarige editie. Er werden in het kader van 
andere raamprogramma’s (Plan Marshall, Plan Stratégique transversal n°3) 
eveneens ‘appel à initiatives’ gelanceerd, die qua bereik en doelstellingen dui-
delijker afgebakend zijn dan de ‘appels à projets’. 

– In Vlaanderen kwam de eerste tender er uiteindelijk op politiek initiatief bij het 
aantreden van de nieuwe regering in 2005. In Vlaanderen verschijnen de ten-
ders op onregelmatige basis. De eerste tender in 2005, bedoeld als ‘proeftuin 
tendering’, had betrekking op de curatieve doelgroep in het kader van de acti-
vering van werkzoekenden. Het object en de doelgroep van de daaropvol-
gende tenders varieert. Anno 2009 zijn de belangrijke tenders in Vlaanderen de 
ESF-tender (Europees Sociaal Fonds; 2007), de tender-Jeugdwerkplan (2008) en 
de tender-centrumsteden (2009) en lopen enkele kleinere tenders af (IBO-ten-
dering; tendering activeringsbegeleiding; tendering inschakelingscoaching). 

                                                           
7  De hier besproken acties inzake het betrekken van private actoren hebben specifiek betrekking 

op de begeleiding van werkzoekenden (begeleiding in een ruime betekenis). Voor de opleiding 
van werkzoekenden hebben de publieke diensten eigen systemen van uitbesteding of 
samenwerking opgezet om een beroep te doen op externe partners. Deze vallen buiten het 
bestek van deze paper. Vormen van uitbesteding of samenwerking voor de opleiding van 
werkzoekenden (en werkenden) bestaan al langer dan voor de begeleiding. De organisatie 
ervan ressorteert zowel bij VDAB als bij Forem onder de opleidingsactor (VDAB 
Competentiecentra) of ‘opérateur de formation’ (Forem Formation).  
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– In Brussel is in 2008 gestart met de organisatie van oproepen, met het oog op 
de hernieuwing van vroegere samenwerkingsakkoorden. In 2008 ging het om 
vier oproepen, in 2009 om drie oproepen. Bijkomend heeft Actiris in 2008 een 
‘appel à projets’ gelanceerd samen met Bruxelles Formation. 

Voor de regionale diensten zijn de nieuwe marktoproepen supplementair aan het 
eigen dienstenaanbod door de publieke dienst (of zo goed als supplementair). Het 
gaat dus niet om een verschuiving van bestaande activiteiten naar de markt, maar 
om het gunnen van bijkomende activiteiten, meestal met extra overheidsmiddelen. 
Een nuancering hierbij is dat bij de VDAB de recente tender centrumsteden gefi-
nancierd wordt met middelen van de afgelopen ‘curatieve tender’, middelen die 
intussen dotatiemiddelen zijn geworden. 

In wat volgt zoomen we dieper in op het model in de drie regio’s. Achtereen-
volgens wordt voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel ingegaan op de invulling van 
het opdrachtgeverschap, de prijszetting en resultaatfinanciering, de ontwikkelin-
gen in de spelersmarkt en de resultaten inzake tewerkstelling van werkzoekenden.  

3.2 Het tendermodel in Vlaanderen 

In Vlaanderen is het tendermodel het dominante instrument bij marktwerking op 
het terrein van begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden. Het feit dat 
marktwerking wordt geïntroduceerd voor de begeleiding van werkzoekenden is 
nieuw in Vlaanderen. In het licht van de activering van werkzoekenden en de ver-
hoging van de werkzaamheidsgraad van de beroepsbevolking breiden de midde-
len voor begeleiding uit. Maar tegelijkertijd wordt de allocatie ervan aan dienst-
verleners strakker geregisseerd door de VDAB en worden nieuwe segmenten van 
het spelersveld aangesproken. Door het tendermodel krijgt de VDAB in principe 
een zekere keuze tussen kandidaat-aanbieders, die onderling concurreren op prijs, 
methode en/of kwaliteit. Een belangrijke inkooprol is in het tendermodel wegge-
legd voor de arbeidsmarktregie van de VDAB. Deze heeft vooral tot doel de capa-
citeit van het aanbod te vergroten onder handhaving van een kwalitatief goed en 
toegankelijk begeleidingsaanbod voor de werkzoekende. De Vlaamse arbeids-
marktregie door VDAB is te onderscheiden van de regie van het individuele tra-
ject. 

Naast de recente tenders heeft de VDAB een ruimere ervaring met de organisa-
tie van uitbestedingen van opleidingen. De tenders voor begeleiding door de 
arbeidsmarktregie zijn dus niet te verwarren met deze uitbestedingstraditie. En 
om helemaal volledig te zijn, zijn er in derde instantie ook de ‘regionale tenders’ 
binnen het kader van de zogenoemde lokale projectprogrammatie (LPP). Op zich 
is dit niet nieuw; wel nieuw is dat daarbij de Wet op de Overheidsopdrachten 
wordt gevolgd, vandaar het gebruik van het begrip ‘tender’. Doel is de projecten 
meer vraaggericht te maken en nieuwe spelers aan te trekken. Deze ontwikkeling 
naar tenders voor regio-specifieke pakketten van opleiding is onmiskenbaar een 
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stap vooruit, maar het blijft gaan om relatief kleine pakketten voor enkele kleinere 
niche-spelers (die niet noodzakelijk uit de regio zelf komen). Op zich staat dit nog 
ver van de opbouw van een publieke markt voor begeleiding en opleiding.  

3.2.1 Invulling van het opdrachtgeverschap 

In 2005 werd de eerste tender gelanceerd waarmee in Vlaanderen voor het eerst de 
brede markt van profit- en non-profitorganisaties werd aangesproken voor de 
organisatie en uitvoering van ‘integrale trajecten’ voor langdurig werkzoekenden. 
Dit betekende een belangrijke stap in het creëren van een publieke markt voor de 
begeleiding naar werk van werkzoekenden door commerciële partners. Daarvoor 
werd eerst een compartimentering van de VDAB doorgevoerd om een scheiding 
aan te brengen tussen de VDAB als regisseur van de arbeidsmarkt – de opdracht-
gever van de tenders – en de VDAB als actor of aanbieder van diensten. De 
proeftuin ‘trajecttendering’ was de eerste oproep waarbij de trajectbegeleiding van 
6 000 langdurig werkzoekenden werd aanbesteed. De regisseur beoogde na een 
evaluatie van deze proeftuin de verdere lijnen voor de marktwerking uit te zetten. 
Drie jaar na datum is de tender volledig uitgevoerd. Maar op het eind van de 
legislatuur 2004-2009 blijft het zeer onduidelijk in welke richting het marktwer-
kingsbeleid politiek verder zal evolueren. 

Ondertussen heeft de VDAB niet afgewacht en een hele batterij van tenders 
gelanceerd. Het totale budget voor tendering op jaarbasis bedraagt 
32 miljoen euro (2009; bij uitvoering op kruissnelheid). Met dit bedrag correspon-
deren 16 040 nieuw gestarte trajecten op jaarbasis plus 4 215 eenheden competen-
tieversterking. De bedragen en aantallen zijn als volgt verdeeld. 
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Tabel 1 Bedragen en aantallen voor de VDAB-tenders op centraal niveau voor 2009 (op kruis-
snelheid) 

Tender Totaal 
bedrag 

Bedrag op 
jaarbasis 

Omvang op jaarbasis 

ESF  17 mio 1 780 trajecten voor personen met een 
arbeidshandicap 

   4 010 trajecten voor de 3 kansengroepen 
(allochtoon, kortgeschoold, 50+) 

   973 opleidingsplaatsen personen met een 
arbeidshandicap 

   1 867 opleidingsplaatsen voor de 
3 kansengroepen 

   77 opleidingen social profit (1 375 oplei-
dingsplaatsen, budget 2,3 mio) 

Jeugdwerkplan   5,6 mio 4 050 trajecten (intensieve bemidde-
lingstrajecten) 

Centrumsteden  7,5 mio 5 100 trajecten (intensieve begeleiding en 
bemiddeling van kansengroepen) 

Activeringsbegeleiding  2,2 mio 1 100 trajecten begeleiding van langdurig 
werkzoekenden met een ernstige medische, 
mentale, psychische en of psychiatrische 
problematiek (MMPP problematiek) 

IBO begeleiding*   0,38 mio 1 050 IBO-begeleidingen 

Totaal  32,68 mio 16 040 trajecten + 1 050 IBO-begeleidingen 
4 215 competentieversterking 

* IBO-tender loopt tot 1 november 2009 

Bron: VDAB en eigen bewerking (HIVA) 

De belangrijkste tenders in de periode 2005-2009 zijn de curatieve tender 
(juli 2005), de ESF-tender (mei 2007), de tender Jeugdwerkplan (maart 2008) en de 
tender Centrumsteden (januari 2009). De tendering wordt aangestuurd door een 
tenderteam, dat ondergebracht is bij de VDAB-regie op centraal niveau. Daarnaast 
heeft de VDAB sinds lange tijd ervaring met de uitbesteding van opleidingen, 
zowel centraal als regionaal. Hiervoor is er een budget ‘centrale projectprogram-
matie’ (CPP) en ‘lokale projectprogrammatie’ (LPP). Het CPP-budget is een cen-
traal beheerd budget waarop de regio’s kunnen inschrijven. Het feit dat dit cen-
traal beheerd wordt, heeft te maken met de financier (bv. IPV, Social Profit, …). 
Het LPP-budget is in principe vrij te besteden door de VDAB-regio’s op basis van 
de prioriteiten in het regionale jaaractieplan. In de meeste regio’s dient dit budget 
voor de subsidiëring van een aantal initiatieven bij NGO’s. De regio Antwerpen 
loopt hierbij voorop op de andere regio’s omdat sinds 2005 alle LPP-middelen 
aanbesteed worden via het instrument van tendering, dus gebruik makend van de 
Wet op de Overheidsopdrachten. 

Een vreemde eend in de bijt is de ESF-tender. De ESF-tender betreft een aparte 
situatie om verschillende redenen: vooreerst vanwege de eigen aard van het ESF 
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als financieringsbron van projecten bij (uitsluitend) niet-commerciële derden, ver-
volgens vanwege het feit dat de VDAB hier gedeeltelijk de regierol van het ESF-
agentschap overneemt. Het ESF neemt meer dan de helft in van het totale bedrag 
van 32 miljoen euro. Zonder het ESF in rekening te brengen bedraagt het bedrag 
op jaarbasis voor tendering 15 miljoen euro. 

De publieke bemiddelingsdienst vat de aanbestedingen op als een instrument 
om flexibel in te spelen op tijdelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktbehoeften 
(VDAB Jaaractieplan 2009). Door tenders en uitbestedingen te organiseren vanuit 
de diensten waarop ze betrekking hebben, is het beleid bij VDAB versnipperd. Er 
is geen sprake van een gemeenschappelijk kader voor inkoop. In het Jaaractieplan 
2009 wordt de stroomlijning van de procedures voor de aan- en uitbestedingen 
vooropgesteld zowel op lokaal als centraal niveau (de lokale en centrale project-
programmatie). Er wordt ook een evaluatie voorzien van de verschillende tender-
projecten.  

Momenteel is er geen systematisch beleid binnen VDAB om al dan niet te kiezen 
om via tenders te werk te gaan. De redenen voor de verschillende tenders tot 
hiertoe waren telkens van specifieke aard. Als enige beleidsprincipe geldt dat de 
personeelsomvang van VDAB niet meer mag groeien. Door deze beslissing is er 
dus – bij gelijkblijvend beleid – een constante capaciteit die wordt aangeboden aan 
de markt. Voor het overige komen de tenders er op basis van ad hoc-beslissingen 
door het management, de politieke voogdijminister en de Raad van Bestuur. 

Wanneer er wordt getenderd en voor welke doelen verschilt van tender tot ten-
der: 
– bij de curatieve tender speelden een duidelijke politieke keuze en de problema-

tiek van de doelgroep, waarvoor de VDAB geen aanbod in huis heeft; 
– de tender voor het Jeugdwerkplan is er gekomen op basis van tripartiet over-

leg in Vesoc; 
– de tender centrumsteden is deels een vervolg op de curatieve tender en is een 

keuze van VDAB; 
– de tender activeringsbegeleiding kwam op vraag van de regio’s omwille van 

ontbrekende expertise voor deze doelgroep (MMPP of medische, mentale, psy-
chische en/of psychiatrische problematiek); 

– voor de competentiecentra zijn de aanbestedingen ingegeven door de akkoor-
den met de financierende sectoren (IPV; bewakingssector; overdracht van 
middelen vanuit het Departement Welzijn voor opleidingen in social profit o.a. 
polyvalent verzorgenden; e.a.); 

– tenslotte sturen ook de financierende steden (Antwerpen, Gent, Hasselt, Genk) 
aan op aanbesteding voor de LPP. 

Wanneer voor welke doelen voor een tender wordt gekozen hangt af van een mix 
van factoren: politieke en beleidskeuzes; aard van de doelgroep; vraag vanuit de 
regio’s, sectoren, werkveld, steden. Het is niet volledig zo dat alleen wordt geten-
derd als er additionele middelen beschikbaar komen. De stelregel is dat voor elk 
nieuw actieprogramma wordt nagegaan of dit al dan niet door de VDAB met de 
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huidige capaciteit kan worden uitgevoerd. Als dat niet het geval is, wordt geten-
derd. Indien toch aangewezen is dat VDAB het actieprogramma zelf uitvoert, 
wordt nagegaan welk ander deel van de bestaande dienstverlening kan worden 
getenderd.8 

Evoluties bij de opeenvolgende tenders 

Naar doelgroep is de scope voor de tenders verruimd. Bij de eerste tender ging het 
enkel om de curatieve doelgroep, bij recentere tenders (Jeugdwerkplan, ESF) valt 
ook de preventieve categorie onder de doelgroep.  

Een belangrijke evolutie is dat VDAB afstapt van de aanbesteding van integrale 
trajecten. De VDAB doet dit naar eigen zeggen vanuit financiële overwegingen. De 
VDAB is van oordeel dat er bij de curatieve tender te veel is betaald voor te weinig 
resultaat en te beperkte trajecten. Opvallend is dat de VDAB daarbij telkens uit-
gaat vanuit een norm die gebaseerd is op de eigen dienstverlening. We komen hier 
in paragraaf 3 nog op terug. 

Wat de VDAB specifiek aan de kaak stelt is dat de aanbieders onvoldoende 
hebben geïnvesteerd in competentieversterking. De VDAB had namelijk bepaald 
dat 70% van de toegeleide kandidaten een uitgebreid traject met competentiever-
sterking nodig hadden (module 3-4-5-6). Uit de praktijk bij de aanbieders blijkt dat 
bij de invulling van een traject vaak gebruik werd gemaakt van sollicitatietraining 
(module 3; waardoor het in aanmerking kwam als ‘uitgebreid traject’), terwijl 
echte opleidingen maar een klein aandeel vormden en opleidingen op de werk-
vloer (module 6) haast niet voorkwamen. De VDAB stelt vast dat er weinig 
gebruikt werd gemaakt van de IBO-maatregel die nochtans voor de partners een 
lage kostprijs inhoudt. Wel is het zo dat de instap in een Individuele Beroeps-
opleiding niet als resultaat geldt maar wel de aanwerving nadien. Op basis van 
die evaluatie door VDAB heeft men ervoor gekozen om voor het Jeugdwerkplan 
eerst zelf competentieversterking aan te bieden alvorens de jongeren te tenderen. 
Deze gang van zaken roept de onderliggende vraag op in welke mate opleiding 
wel nodig is voor de integratie van deze doelgroepen, en of de VDAB bij de scree-
ning niet teveel of te eenzijdig de nadruk legt op tekorten in beroepstechnische 
kennis. Mogelijk heeft dit te maken met het instrument van de intakeleidraad, dat 
vertrekt vanuit het voorkeursberoep om belemmeringen naar werk te detecteren. 

                                                           
8  De middelen voor de sluitende aanpak, waarmee de eerste tender werd gefinancierd, zijn 

intussen dotatiemiddelen geworden, waarmee de nieuwe tender centrumsteden wordt 
gefinancierd. Voor het actieprogramma 50+ zijn geen extra middelen vrijgemaakt; de VDAB 
wordt gevraagd dit te realiseren met de bestaande capaciteit en de sociale partners hebben 
gevraagd dat de VDAB dit zelf doet in plaats van uit te besteden. Om dit te kunnen doen 
bekijkt de VDAB welk deel van de dienstverlening er elders kan worden uitbesteed (in dit 
geval de centrumstedentender). 
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Conflicterende rollen voor de VDAB 

Zoals in de eerste sectie reeds toegelicht, doen zich mogelijk conflicterende situa-
ties voor als de VDAB tegelijk instaat voor de offertebeoordeling, dezelfde dien-
sten aanbiedt als de markt en beslist over de toe te leiden kandidaten. De neutra-
liteit bij de offertebeoordeling is volgens de VDAB voldoende gegarandeerd om-
dat de offertes worden beoordeeld ten opzichte van elkaar, niet ten opzichte van 
de eigen kwaliteitsnorm. De toeleiding van kandidaten ligt uiteindelijk in handen 
van de consulent, die daarvoor een eigen inschatting maakt. Tot op heden bestaat 
er nog geen meetinstrument voor de toeleiding. De VDAB heeft niet de ervaring 
dat consulenten de moeilijkste kandidaten toeleiden naar de partners maar heeft 
daar eigenlijk weinig zicht op. VDAB-consulenten ervaren het tegendeel: zij perci-
piëren de toeleiding vaak als het doorsturen van de betere kandidaten, waardoor 
zijzelf met de moeilijkste kandidaten achterblijven. Bij de consulenten is er een 
motivatie om de toeleiding zo goed mogelijk te doen. Momenteel wordt een 
beslissingsboom ontwikkeld die de consulent kan gebruiken om de keuze te 
bepalen tussen interne of externe doorverwijzing in het kader van het Jeugdwerk-
plan, het ESF of de Centrumsteden. Dit zal altijd per regio moeten worden afge-
wogen, want arbeidsmarkten verschillen en contingenten moeten opgevuld gera-
ken. De VDAB kan meestal wel zorgen voor een regelmatige toeleiding van kan-
didaten naar de gecontracteerde aanbieders. Volledige standaardisering van de 
toeleiding is onmogelijk. In de bestekken worden de doelgroepen bewust vrij ruim 
omschreven. Als de aanbieder ontevreden is over de doorverwezen kandidaat, 
kan deze teruggenomen worden, hoewel formeel terugverwijzing niet mogelijk is. 
In de praktijk komt terugverwijzing van kandidaten weinig voor. 

Binnen de VDAB zijn er verschillende maatregelen genomen om rechter- en 
partijsituaties tot een minimum te herleiden: het onderbrengen van de regie onder 
een aparte divisie binnen de organisatie, objectivering van de toeleiding en door-
verwijzing van kandidaten, transparantie bij selectie en gunning van aanbieders. 
Toch rijst de vraag of deze maatregelen volstaan als afdoende legitimiteitsbasis 
voor de te nemen beslissingen. Feitelijk mag er dan geen reden zijn om de VDAB 
te verdenken van partijdige beslissingen of beslissingen in het eigen belang van de 
organisatie, het feit dat dit potentieel tot de mogelijkheden behoort zet de legiti-
miteit van de positie als opdrachtgever onder aanhoudende druk. De enige manier 
om dit naar de buitenwereld op een afdoende manier op te lossen is een eendui-
dige afbakening en verdere verzelfstandiging van die diensten die rechtstreeks 
raken aan de diensten die op de markt worden ingekocht.  

3.2.2 Prijszetting en resultaatfinanciering 

De VDAB geeft een richtprijs op in de tenders. Volgens de VDAB vraagt het spe-
lersveld dat de VDAB dit doet. Opnieuw merken we dat de norm wordt afgeleid 
vanuit de eigen organisatie. De richtprijs is gebaseerd op een berekening van wat 
de uit te voeren opdracht aan tijd kost aan de VDAB als deze ze zelf zou doen. Per 
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tijdseenheid wordt een gegeven eenheidskost gehanteerd. Ontwikkelingskosten 
zijn niet meegerekend. De resultaatfinanciering evolueert naar 40%, terwijl dit 
aanvankelijk (bij de curatieve tender) 30% was. De prijzen staan onder neer-
waartse druk. Bij de curatieve tender bedroeg de richtprijs 2 757,5 euro (excl. btw). 
Bij de recentere tenders is deze richtprijs gedaald naar 900 euro (ESF-tender), 
1 150 euro (tender Jeugdwerkplan) en 1 220 euro (tender centrumsteden) (prijzen 
excl. btw). Deze tenders mogen dan verschillende doelgroepen en acties omvatten, 
wat opvalt is het lage prijsniveau. 

In de biedingen gaan spelers soms fel onder de richtprijs wat een gevaar kan 
betekenen voor de kwaliteit van de dienstverlening. Het probleem bij de beoorde-
ling is dat wettelijk gezien de criteria methode, kwaliteit en prijs afzonderlijk 
moeten worden gezien. Men kan niet afwegen of de opgegeven methode kan 
worden gerealiseerd voor de opgegeven prijs. 

De vergelijking van prijzen met het buitenland behoeft enige nuancering, omdat 
de prijs niet los kan worden gezien van de wijze en mate van resultaatfinanciering. 
Bij de VDAB is de resultaatfinanciering gebaseerd op een bonus/malus indien de 
vooropgestelde plaatsingsnorm niet wordt gehaald. Een bonus wordt uitbetaald 
indien meer plaatsingen kunnen worden gerealiseerd dan vooropgesteld; een 
malus geldt in het omgekeerde geval. Dat betekent dat indien de norm wordt 
behaald voor het geheel van toegeleide kandidaten, aanbieders voor 100% worden 
gefinancierd. In Nederland is de resultaatfinanciering gebaseerd op het al dan niet 
behalen van een plaatsingsresultaat per individueel traject dat wordt uitbesteed. 
Naarmate het resultaatgedeelte groter is, bestaat de neiging om een hogere prijs 
op te geven om het risico op niet-honorering op te vangen. Vooral gedurende de 
eerste jaren van de marktwerking in Nederland, toen de resultaten achterbleven 
op de verwachtingen, was het feitelijke uitbetaalde budget voor een gegeven aan-
tal trajecten doorgaans lager dan het geraamde budget. In Vlaanderen ligt bij de 
eerste tender voor curatieve trajecten het resultaat lager dan de norm, maar op 
financieel vlak is dat minder voelbaar voor de aanbieders. Als bijvoorbeeld 
gemiddeld 44% wordt behaald in plaats van de vooropgestelde 50% bij een ver-
houding van 30% resultaatfinanciering, verliest een aanbieder slechts 6% van het 
30%-gedeelte; voor het 70%-gedeelte ontvangt hij de volle 100% van de overeen-
gekomen prijs. Het vergelijken van prijzen tussen landen is dus onlosmakelijk 
verbonden met de wijze van resultaatfinanciering en eventuele bonussen. Dit alles 
neemt niet weg dat het prijsniveau bij de VDAB-tenders ver beneden het niveau 
van de Nederlandse prijzen ligt (zie onder). Door het lage prijsniveau in Vlaande-
ren wordt in de hand gewerkt dat aanbieders elders verworven inkomsten moeten 
inzetten om financieel rond te komen - dat geldt voor alle types van spelers, zowel 
niet-commerciële als commerciële. Het is zeer de vraag of deze vorm van ‘dubbel-
financiering’ wel werd beoogd.  
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3.2.3 Ontwikkelingen in de spelersmarkt 

De spelersmarkt die zich tot hiertoe heeft gevormd in Vlaanderen kan op basis 
van de gunningen voor één of meer van de centrale tenders worden geraamd op 
(maximum) 52 organisaties (beter is te spreken van gunningen, aangezien een 
aantal organisaties meerdere keren gegund werden). Dit is slechts een fractie van 
het totaal aantal potentiële aanbieders op deze publieke markt. De totale spelers-
markt kan worden geraamd op 583 (zonder rekening te houden met spelers die in 
verschillende segmenten opereren of niet-actieve erkende spelers), als volgt ver-
deeld over de verschillende marktsegmenten: uitzendarbeid 133; outplacement 
130; bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling 320. 

Een opvallende bevinding is dat de commerciële partners sterk ondervertegen-
woordigd zijn onder de gegunde aanbieders. Enkel bij de proeftuin ‘tendering 
curatieve trajecten’ (9 van de 14 gegunde percelen), de tender van het jeugdwerk-
plan (3 van de 3 gegunde percelen) en de tender voor de centrumsteden (5 van de 
5 gegunde percelen) zijn de commerciële partners goed vertegenwoordigd. Dit 
wordt mede beïnvloed door de voorwaarden en de geografische afbakening van 
percelen in de tender. Het overzicht van de belangrijkste tenders illustreert dit: 
– Curatieve tender: bij de eerste tender, de proeftuin tendering voor de curatieve 

groep, hadden zich vrij veel commerciële organisaties ingeschreven. De 
gegunde bedrijven waren deels samenwerkingsverbanden tussen commerciële 
en niet-commerciële organisaties, meer bepaald T-Groep en Levanto (Antwer-
pen; Mechelen-Turnhout) en T-Groep en Vokans (Vlaams-Brabant). De overige 
zes gegunde percelen gingen naar volgende bedrijven: Vedior (nu Tempo 
Team), SBS Management, en twee nieuwkomers op de Belgische markt, Agens 
en Alexander Calder (deze van oorsprong Nederlandse organisaties zijn 
inmiddels verdwenen van de Belgische markt); 

– ESF-tender: bij deze tender werd geen enkel perceel gegund aan de commerci-
ële inschrijvers. Dit was niet bij gebrek aan inschrijvingen; 

– tender jeugdwerkplan: deze tender was gestructureerd op basis van één Vlaams 
perceel. Alle drie gegunde organisaties zijn uit de commerciële sector: Plus 
Uitzendkrachten (met Levanto als onderaannemer), Randstad Diversity en 
SBS; 

– tender centrumsteden: voor deze tender zijn percelen enkel gegund aan 
commerciële inschrijvers, meer bepaald Tempo Team, Manpower, Randstad, 
T-Groep en SBS. 

Het aantal commerciële spelers betrokken in de zich opbouwende markt blijft dus 
al bij al zeer beperkt. Dit hangt deels samen met de schaal en de mate van pre-
scriptie van diensten in de oproep, maar deels ook met de beoordelingscriteria bij 
selectie van aanbieders. Dit vormt specifiek een knelpunt bij de opbouw van een 
nieuwe publieke markt. De VDAB heeft de ervaring dat momenteel nog niet de 
specialisten opduiken die men beoogde met de beginnende marktwerking. 
Bepaalde tenders worden te algemeen bevonden (Jeugdwerkplan), waardoor te 
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weinig kan worden beoordeeld op aanwezige expertise en het spelersveld 
omvangrijk wordt. Bij de begeleidingstenders (ESF-arbeidsbemiddeling voor 
doelgroepen; Jeugdwerkplan; Centrumsteden) wordt beoordeeld op expertise 
aangaande de vraag op de arbeidsmarkt, niet op expertise in begeleiding of 
bemiddeling op vacatures in de vacaturedatabank. De VDAB heeft dus de ver-
wachting om indieners te kunnen beoordelen op basis van specifieke criteria met 
betrekking tot kwaliteit, expertise en ervaring. Deze benadering mag dan gerecht-
vaardigd zijn, voor de opbouw van een nieuwe markt vormt zij wel een bijko-
mende toetredingsbelemmering voor nieuwe aanbieders. In een meer mature 
markt zullen opdrachtgevers meer gewicht toekennen aan ervaring en kwaliteit 
(resultaten). Maar ook daar is het van belang om nog pakketten te voorzien die 
genoeg ruimte laten voor nieuwe toetreders, om de vereiste ervaring te kunnen 
opdoen. 

De onduidelijkheid wanneer een nieuwe tender voor welke doelen zal verschij-
nen maakt het er voor geïnteresseerde marktspelers niet eenvoudig op. Voor de 
ontwikkelende markt biedt de huidige manier van werken te weinig houvast en te 
weinig kansen tot investering, specialisatie en kruisbestuiving. Als er al wordt 
samengewerkt is dat om tegemoet te komen aan de vereiste schaalgrootte (bij niet-
commerciële partners), niet om methodische vernieuwing mogelijk te maken. 
Vooral de niet-commerciële organisaties hebben de neiging in te schrijven op alles 
wat verschijnt (‘vandaag schoonmaak, morgen horeca’). 

Vanuit de hoek van niet-commerciële partners, met name de NGO’s, wordt 
sterke kritiek geuit op het experimentele karakter van het tenderbeleid.9 Inhoude-
lijk stellen zij dat marktwerking niet het geschikte instrument is om kansengroe-
pen te activeren. Naar aanleiding van de doelgroepomschrijving voor de tender 
centrumsteden ijverden de NGO’s ervoor om de curatieve doelgroep geen voor-
werp te laten uitmaken van deze tender, maar zonder resultaat. Bovendien mel-
den de lokale NGO’s dat de tenders de eigen organisatiefinanciering in het 
gedrang brengen.10 Personeelswissels en de korte duur van de opdrachten 
bemoeilijken de lange termijnplanning van de organisatie en de kwaliteit van de 
dienstverlening. Bij niet-commerciële partners worden steeds vaker allianties aan-
gegaan om specialisatie te bevorderen en regio-overschrijdend te kunnen werken. 
Non-profitorganisaties stellen zich de vraag of ze zich nu meer moeten gaan spe-
cialiseren op welbepaalde doelgroepen of commerciële activiteiten moeten aan-
bieden om de continuïteit te verzekeren. 

De VDAB is als opdrachtgever zelf vragende partij voor een financieel gezonde 
en stabiele markt, maar ziet hierin momenteel niet een taak voor de regisseur. In 
functie van de beoogde marktwerking is er nochtans nood aan een visie en aanpak 

                                                           
9  SLN (2008), ‘Geen muziek meer in ‘Love me tender’! Manifest niet-commerciële derden, 

december 2008.’, Slinger, jrg. 13, nr. 5, p. 1-5. 
10  SLN (21.05.2008), Verslag tenderoverleg VDAB-SLN, SLN, Gent. 
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gericht op de ondersteuning van een stabiele spelersmarkt. Om de markt echt tot 
ontwikkeling te brengen zijn middelen nodig. Dat vergt een politieke beslissing. 
Bovendien dient klaarheid te komen in de rol van de VDAB: welke rol kan de 
VDAB vervullen ten aanzien van de ontwikkeling van de markt? moet de publieke 
dienstverlener zich inlaten met marktontwikkeling? is dit nog de rol van een 
opdrachtgever? Mogelijk is hier een rol weggelegd voor een regulator, een functie 
die momenteel nog door geen enkele instantie wordt opgenomen. 

Een specifiek obstakel om te komen tot een eerlijk verloop van de mededinging 
is de verschillende situatie inzake btw-plicht. Het principe is dat de aard van de 
opdracht, en niet het statuut van de organisatie, bepaalt of diensten al dan niet 
btw-plichtig zijn. 
– Voor trajectbegeleiding kunnen organisaties in principe geen vrijstelling van 

btw bekomen. Alle organisaties, dus ook de niet-commerciële, moeten bij de 
inschrijving voor een tender bij de VDAB hun prijs vermelden inclusief btw. 
De VDAB vergelijkt de inschrijvingen op basis van de prijs inclusief btw. Of 
organisaties uiteindelijk btw moeten betalen, hangt af van de beslissing door 
de btw-administratie waar een aanvraag voor vrijstelling is ingediend. Som-
mige niet-commerciële organisaties zijn volledig vrijgesteld van btw, andere 
zijn gemengd btw-plichtig. Dit wordt bepaald op grond van de uitgevoerde 
kernactiviteit, niet op grond van het statuut van de organisatie. 

– Voor onderwijs en opleiding is er een vrijstelling voorzien in het kader van 
art. 44 van het btw-wetboek. Toch blijft het onduidelijk wat dit betekent voor 
de private organisaties die volledig btw-plichtig zijn, in het bijzonder de com-
merciële spelers. Momenteel bestaat er een soort rechtsvacuüm. Dit is een pro-
bleem dat op federaal niveau dient opgelost.  

Een ander aspect van het btw-dossier is de recuperatie van btw, wat nu niet kan 
voor publieke organisaties. Ook hier is een gelijkschakeling tussen alle niet-
commerciële en commerciële organisaties wenselijk.  

3.2.4 Resultaten inzake tewerkstelling van werkzoekenden 

Een belangrijke vraag in het debat over marktwerking is of uitbestede trajecten 
ook de verwachtingen inzake uitstroom naar werk inlossen. Voor de curatieve 
tender zijn er bruto-uitstroomresultaten beschikbaar; deze vertonen volgende ten-
dens. 



 23 

 

Tabel 2 Uitstroomresultaten van de curatieve tender op basis van drie metingen van de 
afgesloten trajecten (telkens berekend voor die trajecten waarvoor reeds een uit-
stroomresultaat beschikbaar is per 31/03/2009) 

 Uitstroom naar 
werk (%) 

Uitstroom uit de 
werkloosheid (%) 

Norm (uitstroom uit de 
werkloosheid) (%) 

Uitstroom na 6 m (1 meting) 38,8 50,6 - 
Uitstroom 6 m na 1ste meting 40,7 53,4 - 
Uitstroom 12 m na 1ste meting 43,3 59,1 - 
Uitstroom 18 m na 1ste meting 44,9 62,2 - 

Uitstroom o.b.v. 3 metingen* 31,5 43,1 50,0 

* Uitstroom berekend voor respectievelijk 5 845 en 5 686 trajecten. De uitstroomresultaten wor-
den gemeten op drie verschillende meetmomenten (6, 7 en 8 maanden na afloop van de laatste 
trajectactie), en vervolgens 6, 12 en 18 maanden na de eerste meting. De norm is bepaald door 
VDAB op basis van de uitstroom bij een vergelijkbare groep in het verleden. 

Bron: VDAB/IDEA Consult (31 maart 2009) 

Zoals uit bijgaande tabel blijkt, zal de globale uitstroomnorm van 50% die werd 
vooropgesteld voor de 6 000 aanbestede trajecten niet worden gehaald. Aanvan-
kelijk was er sprake van grote regionale verschillen. Vermoedelijk zijn hogere uit-
stroomcijfers deels schatplichtig aan meer ‘parking’, het parkeren van moeilijker 
plaatsbare kandidaten in een beperktere dienstverlening. Zo kent SBS Manage-
ment Consultants, een aanbieder met een hoog uitstroompercentage, ook een hoog 
aandeel in onafgesloten of lopende trajecten. Dit wijst erop dat achter de resul-
taatsverschillen ook methodologische verschillen schuilen. Hierbij dient voor ogen 
gehouden dat afroming wordt voorkomen door geen terugverwijzingsmogelijk-
heid in het contract te voorzien. Alle cliënten moeten met andere woorden door de 
aanbieder in een traject opgenomen worden. Bovendien is de resultaatsfinancie-
ring slechts beperkt (no cure, less pay) in plaats van volledig (no cure, no pay). 
Beide maatregelen helpen afroming tegen te gaan, hoewel de effectieve inspan-
ningen voor de werkzoekenden nog altijd kunnen verschillen (cf. ‘parking’). 

Wat opvalt zijn de grote verschillen tussen de uitstroom naar werk en de uit-
stroom uit de werkloosheid. Dit wijst op het problematische karakter van een 
resultaatsanalyse die enkel gebaseerd is op uitstroomresultaten. Een resultaats-
analyse moet voldoende differentiëren. Niet enkel het onderscheid tussen uit-
stroom uit de werkloosheid en uitstroom naar werk is belangrijk. Een resultaats-
analyse moet ook rekening houden met verworven competenties. Een toepassing 
van dit laatste zijn de tenders voor het trajectonderdeel beroepsopleiding. In de 
regio Antwerpen bijvoorbeeld wordt hier geen resultaatsfinanciering toegepast. 
De aanbieders rapporteren de vorderingen van de cliënt op basis van de verwor-
ven beroepsspecifieke sleutelcompetenties zoals vastgelegd door de SERV. 

Voor de VDAB vallen de resultaten bij de curatieve tender wat tegen op de 
verwachtingen. Daarom werd de resultaatfinanciering in de recentere tenders 
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opgetrokken van 30% naar 40%. De VDAB wil op deze manier voor de recente 
tenders een beter resultaat bekomen dan bij de curatieve tender. 

Wel kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij de meting (drie opeenvol-
gende meetmomenten, terwijl slechts één meetmoment gebruikelijk is bij VDAB) 
en de berekening van de norm (gebaseerd op grote cohorten met vergelijkbare 
kenmerken die door de VDAB in het verleden werden geplaatst; regionale ver-
schillen).11 In feite wordt hiermee voorbijgegaan aan het feit dat het bij de cura-
tieve tender ging om een ‘restgroep’ die niet door de VDAB werd begeleid. Hoe 
kan de VDAB dan een norm bepalen voortgaande op de eigen behaalde resultaten 
in het verleden? In de latere tenders heeft men de meting op drie opeenvolgende 
momenten (na 6, 7 en 8 maanden) laten vallen. 

Het principe nu luidt dat partners niet anders geëvalueerd worden dan de 
VDAB zelf. De normen worden in de latere tenders bepaald op basis van één 
gemiddelde voor heel Vlaanderen. Voor de tender Jeugdwerkplan is de norm 63%, 
voor de tender centrumsteden 55%, telkens gedefinieerd als uitstroom naar werk 
conform de Beheersovereenkomst van de VDAB. Ook bij de module-tenders blij-
ven de geldende normen van kracht, ook al kan het hanteren van ‘plaatsing in een 
baan’ als succesmaat vragen oprijzen als het gaat om algemene competentiever-
sterking. 

3.3 Appels à projets in Wallonië 

Forem doet sinds 2004 een beroep op de markt via projectoproepen of ‘appels à 
projets’. Het initiatief hiertoe ging uit van Forem. Sindsdien wordt gewerkt met 
jaarlijkse oproepen. Eind 2008 is de vijfde oproep gelanceerd voor een driejarige 
editie. De opdrachten in de projectoproepen passen in het kader van het begelei-
dingsplan voor werklozen of Plan d’accompagnement des chômeurs (PAC).12 De 
acties hebben betrekking op de begeleiding naar werk en de vorming van werk-
zoekenden in de brede zin van het woord, met uitsluiting van kwalificerende 
opleidingen (zie onder). Om het aanbod beter te kunnen afstemmen op de 
behoeften van de uitgebreide en diverse PAC-doelgroep werd een beroep op 
externe partners voor de uitvoering van de begeleidingsacties noodzakelijk. 

Om de private spelers te betrekken maakt Forem Conseil gebruik van twee 
types instrumenten: 
– ‘appels à projets’ in het kader van het PAC of (vergelijkbare) ‘appels à initiati-

ves’ (specifiek in het kader van het Plan Stratégique transversal n°3 - PST3); 

                                                           
11  Bij de curatieve tender was de norm bepaald op basis van de vergelijkbare uitstroomnorm in 

de Beheersovereenkomst van de VDAB (54%), vermeerderd met 5% (omdat de VDAB-
resultaten met 5% moesten stijgen). Bij drie opeenvolgende metingen kwam men tot een 
verlaging met 9% (50%). 

12  Samenwerkingsakkoord betreffende de actieve begeleiding en opvolging van het zoekgedrag, 
gesloten op 30 april 2004 tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.  
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– ‘cofinancement’ van opleidings- of begeleidingsacties: op basis van raam-
overeenkomsten tussen Forem, het Waalse Gewest en een groep niet-commer-
ciële operatoren, of ook in het kader van andere initiatieven die bijdragen tot 
de uitvoering van DIISP (Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle): 
Organismes d’insertion socioprofessionelle (OISP), entreprises de formation 
par le travail (EFT), missions régionales pour l’emploi (MIRE), … 

De appels à projets passen binnen een logica van subsidiëring in het kader van de 
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (1991). De projectoproepen zijn 
niet geconcipieerd vanuit een publieke marktwerking. De Wet op de Overheids-
opdrachten is er niet op van toepassing. Dit is een belangrijk verschil met de aan-
pak in Vlaanderen. Let wel, offerteaanvragen in het kader van de Wet op de 
Overheidsopdrachten komen wel al voor bij Forem Formation als ‘opérateur de 
formation’. 

De oproepen worden georganiseerd door Forem Conseil. Intern bestaat bij 
Forem sinds 2003 een scheiding tussen Forem Conseil en Forem Formation. Onder 
Forem Conseil ressorteren Opérateur-Emploi en Régisseur-Ensemblier. De nieuwe 
rol van regisseur is verankerd in het decreet van 2003 tot wijziging van het decreet 
van 1999, en wordt omschreven als ‘régisseur du marché et ensemblier d’actions 
menées par les opérateurs publics et privés’. Deze evolutie resulteerde voor Forem 
in twee nieuwe functies: de functie van arbeidsmarktanalyse (Service d’analyse du 
marché de l’emploi et de la formation - AMEF) en de functie van coördinatie en 
stimulering ten aanzien van de andere publieke en private aanbieders (Service des 
relations partenariales - SRP). De rollen van opdrachtgever en uitvoerder van 
dienstverlening zijn dus in zekere mate van elkaar gescheiden, in de lijn van het 
onderscheid tussen regisseur en actor bij de VDAB. Zoals bij VDAB de arbeids-
marktregie zowel de arbeidsbemiddeling als het tenderteam omvat, is dit ook bij 
Forem het geval.  

3.3.1 Invulling van het opdrachtgeverschap 

De motivering voor Forem om niet tewerk te gaan op basis van de juridische vorm 
van een overheidsopdracht ligt bij het streven naar meer diversificatie en comple-
mentariteit in het dienstenaanbod in het kader van het optreden als ‘régisseur-
ensemblier’. Forem heeft tot doel met de oproepen om nieuwe benaderingen tot 
ontwikkeling te brengen, door mogelijkheden te bieden aan de commerciële, aan 
de erkende niet-commerciële en aan de niet-erkende niet-commerciële organisa-
ties. Deze initiatieven brengen meer diversificatie in het aanbod, waardoor beter 
kan worden ingespeeld op de behoeften van het activeringsplan voor werkzoe-
kenden. Dit nieuwe aanbod is complementair aan het al bestaande interne aanbod. 

Naast diversificatie en complementariteit is voor Forem ook het partnerschap 
een leidend principe. Het streven naar partnerschap is vastgelegd in het Forem-
decreet: ‘Toute forme d’association ou de collaboration avec des intervenants 
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publics et/ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels 
peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux mis-
sions de l’Office qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu’un interve-
nant aurait pu apporter seul aux besoins des publics-cibles ou lorsque l’Office ne 
peut réaliser une partie de ses missions seul, en raison de la spécificité du besoin à 
couvrir’ (decreet van 6 mei 1999 m.b.t. Forem, art. 7). 

Centraal voor Forem staat het doel om vraag en aanbod beter af te stemmen 
voor welbepaalde doelgroepen via een diversiteit aan acties door een diversiteit 
aan spelers (‘faire autre chose’; ‘faire autrement’). Het partnerschap komt even-
eens naar boven in de samenwerkingsverbanden met de erkende niet-commerciële 
initiatieven en in andere initiatieven in het kader van het Dispositif intégré 
d’insertion socioprofessionnelle (DIISP, Decreet van 2004). Deze krijgen een 
structurele financiering vanuit de DGO6 (Direction Générale Opérationnelle) van 
de ‘Service Public de Wallonie’. Forem ondersteunt deze initiatieven op basis van 
cofinanciering. 

De projectoproepen, evenals de samenwerkingsverbanden en andere DIISP-
initiatieven, gaan uit van de ‘Régisseur-Ensemblier’. Op dit ogenblik vallen hier 
geen begeleidingsacties onder (in tegenstelling tot Vlaanderen). Wel omvatten de 
oproepen acties zoals inschakeling (insertion) en algemene, niet kwalificerende 
opleidingen. De kwalificerende opleidingen ressorteren onder Forem Formation.  

Doelgroep van de projectoproepen 

De projectoproepen staan volledig in het teken van het activeringsplan voor werk-
zoekenden, dat sinds 2004 in voege is. Doelgroep voor de projectoproep zijn de 
voltijds uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (en werkzoekenden in wachttijd) 
tussen 18 en 50 jaar. De oproepen staan open voor alle geïnteresseerden, zowel in 
de publieke sector als de private (commerciële en niet-commerciële) sector. Ook 
partnerschappen kunnen intekenen. 

De vijfde projectoproep 

Forem Conseil heeft ervaring met jaarlijkse oproepen. De vijfde projectoproep 
werd gelanceerd tussen november 2008 en januari 2009. In mei 2009 konden de 
projecten van start gaan. Het totale budget van de vijfde oproep is 
27 434 000 miljoen euro voor 3 jaar.13 Hiermee beoogt men een bereik van (afge-
rond) 20 500 werkzoekenden.14 

                                                           
13  Het gaat om maximale bedragen die op grond van de behaalde resultaten opnieuw zullen 

worden berekend (cf. resultaatsgebonden financiering). 
14  De beschikbare budgetten per jaar liggen in de orde van 11 miljoen euro (voor jaar 2 + jaar 3). 

Het totale bedrag van 27 434 000 euro mag niet worden overschreden. 
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Uit de beschikbare budgetten en het geraamde bereik van werkzoekenden blijkt 
dat de gemiddelde kostprijs kan worden geraamd op maximaal 1 338 euro per 
werkzoekende. De feitelijke kostprijs is afhankelijk van de behaalde resultaten, 
gezien het gedeelte resultaatsfinanciering. Bovendien varieert de gemiddelde 
kostprijs al naargelang de maatregel (zie onder). 

Voor de vijfde oproep werden 749 projectvoorstellen ingediend, waarvan 730 
ontvankelijk werden bevonden. Hieruit werden 353 projecten geselecteerd. De 
selectiedrempels voor het indienen van projecten zijn heel beperkt. Er is enkel een 
erkenning nodig als private arbeidsbemiddelaar (enkel als het gaat om begelei-
dingsacties naar werk onder maatregel 1; zie onder) en registratie bij Formaban-
que. Andere waarborgen (o.a. op het gebied van fiscale en sociale verplichtingen 
en dergelijke) worden achteraf gevraagd, id est uitsluitend voor de geselecteerde 
projecten. In een eerste ronde worden de projecten beoordeeld op coherentie. Dit 
gebeurt door een taskforce op centraal niveau (samengesteld uit leden van de 
regionale Forem-directies, voorgezeten door een externe expert). In een tweede 
ronde beoordelen enerzijds de regionale Forem-directies en anderzijds de subregi-
onale tewerkstellingscomités van de sociale partners de relevantie van de projec-
ten. De uiteindelijke selectie wordt vervolgens gemaakt door een groep van de 
‘Service public de Wallonie’ (DGO6), Forem en externe experten onder het voor-
zitterschap van een vertegenwoordiger van het Beheerscomité van Forem. 

De huidige vijfde oproep is een reconfiguratie op basis van de ervaringen met 
de voorgaande oproepen. De reconfiguratie door Forem Conseil betreft de vol-
gende elementen: 
– de uitbreiding van de uitvoeringsperiode van 1 tot 3 jaar (zie boven); 
– een vereenvoudiging van types van projecten in vier maatregelen; 
– het principe van ‘adressage’ of toeleiding van kandidaten; 
– een groter gewicht van het resultaat bij de financiering. 

Zoals bij de vorige oproepen wordt een zo groot mogelijke vraaggerichtheid 
beoogd door de arbeidsmarktregio’s te laten adviseren bij de selectie van de inge-
diende projecten (zie boven) en bij het vastleggen van lokale prioriteiten op grond 
van een lokale behoeftenanalyse. 

Typerend voor de vijfde oproep is de clustering in maatregelen volgens het 
soort acties, het type doelgroep en de resultaten. Binnen elke maatregel kunnen 
verschillende acties worden gecombineerd. Voor de vijfde oproep gaat het om vier 
soorten maatregelen: 
– maatregel 1: bemiddeling naar betaalde arbeid (gericht op de minder moeilijk 

bemiddelbaren); 
– maatregel 2: sensibilisering voor zelfstandige arbeid; 
– maatregel 3: socio-professionele oriëntatie en mobilisatie (gericht op de moei-

lijk bemiddelbaren); 
– maatregel 4: niet-beroepsgebonden (basis)vaardigheden.  
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In de vorige oproepen moesten de projectorganisatoren zelf rekruteren. In de 
vijfde oproep kunnen werkzoekenden ook worden doorverwezen door Forem 
(‘adressage’). Voor de Forem-consulent is het immers belangrijk om aan de werk-
zoekende een concreet aanbod van inschakeling te kunnen doen. De projectorga-
nisator deelt dan mee of de persoon in aanmerking komt voor de actie. Eigen 
rekrutering blijft evenwel nog mogelijk. 

Conflicterende rollen 

De missie van de ‘Service des relations partenariales’ bestaat erin het geheel van 
actoren in de opleidings- en begeleidingsmarkt te mobiliseren met het oog op een 
betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daartoe verstrekt 
Forem subsidies waarmee een additioneel aanbod wordt gecreëerd dat zich 
onderscheidt van het al bestaande aanbod. 

Ook al kiest Forem (of de voor Forem bevoegde minister) niet voor een proce-
dure op grond van de overheidsopdrachten maar wel voor een subsidietechniek, 
toch ontslaat dit Forem niet van de Europese beginselen inzake non-discriminatie, 
gelijke behandeling en transparantie. Deze beginselen houden in feite een bevesti-
ging in van het grondwettelijke principe van gelijke behandeling van de burgers 
(cf. art. 10 en 11 van de Grondwet) en de administratiefrechtelijke principes van 
behoorlijk bestuur (zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, rechtszeker-
heidsbeginsel, ...) (Vlaamse overheid, 2008). 

Specifiek met betrekking tot de samenwerking met partners stelt de Forem-
Beheersovereenkomst volgende principes voorop: objectiviteit, transparantie en 
evaluatie. Voor de selectie van projecten bij de vijfde ‘appel à projets’ waren ver-
schillende niveaus binnen de organisatie van Forem en verschillende stakeholders 
betrokken, zoals de subregionale tewerkstellingscomités, het Waalse Gewest en 
externe experten. Het betrekken van verschillende interne en externe stakeholders 
bij de beoordeling van projecten verhoogt de objectiviteit van de beoordeling. Een 
zwak punt bij deze procedure, in tegenstelling tot de procedure in het kader van 
overheidsopdrachten, is dat de marges voor interpretatie groter blijven. Bij de 
beoordeling kunnen altijd andere elementen worden betrokken, wat het risico op 
ongelijke behandeling van de kandiderende organisaties vergroot. Het betrekken 
van subregionale sociale partners bij de beoordeling is bevorderlijk voor de rele-
vantie van de te selecteren projecten, maar vergroot de kans op favoritisme omdat 
op een lokaal niveau de stakeholders een nauwere betrokkenheid hebben bij de 
organisaties in het veld.  

Het feit dat Forem in zijn rol van subsidiërende overheidsinstantie zelf instaat 
voor de organisatie van een eigen (gelijkaardig) dienstenaanbod (buiten de context 
van de oproepen) vormt op zich minder een potentieel rollenconflict. De uitbe-
stede activiteiten moeten immers aanvullend zijn bij het structureel gefinancierde 
aanbod van Forem. Dit vermindert de druk om te vermijden dat het interne aan-
bod niet in de verdrukking zou komen. Echter, in de feiten lijken de acties in het 
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kader van de projectoproepen wel degelijk overeen te stemmen met het eigen aan-
bod van Forem (bv. bemiddeling naar betaalde arbeid voor de minder moeilijk 
bemiddelbaren). Op het individuele niveau, bij de toeleiding van kandidaten, 
heeft Forem in principe een bijkomende hefboom om ervoor te zorgen dat kandi-
daten zo objectief mogelijk worden doorverwezen. In de vijfde oproep worden 
kandidaten immers door Forem zelf toegeleid naar de partners, die enkel kunnen 
terugmelden mits motivering. De praktijk moet uitwijzen in welke mate een neu-
trale toeleiding wordt gegarandeerd.  

3.3.2 Prijszetting en resultaatfinanciering 

Forem hanteert een richttarief, maar deze wordt niet gepubliceerd. In de vorige 
oproepen werden enkel uurtarieven opgegeven. Het gevolg was dat promotoren 
geneigd waren meer uren aan te bieden terwijl voor de appels à projets juist het 
geringe aantal uren kenmerkend is (maximaal 420 uur). In de oproepen worden 
een prijs per uur en een prijs per persoon opgegeven. Het gemiddelde tarief per 
werkzoekende bedroeg in de derde oproep 1 095 euro. Het relatief lage bedrag 
heeft te maken met de korte duur van de projecten en het - voor de gesubsidieerde 
uitvoerder - additionele karakter van de subsidiëring. De dominante aanpak ligt 
bovendien bij een groepsgerichte aanpak van acht tot twaalf werkzoekenden en 
niet bij een intensieve individuele begeleiding.  

De eerste oproep ging louter uit van een inspanningsverbintenis. Het doel van 
Forem was de lat niet te hoog te leggen, om voldoende interesse los te weken bij 
nieuwe spelers zonder deze bij voorbaat af te schrikken met vooropgestelde 
resultaatnormen. Vanaf de tweede oproep kwam het accent meer te liggen op het 
resultaat, aanvankelijk nog in termen van het bereik van werkzoekenden en het 
niet-uitvallen tijdens de actie, en in de huidige oproep ook in termen van effecten. 
De resultaten worden gedefinieerd op basis van de specifiek beoogde doelgroepen 
en acties in elk van de maatregelen. Maatregel 1 richt zich tot de minder moeilijk 
bemiddelbaren. Het resultaat wordt daar gedefinieerd als volgt: binnen de zes 
maanden vanaf het begin van de actie actief aan het werk of gestart met een kwali-
ficerende opleiding. Maatregel 3 daarentegen is gericht op de moeilijker bemid-
delbaren. Het resultaat wordt hier gedefinieerd als volgt: in de loop van de actie 
de eerste stap in het actieplan uitgevoerd hebben of gestart zijn met een opleiding 
of aan het werk zijn. De brede omschrijving van het resultaat is ingegeven door de 
moeilijkheidsgraad van de doelgroep. Ook voor maatregel 4 geldt een brede defi-
nitie: binnen de zes maanden sinds het begin van de actie ofwel aan het werk zijn, 
ofwel doorgestroomd zijn naar een opleiding in het kader van een professioneel 
project, ofwel de bereikte basisvaardigheden of transversale vaardigheden ver-
worven hebben met het oog op mogelijke bemiddeling naar een bepaald beroep.  

De financiering die hiermee overeenstemt wordt als volgt gestructureerd: 60% 
bij rekrutering, 10% bij niet-uitval (succesvolle beëindiging van de actie) en 30% bij 
het bereiken van het vooropgestelde resultaat. 
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3.3.3 Opbouw van de zich ontwikkelende markt 

Langs Franstalige kant wordt momenteel het motief van diversificatie en comple-
mentariteit aangevoerd om het beroep op marktspelers via een appel à projets te 
laten verlopen en geen gebruik te maken van een offerteaanvraag, een instrument 
dat zich beter leent tot marktwerking. Anderzijds wordt wel expliciet een beroep 
gedaan op alle spelers in de markt, zowel commerciële als niet-commerciële. Het 
loont de moeite om na te gaan hoe groot het aandeel is van de commerciële spelers 
in het geheel van betrokken spelers. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht over het geheel van de eerste vier pro-
jectoproepen van de verdeling naar type spelers: publieke spelers, erkende niet-
commerciële spelers, niet-erkende niet-commerciële spelers en commerciële spe-
lers.  

Tabel 3 Omvang en procentuele verdeling van de spelersmarkt, naar type spelers en per 
oproep 

 Oproep 1 Oproep 2 Oproep 3 Oproep 5 

Publiek 18% 15% 11% 7% 
Privaat niet-commercieel – erkend 34% 36% 37% 34% 
Privaat niet-commercieel – niet-erkend 22% 30% 30% 32% 
Privaat commercieel 25% 19% 22% 27% 

Totaal 116 139 129 152 

Bron: Forem 

De niet-commerciële spelers staan telkens in voor ongeveer één derde van het 
aantal toegewezen projecten. Het aandeel van de commerciële spelers bedraagt 
ruim één vierde. Opvallend is de sterke stijging van de niet-erkende niet-commer-
ciële operatoren. Het aandeel van de commerciële operatoren is licht gestegen van 
25% naar 27%. De stijging gaat telkens ten koste van de publieke operatoren.  

Het commerciële segment omvat in totaal 29 verschillende commerciële organi-
saties bij minstens één van de eerste vier oproepen. Van deze 29 zijn er zes leden 
van Federgon (Manpower, Randstad, Tempo-Team (voorheen Vedior), Trace, 
Sodie, Tènce). In financiële termen is het aandeel van de private commerciële sec-
tor in het geheel van gecontracteerde spelers sterker gestegen (van 11% naar 31% 
van het budget). Commerciële organisaties zijn vooral betrokken bij acties op het 
gebied van oriëntatie en bemiddeling naar betaald werk. 

Het merendeel van de gecontracteerde spelers behoren tot de private niet-
commerciële sector. Daarbij gaat het zowel om erkende zoals EFT, OISP, MIRE, 
AWIPH, ... als niet-erkende zoals vakbondsinitiatieven, sociaal-culturele initiatie-
ven, Vie Féminine, ... Gezien het relatief grote aandeel van erkende private dienst-
verleners in de niet-commerciële sector, is een bijzonder aandachtspunt dat de 
nieuwe activiteiten additioneel blijven voor de participerende organisaties: voor 
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hen komen deze activiteiten namelijk bovenop de structureel (door het Waals 
Gewest of Franse Gemeenschap) gefinancierde activiteit of bovenop de gewoon-
lijke activiteit van de organisatie.  

3.3.4 Resultaten inzake tewerkstelling van werkzoekenden 

Een interne evaluatie door Forem van de kwantitatieve resultaten voor de eerste 
drie oproepen geeft het volgende beeld.15 Vooreerst worden de globale gegevens 
inzake door- en uitstroom berekend, in vergelijking met deze van het PAC in het 
algemeen. Vervolgens wordt het beeld verfijnd, rekening houdend met de aard 
van de actie en de kenmerken van het doelpubliek. In derde instantie worden de 
resultaten vergeleken voor de verschillende types van spelers. De gegevens zijn 
gebaseerd op een staal van 14 828 contracten met werkzoekenden. 

Uit deze evaluatie blijken volgende opvallende bevindingen: 
– de uitstroom naar tewerkstelling (gemeten 6 maanden na afloop van de laatste 

trajectactie) bedraagt 39,9%, de doorstroom naar een opleiding 8,5%. Deze 
resultaten vallen licht beter uit in vergelijking met het geheel van werkzoeken-
den in het PAC. Gemiddeld bedraagt de uitstroom voor het PAC 36,3% en de 
doorstroom 8,2% (cijfers voor 2006). Belangrijk is dat het bereik van de appels à 
projets gerichter is dan bij het PAC over het algemeen, in die zin dat bijvoor-
beeld hogergeschoolden amper vertegenwoordigd zijn en dat bijvoorbeeld 
erkende niet-commerciële organisaties decreetsgebonden mensen moeten 
rekruteren die geen middelbaar onderwijsdiploma hebben behaald en/of een 
langere werkloosheidsperiode achter de rug hebben; 

– als we de verschillende types van spelers vergelijken, dan blijken de commerci-
ële organisaties het best te scoren, gevolgd door de niet-erkende niet-commer-
ciële en de publieke spelers. De erkende niet-commerciële organisaties scoren 
het minst goed, terwijl zij nochtans beter scoren voor de rekrutering van het 
doelpubliek. Dit patroon blijft als we rekening houden met de moeilijkheids-
graad (werkloosheidsduur en scholingsniveau) van de doelgroep. De commer-
ciële sector scoort het best voor alle categorieën werkzoekenden. Opvallend is 
de zeer gunstige score voor de makkelijker bemiddelbaren (64% uitstroom naar 
werk of doorstroom naar opleiding). Deze gaat echter niet ten koste van de 
moeilijker doelgroepen. 

                                                           
15  Appels à projets mis en oeuvre dans le cadre du Plan d’accompagnement des chômeurs. 

Evaluation à la demande du Comité de gestion. Note au Bureau exécutif de Forem Conseil, 
8 juli 2008 (Document N° 08.0913 FC). 
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3.4 Appels à projets in Brussel 

Onder impuls van de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Actiris is anno 
2007 de basis gelegd voor de invoering van een geïntegreerde partnerschaps-
structuur. Deze geïntegreerde structuur vormt een aanvulling op de door Actiris 
aangeboden dienstverlening. De algemene doelstelling ervan is ‘te zorgen voor de 
begeleiding van alle werkzoekenden op het volledige grondgebied van het Brus-
sels Gewest, vooral degenen die het minst toegang hebben tot de arbeidsmarkt, en 
ze, individueel, gestructureerd en op maat van hun behoeften, naar een kwalita-
tieve betrekking te oriënteren’ (Jaarverslag 2007). Daartoe wordt gestreefd naar 
een ‘zo ruim, transparant en complementair mogelijk dienstenaanbod’. In tegen-
stelling tot Wallonië is er geen rechtstreekse band met het samenwerkingsakkoord 
van 2004 inzake de activering van het zoekgedrag van werkzoekenden. 

De nieuwe aanpak van partnerships resulteerde in 2008 en 2009 in zeven ver-
schillende projectoproepen (appels à projets), met als doel de (sinds 1993) 
bestaande samenwerkingsovereenkomsten te vernieuwen. In principe kunnen 
hiervoor ook offerteaanvragen (appels d’offres) worden georganiseerd, maar op 
basis van de regelgeving is dit uitgesloten voor de begeleiding van werkzoeken-
den. Voor andere activiteiten zou het wel kunnen, maar in de praktijk is dit (nog) 
niet het geval.  

3.4.1 Invulling van het opdrachtgeverschap 

Het zogenoemde geïntegreerd partnershipsysteem (dispositif intégré de partena-
riat) wordt voorgesteld als een grote hervorming in de context van het gemengd 
beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest (Ordonnantie van 26 juni 
2003). Hiertoe wordt Actiris versterkt in zijn rol van regisseur-coördinator (régis-
seur-ensemblier) van de tewerkstellingsoperatoren. De ordonnantie maakt een 
onderscheid tussen vier soorten operatoren: 
– Actiris, als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst belast met het garanderen 

van een gratis, continue en universele dienstverlening, het bevorderen van 
volledige werkgelegenheid en het verzekeren van een evenwichtige ontwikke-
ling van de arbeidsmarkt; 

– de private bureaus zoals uitzendkantoren, selectiebureaus, ... ; 
– de plaatsingskantoren van scholen; 
– andere tewerkstellingsoperatoren zoals opleidingsorganisaties, Missions loca-

les, OCMW’s, ... 

Bij de hernieuwing van de partnershipovereenkomsten is ervoor geopteerd om te 
werken via het instrument van projectoproepen, naar analogie met de aanpak in 
Wallonië. Deze aanpak berust op een strategisch plan, dat om de 2 jaar wordt ver-
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nieuwd.16 De projectoproepen zijn gebaseerd op het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008.17 Zij staan open voor alle operato-
ren, zowel publieke als private, zowel commerciële als niet-commerciële. De 
regelgeving voorziet dat Actiris overeenkomsten kan afsluiten met alle types van 
tewerkstellingsoperatoren voor het verlenen van tewerkstellingsdiensten. Daartoe 
staan Actiris drie instrumenten ter beschikking: 
– via het subsidie-instrument op basis van een projectoproep; 
– via een procedure van openbare aanbesteding of offerteaanvraag; 
– via een oproep specifiek bedoeld voor hetzij innoverende projecten die op 

eigen initiatief door de tewerkstellingsoperatoren kunnen worden ingediend, 
hetzij een toetredingspartnership.  

Niet alle instrumenten kunnen worden toegepast voor alle typen van acties. Het 
Besluit van februari 2008, dat ingaat op de wijze om partnerships te sluiten, stelt 
dat de techniek met betrekking tot overheidsopdrachten is uitgesloten ‘voor over-
eenkomsten met betrekking tot de tewerkstellingsactiviteiten voor de begeleiding 
van de werkzoekende die de uitvoering van een geheel van verrichtingen tot 
voorwerp hebben die desgevallend worden verricht in een geïntegreerd en geco-
ördineerd proces met verrichtingen inzake beroepsopleiding en permanente vor-
ming’. Dit vormt het juridische fundament op basis waarvan marktwerking bij de 
begeleiding van werkzoekenden momenteel niet mogelijk is in het Brussels 
Gewest. Dit in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, waar dergelijke juridische 
belemmering niet bestaat. Zoals we boven zagen maakt men in Vlaanderen in de 
praktijk veelvuldig gebruik van openbare aanbestedingen of offerteaanvragen, 
terwijl men zich in Wallonië in de praktijk uitsluitend beroept op projectoproepen 
voor de begeleiding van werkzoekenden, net als in Brussel dus. Voor het uitslui-
ten van marktwerking bij integrale begeleidingsacties wordt een dubbele motive-
ring aangevoerd. Ten eerste wordt een instrument van subsidieverlening verkozen 
boven een instrument van marktwerking vanuit de eigenheid van integrale bege-
leidingstrajecten, die een specifieke methodiek en ervaring vereisen. Dergelijke 
criteria lenen zich niet in een openbare aanbesteding of offerteaanvraag. Ten 
tweede wil men een directe of te scherpe prijsconcurrentie tussen commerciële en 
niet-commerciële spelers vermijden. Een projectoproep leent zich daar beter toe, 
omdat het subsidiebedrag op voorhand is bepaald, los van de economische 
waarde van een dienst, en commerciële spelers bijgevolg minder interesse zullen 
betonen om hierop in te tekenen. 

                                                           
16  Strategisch Actieplan voor het partnership van Actiris 2009-2010. Actiris: Departement 

Partnership en Netwerk, 111 p.  
17  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2008 houdende uitvoering 

van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de 
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 
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De tot hiertoe gepubliceerde oproepen in 2008 en 2009 vallen onder de categorie 
van subsidieverlening. In 2008 is er ook een specifieke oproep voor een toetre-
dingspartnership met de OCMW’s gelanceerd, gecofinancierd door het ESF. De 
oproepen 2008 lopen af in 2010, de oproepen 2009 voor overeenkomsten vanaf 
1 juli 2009 lopen over een periode van 2,5 jaar (tot eind 2011). Tot de oproepen 
behoren: 
– acties ter begeleiding van specifieke doelgroepen (integrale trajecten) 
– acties voor de uitwerking van een beroepsproject; 
– acties met betrekking tot het actief zoeken naar werk; 
– acties met betrekking tot de begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstel-

ling; 
– acties met betrekking tot de opvang, casu quo onthaalstructuren voor de op-

vang van kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden. 

Voor de komende periode worden nog nieuwe oproepen gepland, onder meer 
inzake alternering van jongeren. 

Conflicterende rollen 

Inzake positionering ten aanzien van partnerships en de keuze voor het subsidie-
mechanisme bevindt Actiris zich in een gelijkaardige situatie als Forem. Eén van 
de strategisch-organisatorische prioriteiten in de Beheersovereenkomst van de 
Brusselse regering met Actiris is de herziening van de vroegere programma’s, 
vooral gericht op de totstandkoming van een geïntegreerd systeem voor de werk-
zoekende in het kader van de trajectbegeleiding, met concrete doelstellingen voor 
elke partner. Hiertoe is ervoor gekozen de reeds lange tijd bestaande samenwer-
kingsverbanden te hernieuwen en open te stellen voor nieuwe operatoren. Toch 
werpt de Brusselse regering grenzen op voor de openstelling door te kiezen voor 
een mechanisme dat commerciële actoren minder kan aanspreken. De motivering 
om de begeleiding voor werkzoekenden niet via een openbare aanbesteding of 
offerteaanvraag te laten verlopen, getuigt daarvan (zie boven). De motivering voor 
de exclusieve keuze voor het subsidiemechanisme strookt niet met het algemene 
principe van non-discriminatie en gelijke mededinging. Men lijkt eerder uit op 
continuïteit met vertrouwde partners die reeds ervaring hebben kunnen opdoen in 
een bepaalde methodiek, dan op vernieuwing. Dit wil niet zeggen dat akkoorden 
‘automatisch’ worden vernieuwd (zoals vroeger wel gebeurde). De beoordeling 
van de ingediende dossiers is in handen van een selectiecomité waar verschillende 
diensten van Actiris deel van uitmaken (Service Méthodes et Qualité, Service par-
tenariat, Observatoire de l’emploi, …); de beslissing gebeurt door het Beheersco-
mité. De keuze voor het subsidie-instrument maakt dat de selectiecriteria en 
vooral de toekenning van scores per criterium meer interpretatiemogelijkheden 
laten. Het kunnen aantonen van ervaring met wat wordt gevraagd in de oproep is 
bijvoorbeeld altijd één van de criteria. Bij elke toewijzing van projecten wordt er 
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ruimte gelaten voor onderhandeling over bedragen, voorgestelde acties en aantal 
deelnemers.  

3.4.2 Prijszetting en resultaatfinanciering 

Bij elke oproep wordt een maximum gemiddelde prijs bepaald in het lastenboek. 
Deze prijs wordt berekend door Actiris op basis van kennis en ervaring in het 
verleden. Nemen we als voorbeeld de oproep voor de begeleiding van specifieke 
doelgroepen. Voor deze acties wordt als jaarsubsidie een gemiddelde kost van 
maximum 700 euro per begunstigde vooropgesteld. Dit bedrag kan niet zomaar 
vergeleken worden met gangbare bedragen in de andere regio’s. Vooreerst is in 
dit type acties geen bedrag voorzien voor opleiding (dit is trouwens niet de 
bevoegdheid van Actiris). Vervolgens kunnen de indieners dit bedrag aanvullen 
met middelen uit andere subsidiebronnen. De partners kunnen gesubsidieerde 
contractuelen inzetten, waardoor een deel van de in te brengen loonkost niet hoeft 
verrekend in de kostprijs. Bij de vergelijking met prijzen in Vlaanderen en Wallo-
nië is dus de nodige voorzichtigheid geboden. 

De financiering is voor een deel van de acties gelinkt aan cofinanciering van het 
ESF. Dit is het geval voor de oproepen ‘actief zoeken naar werk’, ‘begeleiding bij 
de creatie van een eigen tewerkstelling’, de specifieke oproep voor de OCMW’s, 
en de ‘opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden’. Dit stelt speci-
fieke vereisten aan de indiening en opvolging van de dossiers. Voor de acties 
‘begeleiding bij een precies en realistisch beroepsproject’ en ‘begeleiding van spe-
cifieke doelgroepen’ is er geen cofinanciering van ESF voorzien.  

De huidige oproepen voorzien geen resultaatfinanciering. Wel is er sprake van 
een te behalen resultaat, dat specifiek wordt gedefinieerd naargelang van de 
acties. Voor de begeleiding van specifieke doelgroepen bijvoorbeeld geldt als 
resultaat ofwel de uitstroom naar een tewerkstelling (in het normale circuit of in 
het activeringscircuit), ofwel de doorstroom naar een opleiding (van minstens 
20 uur per week), ofwel de doorstroom naar een atelier voor het actief zoeken naar 
werk. Deze resultaten worden tussentijds gemeten en spelen een rol bij de bijstu-
ring van de lopende overeenkomst en bij de beoordeling in het kader van vol-
gende oproepen.  

3.4.3 Opbouw van de zich ontwikkelende markt 

Via de recente oproepen beschikt Actiris over ongeveer 140 partnerships. Het gaat 
om opleidingspartners of partners die actief zijn in de socio-professionele inscha-
keling, het actief zoeken naar werk of de kinderopvang. Deze partners zijn 
gespreid over de negentien gemeenten van het Brussel Gewest. Het gaat voor het 
overgrote deel om niet-commerciële initiatieven uitgaande van vzw’s. De overige 
partners zijn de negentien OCMW’s. Uit de beschikbare informatie is niet af te lei-
den in welke mate ook nieuwe partners de toegang vinden naar een partnerships-
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overeenkomst. Mogelijk gaat het eerder om nieuwe initiatieven uitgaande van het 
bestaande netwerk van organisaties. Eén indicator is de mate waarin commerciële 
organisaties voorkomen in de geselecteerde projecten. Tot op heden is dit zeer 
beperkt. Concreet gaat het om de uitzendbedrijven Manpower en Daoust Interim 
(Daoust is ook betrokken in Exaris, de sociale uitzendcoöperatieve met Actiris), 
die een overeenkomst hebben voor respectievelijk ‘actief zoeken naar werk’ (2008-
2010) en ‘de uitwerking van een beroepsproject’ (2009-2011). 

Het feit dat de begeleiding van werkzoekenden niet op basis van marktwerking 
mag worden georganiseerd, is een belangrijke reden voor het quasi ontbreken van 
commerciële partners. Elementen die typisch aanwezig zijn in een aanbesteding of 
offerteaanvraag, ontbreken in de projectoproepen: concurrentie op basis van prijs 
(naast kwaliteit), transparantie in de procedure via voorafgaande bekendmaking 
van selectie- en gunningscriteria, gedeeltelijke resultaatfinanciering. Mogelijk zijn 
er nog andere redenen waarom commerciële organisaties niet intekenen op de 
projectoproepen. Van uitzendkantoren is bijvoorbeeld gekend dat zij minder inte-
resse hebben in meer kwetsbare groepen, te beperkte budgetten of oproepen van 
een te kleine schaal.  

3.4.4 Resultaten inzake tewerkstelling van werkzoekenden 

Actiris en zijn partners zijn verbonden via een informaticanetwerk, waardoor de 
informatie in de databank van Actiris rechtstreeks toegankelijk is voor de partners. 
Actiris fungeert als de beheerder van het inschakelingstraject en beschikt over 
continue informatie aangaande de acties die de werkzoekenden ondernemen bij 
de partners. Het is de bedoeling dat deze informatie ook wordt benut voor tus-
sentijdse rapporten door de projectpromotoren en voor evaluatie. De eerste gege-
vens voor de nader te preciseren indicatoren zijn momenteel nog niet beschikbaar. 
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4. De groothoeklens op buitenlandse ontwikkelingen 

Om een antwoord te geven op de vraag waar het naartoe kan met publieke 
marktwerking in België is het zonder meer interessant om een kijkje te nemen over 
de grenzen. Andere Europese landen experimenteren immers eveneens sinds 
kortere of langere tijd met publieke marktwerking bij de begeleiding van werk-
zoekenden. Onder hen zijn er twee landen die een leerproces hebben doorstaan en 
stilaan evolueren naar een min of meer mature publieke markt, met name Groot-
Brittannië en Nederland. Een uitgebreide bespreking van deze cases vindt de lezer 
terug in de eerste en tweede paper in deze reeks met betrekking tot publieke 
marktwerking voor de begeleiding van werkzoekenden (Van Parys & Struyven, 
2009a; 2009b). In deze paper beperken we ons tot die elementen die cruciaal zijn 
voor een degelijk onderbouwd debat over publieke marktwerking in België. 

4.1 Een gelijke start … 

In 1998, het jaar van haar aantreden als nieuwe regering in Groot-Brittannië, kon-
digt Labour het New Deal-programma aan (DWP, 2008a). In het kader van dit 
nieuwe arbeidsmarktbeleid werd besloten om in bepaalde gebieden waar de 
publieke dienstverlener een slechte reputatie heeft opgebouwd en/of de werk-
loosheid torenhoog is, een beroep te doen op private spelers in de hoop de effecti-
viteit van de dienstverlening aan werkzoekenden te verbeteren zodat zij sneller 
naar werk doorstromen. Sindsdien werden heel wat tenderprogramma’s gelan-
ceerd waarbij telkens opnieuw werd gesleuteld aan de ontwerpkeuzes. In 2008, 
exact 10 jaar later, kondigde de Labour-regering opnieuw een ‘major transforma-
tion’ van het arbeidsmarktbeleid aan met de invoering van Flexible New Deal 
(DWP, 2007). Voortaan zullen alle werkzoekenden die twaalf maanden zonder 
succes werden begeleid door de publieke dienstverlener Jobcentre Plus worden 
overgeheveld naar private spelers. Ook werkzoekenden waarvan al vroegtijdig 
wordt vastgesteld dat zij nood hebben aan extra intensieve begeleiding zullen aan 
deze partners worden overgelaten. De keuze voor publieke marktwerking steunt 
op uiteenlopende overwegingen: verhogen van de effectiviteit en efficiëntie 
(‘value for money’) van zowel de publieke als de private dienstverleners, vergro-
ten van de keuzevrijheid voor werkzoekenden, uitbreiden van de capaciteit op 
korte termijn, en benutten van kennis en expertise bij de private spelers. 

De Nederlandse ervaring met publieke marktwerking reikt min of meer even 
ver terug als de Britse. Ook hier lagen ontevredenheid met de publieke dienstver-
lener en de verschuiving naar een activerend veeleer dan een passief arbeids-
marktbeleid aan de grondslag van de hervormingen. Begin jaren negentig werd de 
arbeidsbemiddeling in Nederland formeel gedemonopoliseerd en ging de toen-
malige publieke dienstverlener uitbesteden aan private commerciële en niet-
commerciële spelers (Struyven, 2006). De belangrijkste hervormingen komen er 
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echter met de invoering van de nieuwe uitvoeringsstructuur voor de sociale ver-
zekeringen (SUWI). Zo ontstond een publieke markt voor begeleiding van werk-
zoekenden (re-integratiemarkt genoemd in Nederland) bestaande uit twee seg-
menten. Een eerste is het publiek segment waarin gemeenten instaan voor de acti-
vering van bijstandscliënten en niet-uitkeringsgerechtigden en het UWV (rijks-
niveau) instaat voor activering van uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. In het 
private segment zijn werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun 
werknemers. In elk van deze segmenten vindt aanbesteding aan private partners 
plaats. Voor de vergelijking met België en Groot-Brittannië beperken we ons hier 
tot een analyse van het publieke segment op rijksniveau. 

Net als in Groot-Brittannië en Nederland is de toegenomen activeringsdruk een 
belangrijke reden voor de inzet van private spelers voor de begeleiding van werk-
zoekenden. In tegenstelling tot in deze buurlanden echter, heerst bij ons tot op 
vandaag een levendig debat over dit beroep op private dienstverleners. Het 
bestaan van sterk uitgebouwde en functionerende publieke diensten doet immers 
de vraag rijzen of private dienstverleners wel in staat zijn een even kwaliteitsvolle 
en effectieve begeleiding te realiseren. Hoewel deze vraag legitiem is, is het ant-
woord erop momenteel niet te geven. Tot op vandaag blijft het zogenaamd ‘ben-
chmarken’ van publieke dienstverleners in verschillende landen of van publieke 
en private dienstverleners in één land, een zeer moeilijke opdracht. Bovendien kan 
een vergelijking van de performantie van publieke en private dienstverleners 
slechts tot betrouwbare resultaten leiden wanneer dit gebeurt aan de hand van een 
wetenschappelijk gecontroleerd experiment. Pogingen hiertoe in Duitsland en 
Frankrijk (Behaghel et al., 2008) tonen aan dat deze controle zeer moeilijk tot stand 
te brengen is in een reële setting.18  

4.2 … maar toch drastisch verschillende ontwerpkeuzes 

Zowel Groot-Brittannië als Nederland heeft een langdurig leerproces achter de 
rug wat de creatie van een publieke markt voor de begeleiding van werkzoeken-
den betreft. Hoewel beide landen min of meer in dezelfde periode en met gelijk-
aardige bekommernissen tot publieke marktwerking overgingen, heeft het vallen 
en opstaan in beide landen geleid tot een systeem van publieke marktwerking dat 
steunt op drastisch verschillende ontwerpkeuzes. De institutionele, politiek-ideo-

                                                           
18  Een cruciaal probleem hier is dat werkzoekenden idealiter op toevalsbasis naar de publieke en 

private dienstverleners moeten worden toegeleid. Omwille van ethische overwegingen, 
kunnen werkzoekenden echter niet worden gedwongen zich te laten begeleiden door de aan 
hen toegewezen instantie. Een ander probleem dat zich stelde in het Franse experiment, is dat 
de doelgroep voor wie de private dienstverleners begeleidingsmethoden hadden ontworpen 
niet overeenstemde met de uiteindelijk bereikte doelgroep. Ook de experimentele setting zelf 
kan ongewenste invloeden uitoefenen op het gedrag van de betrokken actoren en zo de 
validiteit van het experiment in gevaar brengen (Behaghel et al., 2008; Gurgand & Meriaux, 
2009). 
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logische en schaalverschillen en de dynamiek tussen publieke en private actoren 
in beide landen bieden hier evenzoveel verklaringen voor. We bespreken de meest 
cruciale ontwerpverschillen hieronder één voor één. 

4.2.1 Scheiding opdrachtgever–opdrachtnemer en taakverdeling tussen de 
publieke en private dienstverleners 

Een eerste belangrijk verschilpunt betreft de scheiding tussen het opdrachtnemer- 
en opdrachtgeverschap. In Groot-Brittannië zijn deze rollen duidelijk gescheiden. 
Het ministerie (Department for Work and Pensions) staat in voor de organisatie 
van de tenders terwijl het agentschap Jobcentre Plus instaat voor de dienstverle-
ning aan werkzoekenden. In Nederland was er tot voor kort eveneens sprake van 
twee gescheiden instanties: UWV stond in voor de organisatie van de tenders voor 
werkzoekenden na zes maanden werkloosheid, terwijl de Centra voor Werk en 
Inkomen instonden voor de basisdienstverlening voor werkzoekenden tot zes 
maanden werkloosheid. Sinds de fusionering van beide instanties tot UWV Werk-
bedrijf is deze vreemde opdeling van de doelgroep ongedaan gemaakt. Het feit 
dat beide functies verenigd worden, stelt UWV Werkbedrijf in staat om voortaan 
ook voor de recent werkzoekenden desgevallend een traject of een extra dienst-
verlening in te kopen. In België vindt deze splitsing plaats binnen de publieke 
dienstverlener in de zin dat een beschotting werd voorzien tussen de publieke 
instantie als actor enerzijds en de publieke instantie als regisseur van tenders 
anderzijds. De vraag rijst echter of dit een zelfde onafhankelijkheid garandeert als 
in het Britse en Nederlandse model. In elk geval is het zo in Nederland dat wan-
neer de diagnose uitwijst dat een traject of een extra dienstverlening nodig is, deze 
per definitie worden ingekocht bij externe gecontracteerde spelers. Anders is het 
in de situatie van de regionale publieke diensten in ons land. Hier hebben deze 
diensten telkens opnieuw de keuze om bij de doorverwijzing van een werkzoe-
kende te opteren voor interne of externe dienstverleners. 

Wat de taakverdeling betreft, liggen Groot-Brittannië en Nederland min of meer 
in dezelfde lijn. Meer bepaald geldt in beide landen dat de private spelers instaan 
voor de werkzoekenden die een meer intensieve bemiddeling en begeleiding 
nodig hebben. In Groot-Brittannië gaat het om die werkzoekenden die reeds 
twaalf maanden onsuccesvol werden begeleid door de publieke dienstverlener 
Jobcentre Plus of die via een zogenaamde ‘fast track’ vroegtijdig worden door-
verwezen voor meer intensieve begeleiding (zie onder). In Nederland beschikt de 
consulent over verschillende instrumenten die hem/haar helpen bij de beslissing 
of een werkzoekende al dan niet nood heeft aan extra dienstverlening of een 
begeleidingstraject. Deze diensten/trajecten levert UWV niet zelf, maar koopt ze 
in bij private spelers. 

Voor België kunnen we stellen dat de regio’s nog niet gekomen zijn tot een duidelijke visie 
op de taakverdeling tussen publieke en private actoren. Hier vertrekt men van het 
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bestaande aanbod van de publieke dienst en/of de erkende partnerships, in plaats van de 
doelgroepen zoals in de buitenlandse voorbeelden. Meer bepaald wijzigen de takenpakketten 
en doelgroepen van oproep tot oproep en gaat er weinig of geen publiek debat mee gepaard. 

4.2.2 Frequentie en schaal van de tenders 

Een tweede belangrijk verschil stellen we vast met betrekking tot volgende cru-
ciale ontwerpkeuze: de frequentie en de schaal van de tender. Met de nieuwe 
‘Commissioning Strategy’ in het kader van de Flexible New Deal wil de Britse 
regering voortaan langdurige strategische relaties aangaan met een handvol grote 
spelers. Dit vertaalt zich in een keuze voor langdurige contracten (5 jaar, verleng-
baar tot 7 jaar), voor grote regio’s en een groot aantal werkzoekenden (+/-min. 
4 000-7 000 per jaar per aanbieder) (DWP, 2008b).  

In Nederland wordt vandaag met één inkoopkader gewerkt op basis waarvan 
UWV drie keer per jaar driejaarlijkse toegangsovereenkomsten kan afsluiten 
gericht op de inzet van welomschreven dienstverleningsclusters per regio of dis-
trict (die onvermijdelijk kleiner zijn dan de Britse regio’s) (UWV, 2009). Alle pri-
vate dienstverleners die voldoen aan de vooropgestelde vereisten kunnen zich 
permanent aanmelden. Waar gecontracteerde private dienstverleners in Groot-
Brittannië zeker zijn van een minimum aantal toegeleide werkzoekenden, is er in 
Nederland geen gegarandeerde toestroom van werkzoekenden naar de spelers. In 
Groot-Brittannië wordt immers elke werkzoekende die minimum twaalf maanden 
werkzoekende is doorverwezen naar een private speler, in Nederland gebeurt 
doorverwijzing case per case naar het oordeel van de UWV-coach op basis van 
voorgeschreven doch flexibele richtlijnen. Het zijn in principe werkzoekenden met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die een reële kans op een betaalde baan 
hebben binnen het jaar voor wie re-integratiediensten of -trajecten worden inge-
kocht. 

Wat frequentie en schaal betreft, staat België nog veraf van de Britse en Nederlandse cases 
waar tendering als het ware de geijkte procedure is geworden voor een volwaardig onder-
deel van de reguliere dienstverlening. In Vlaanderen gebeurt tendering nog steeds op een 
ad hoc en additionele basis, voor kleine pakketten, en zonder duidelijke visie hoe het verder 
moet na de eerste proeftuin. In Wallonië is er sprake van een zekere regelmaat (3-jaren-
oproep) maar ook daar blijven de budgetten beperkt. In Brussel, ten slotte, kunnen we stel-
len dat het werken met oproepen nog in zijn kinderschoenen staat. 

4.2.3 Toeleiding en keuzevrijheid voor de werkzoekende 

Een volgende parameter is de toeleiding van werkzoekenden en de keuzevrijheid 
voor werkzoekenden in beide buurlanden. In Groot-Brittannië is de rol van de 
publieke consulent in de toeleiding beperkt in de zin dat elke werkzoekende die 
reeds twaalf maanden zonder resultaat door JCP wordt begeleid onverwijld wordt 
doorverwezen naar een private dienstverlener. Publieke consulenten hebben meer 
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discretionaire ruimte met betrekking tot die werkzoekenden die in aanmerking 
komen voor een zogenaamde ‘fast track’. Het gaat om werkzoekenden waarbij al 
in de beginfase wordt vastgesteld dat zij meer begeleiding behoeven. Zij starten 
meteen in de laatste dienstverleningsfase verzorgd door JCP (fase 3) en stromen 
bijgevolg sneller door naar de private dienstverleners (fase 4).  

De keuze voor een dienstverlener is quasi19 onbestaande in Groot-Brittannië. De 
consulent dient de werkzoekende immers door te verwijzen naar de gecontrac-
teerde dienstverlener in de regio. Wat de inhoud van het te volgen traject betreft, 
overlegt de private dienstverlener idealiter met de werkzoekende. Dat is inder-
daad in de meeste gevallen ook de aanpak van dienstverleners. Wel bepaalt de 
regelgeving dat elke Britse werkzoekende moet deelnemen aan een één maand 
durende ‘verplichte voltijdse werkgerelateerde activiteit’.  

In Nederland besluiten de publieke consulenten (‘werkcoaches’ genoemd) op 
basis van een intake of werkzoekenden al dan niet nood hebben aan extra diensten 
of een traject. Indien dit het geval is dan kopen zij deze in bij de private spelers. De 
consulent overlegt idealiter met de werkzoekende over de in te zetten diensten en 
de private speler bij wie deze diensten zullen worden ingekocht. De consulenten 
blijken zich bij de inzet van een private speler vooral te baseren op eigen ervarin-
gen of die van hun directe collega’s. Zij kunnen ook bepaalde databanken daartoe 
raadplegen (IWI, 2007). Dienstverleners kunnen in principe werkzoekenden wei-
geren, maar opvolging van dergelijke terugmeldingen moet voorkomen dat dit 
leidt tot excessen.  

De keuzevrijheid van de werkzoekende in Nederland kan echter veel verder 
reiken. De Nederlandse regering besliste namelijk om het tendermodel zoals we 
het tot hiertoe omschreven hebben, aan te vullen met een zogenaamd ‘voucher-
model’ (Van Parys & Struyven, 2009b). Dit houdt in dat werkzoekenden die vol-
doende zelfredzaam worden geacht en verwacht worden binnen afzienbare tijd 
aan de slag te kunnen gaan, de kans krijgen om een zogenaamde individuele re-
integratieovereenkomst (IRO) af te sluiten bij een private dienstverlener naar 
keuze. Daartoe beschikt de werkzoekende over een budget (4 000 euro, en 
5 000 euro voor werkzoekenden met een ziekte of handicap) dat kan worden inge-
zet voor een traject naar keuze. Dienstverleners kunnen werkzoekenden in prin-
cipe weigeren. 

                                                           
19  In gebieden waar niet één maar twee private dienstverleners gecontracteerd werden, zullen de 

werkzoekenden zo worden doorverwezen dat elke dienstverlener 50% van hen begeleidt. 
Vanaf oktober 2010, wanneer de ‘Commissioning Strategy’ een jaar in voege is, zullen 
werkzoekenden niet langer 50-50 worden doorverwezen, maar zal doorverwijzing gebeuren op 
basis van de ‘star rating’-score van de dienstverlener. Hoe beter die score, hoe meer 
werkzoekenden zullen worden doorverwezen tot een maximale verdeling van de markt a rato 
van 70-30 op lange termijn (en 60-40 in de eerste drie jaren). Eén van de criteria voor de star 
rating score is de klantentevredenheid. In die zin hebben werkzoekenden indirect een impact 
op de keuze van de dienstverlener. 
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In België, ten slotte, vinden we verschillende praktijken terug. De Vlaamse sluit aan bij de 
Britse en Nederlandse aanpak: toeleiding gebeurt door de publieke dienstverlener. Zij het 
dat de richtlijnen voor doorverwijzing er veel minder uitgeklaard zijn. In Wallonië en 
Brussel daarentegen was het aanvankelijk de taak van de private dienstverleners zelf om de 
werkzoekenden aan te trekken. Meer recent zien we dat die praktijk nu ook wordt aange-
vuld met toeleiding vanuit Forem. Wat het vergroten van de keuzevrijheid voor de werk-
zoekende betreft, kunnen we stellen dat dit in België geen uitgesproken motief is voor het 
betrekken van private spelers. Impliciet werd in de oproepen wel ruimte voor keuze voor-
zien. Zo impliceert de eigen rekrutering door private dienstverleners in Wallonië en Brus-
sel dat werkzoekenden zelf kunnen kiezen bij wie ze aankloppen. 

4.2.4 Financiering 

Vervolgens stellen we in Groot-Brittannië en Nederland belangrijke verschillen 
vast wat de financiering van de gecontracteerde dienstverleners betreft. De omzet 
van de private spelers in Groot-Brittannië is vooraf gekend in de zin dat er een 
gegarandeerde instroom is. Dit moet echter worden genuanceerd in de zin dat de 
financiering sterk resultaatsgebonden is. 20% van de vergoeding wordt als voor-
schot betaald voor de te leveren diensten, de overige 80% wordt slechts uitgekeerd 
wanneer de werkzoekende ook effectief aan het werk raakt (50% voor korte ter-
mijn tewerkstelling, en 30% wanneer de werkzoekende minstens 26 van 
30 opvolgende weken voor minimum 16 uur/week aan de slag is geweest).  

In Nederland wordt eveneens een systeem van ‘no cure less pay’ gehanteerd, 
maar niet voor elke dienstverlening. De verhouding bedraagt in principe 60-40% 
inspanning - resultaat, maar wordt verlaagd tot 80-20% in het geval van zeer 
moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Voor de IRO gaat het om een 50-50% verhou-
ding met eveneens een versoepeling tot 80-20% voor zeer moeilijk plaatsbaren. 
Om private dienstverleners aan te moedigen de werkzoekenden op zo’n kort 
mogelijke termijn te plaatsen en in langdurige contracten worden deze prestaties 
extra beloond via een 10%-verhoging bij facturatie. Daarnaast kunnen dienstverle-
ners ook twee soorten bonussen verdienen. De schadelastbonus wordt toegekend 
wanneer het gaat om een werkzoekende van wie de uitkering kan worden stopge-
zet, terwijl een plaatsingsbonus+ wordt toegekend bij plaatsing van een werkzoe-
kende ouder dan 45. Merk op dat opleiding noch in Groot-Brittannië noch in 
Nederland vergoed wordt in het kader van deze financiering. In beide landen 
bestaan daarvoor specifieke apart aan te vragen budgetten. Merk op dat in Groot-
Brittannië, waar de ervaring met tendering toch niet gering is, evenmin prijsdiffe-
rentiatie wordt gehanteerd. Dit wordt betreurd omdat het toch een prikkel vormt 
om ook in moeilijkere werkzoekenden voldoende energie te investeren (Interview 
WorkDirections, 14 april 2009, Londen). Het is niet uitgesloten dat in de toekomst 
nog wordt overwogen alsnog over te gaan tot differentiatie. Verschillende tech-
nieken worden daartoe geopperd (Van Parys & Struyven, 2009a). 
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Ook in België wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van financiering op basis van de 
gerealiseerde resultaten (‘outcomes’). De verschillende regio’s staan echter niet alle drie 
even ver. Zowel Vlaanderen als Wallonië maakt gebruik van resultaatsfinanciering, terwijl 
dit in Brussel nog niet het geval is. Geen van beide regio’s echter differentieert op systema-
tische wijze de prijs naar de doelgroep of het ingezet instrument. In Wallonië gebeurt dit 
wel voor de te behalen resultaten. Deze worden afgestemd op de moeilijkheidsgraad van de 
doelgroep en de ingezette acties.  

4.3 Gevolgen voor de ontwikkeling van de publieke markt  

We kunnen stellen dat zich in Groot-Brittannië en Nederland een min of meer 
mature publieke markt heeft ontwikkeld. De recente wijzigingen in beide landen 
kunnen in de toekomst ongetwijfeld nog verschuivingen in deze markten teweeg-
brengen. Vandaag stellen we in elk geval het volgende vast.  

De markt die in Groot-Brittannië ontstaat ten gevolge van de nieuwe commissi-
oning strategy is er één waarin een beperkt aantal grote private commerciële spe-
lers de markt in handen hebben. Zij zijn het die hebben ingetekend op de offerte-
aanvraag voor de begeleiding van telkens 4 000-7 000 werkzoekenden per jaar in 
de eerste afgebakende dienstverleningsregio’s. Voor niet-commerciële spelers is 
dit minder evident omdat zij vaak niet kunnen steunen op middelen uit andere 
activiteiten of leningen. Bijgevolg kunnen zij de risico’s die met deze grote con-
tracten verbonden zijn niet dragen. Kleinere en niet-commerciële spelers verdwij-
nen daarom nog niet uit de markt. Voor hoofdcontractanten is het zo goed als 
onmogelijk om alle werkzoekenden zelf te begeleiden. Bijgevolg besteden zij op 
hun beurt aan aan een ruim aantal kleinere commerciële, maar vooral ook niet-
commerciële private spelers. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdcon-
tractanten ervoor te zorgen dat de gehele dienstverleningsketen de vooropgestelde 
resultaten behaalt, dat de relaties met de ‘subcontractanten’ kunnen berusten op 
vertrouwen en dat de financiële risico’s op realistische wijze worden verdeeld 
over hoofd- en subcontractanten. Kleinere spelers betwijfelen nog in welke mate 
dergelijke relatie tot stand zal komen (Interview Association of Chief Executives of 
Voluntary Organisations, 15 april 2009, Londen). De grote spelers anderzijds, zijn 
niet opgezet met de naar hun mening lage prijzen voor de te realiseren prestaties 
(Interview WorkDirections, 14 april 2009, Londen; House of Commons, 2009). In 
de toekomst zijn nieuwe wijzigingen aan het tendermodel dus niet uitgesloten, 
zeker in het licht van de huidige crisis. 

Gezien de ontwerpkeuzes in Nederland als het ware haaks staan op die in 
Groot-Brittannië, kunnen we verwachten dat er zich een geheel andere spelers-
markt zal ontwikkelen. Dit stellen we inderdaad vast. In de Nederlandse markt 
blijkt ruimte te zijn voor heel veel en zowel kleine als grote commerciële private 
dienstverleners (Veerman et al., 2008). Niet-commerciële spelers zijn er nagenoeg 
niet aanwezig. Deze spelers bedienen gemiddeld zo’n 140 werkzoekenden per 
jaar. In de IRO-markt zijn de spelers nog kleiner: zij begeleiden gemiddeld slechts 
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44 werkzoekenden. Bovendien betreft het voor de IRO-markt vooral jonge spelers: 
meer dan 70% van hen is nog geen vier jaar actief. Waar in Groot-Brittannië van 
overheidswege werd beslist om een bepaald deel van de markt ondubbelzinnig 
over te laten aan de private spelers, zien we in Nederland een tendens tot krim-
ping van de markt als gevolg van de meer selectieve inzet van trajecten en de ver-
sterkte rol van de UWV-coaches bij de bemiddeling en begeleiding van werkzoe-
kenden. Mogelijk roept de crisis de inkrimping een halt toe. De prijzen in de 
Nederlandse markt bevonden zich in een neerwaartse spiraal. De invoering van 
de IRO heeft deze echter kunnen doorbreken met een herstel van een aanvaard-
bare marktprijs tot gevolg. De prijsconcurrentie neemt toe omwille van het toe-
genomen aantal spelers in combinatie met een krimpende markt. Tegelijk neemt 
de druk toe om de kwaliteit te verbeteren.  

In België ten slotte kunnen we nog niet echt spreken van een nieuw marktsegment voor 
commerciële en niet-commerciële dienstverleners. De marktvorming blijft als het ware ste-
ken in het kader van de subsidieverlening. De ervaringen in Groot-Brittannië en Neder-
land tonen aan dat wanneer de Belgische regio’s willen kunnen steunen op een competi-
tieve gevarieerde markt waarin de kennis en expertise van de private dienstverleners ten 
volle worden benut, op onderstaande wijze vorm zal moeten worden gegeven aan volgende 
spanningsvelden (zie boven): 
– toetredingsdrempels (vereisten op vlak van financiële capaciteit, ervaring en kwaliteit) 

moeten voldoende laag zijn zonder tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening in het 
gedrang te brengen; 

– tenders moeten voldoende frequent worden georganiseerd zodat de markt kan worden 
opengemaakt voor nieuwe spelers en dit zodanig dat de continuïteit van de dienstver-
lening niet in het gedrang komt; 

– de financiering van de dienstverlening dient evenredig te zijn met de reële kostprijs en 
moet prikkels geven tot goede prestaties voor alle werkzoekenden (a.d.h.v. resultaats-
verbintenissen en differentiatie naar moeilijkheidsgraad van de werkzoekende);  

– werkzoekenden beschikken bij voorkeur over een zekere mate van keuzevrijheid zodat 
een aanbod op hun maat wordt ontwikkeld zonder hen evenwel te ontberen van de 
nodige begeleiding bij dergelijke keuze. 

In het volgende hoofdstuk lichten we de uitdagingen voor de Belgische regio’s 
concreter toe. In de tabel hieronder presenteren we bij wijze van samenvatting de 
belangrijkste verschillen en overeenkomsten op het vlak van tendering in België, 
Groot-Brittannië en Nederland. 



 

 

Tabel 4 Interregionale en internationale vergelijking van de ontwerpkeuzes bij het betrekken van private spelers voor de begeleiding van 
werkzoekenden 

 Vlaanderen 
(VDAB) 

Wallonië (Forem) Brussel (Actiris) Groot-Brittannië 
(Department for Work 

and Pensions en 
Jobcentre Plus) 

Nederland (UWV 
WERKbedrijf) 

Scheiding opdrachtgever - 
opdrachtnemer 

Opdrachtgever 
binnen VDAB 

Opdrachtgever 
binnen Forem 

Geen splitsing Opdrachtgever buiten 
JCP 

Opdrachtgever binnen 
UWV 

Taakverdeling publiek -
privaat 

Uitgaande van 
bestaande aan-
bod, telkens wis-
selend 

Uitgaande van 
bestaande aanbod + 
erkende partners 

Uitgaande van bestaande 
aanbod + erkende partners  

Uitgaande van doel-
groep (na 12 mnd + 
‘fast track’) 

Uitgaande van doelgroep 
(alle werkzoekenden voor 
wie een traject/module 
wenselijk wordt geacht) 

Toeleider Publieke dienst Rekrutering door 
aanbieders, en recent 
ook door publieke 
dienst 

Rekrutering door aanbie-
ders, en recent ook door 
publieke dienst i.k.v. part-
nerschap 

Publieke dienst Publieke dienst of de 
werkzoekende in het geval 
van IRO 

Keuze voor de werk-
zoekende 

Beperkte keuze Beperkte keuze Beperkte keuze Beperkte keuze Ruime keuze 

Resultaatfinanciering Toenemend (40%) Toenemend (30%) Financiering o.b.v. output 
i.p.v. uitkomst (gedeeltelijk 
tot volledige terugeising 
subsidie) 

Vergaand (80%-20%) - 60%-40% (20%-80% voor 
zeer moeilijk plaats-
baren) 

- 50%-50% voor IRO 
(20%-80% voor zeer 
moeilijk plaatsbaren) 

Schaal Ad hoc,  
additioneel 

Specifiek, additioneel Additioneel Alle werkzoekenden 
vanaf 12 maanden 
werkloosheid 

Alle werkzoekenden voor 
wie een traject/module 
wenselijk wordt geacht 

Bron: HIVA 
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5. Kernproblemen en uitdagingen voor de Belgische regio’s 

Wat leren de buitenlandse ontwikkelingen ons over de situatie in eigen land? Elke 
land heeft zijn eigen context en voorgeschiedenis. Het zou al te naïef zijn te gelo-
ven dat kant-en-klare recepten voor marktwerking zomaar te kopiëren zijn voor 
eigen gebruik. Anderzijds is het belangrijk om niet de ogen te sluiten voor wat in 
andere landsgedeelten en landen wordt opgezet. Wat daar gaande is, kan immers 
worden gezien als een laboratorium waaruit geleerd kan worden voor eigen 
gebruik. Eerder dan de eigen proeftuin te cultiveren, hanteren wij in deze paper 
het perspectief van de groothoeklens op good practices zoals Groot-Brittannië en 
Nederland. In wat volgt zoomen we opnieuw in op de drie Belgische regio’s: nu 
om ons af te vragen waar de kernproblemen en uitdagingen liggen bij de ingezette 
ontwikkelingen om private spelers te betrekken.  

5.1 Gelijkenissen in de verschillen 

In het land van ‘tenders’ en ‘appels à projets’ valt ons vooreerst op dat Vlaande-
ren, Wallonië en Brussel verschillende instrumenten hanteren om de private spe-
lers te betrekken. Deze verschillende instrumenten reflecteren verschillende keu-
zes over het belang van prijsconcurrentie, de mate van transparantie bij de selectie 
van aanbieders, het gewicht van reeds opgebouwde expertise en ervaring, de mate 
van autonomie in de uitvoering, het belang van te behalen resultaten en de mate 
van koppeling van de financiering aan de behaalde resultaten. Ondanks de ver-
schillende instrumenten, zijn er anderzijds gemeenschappelijke tendensen in de 
ontwerpkeuzes te detecteren: niet alleen modules maar volledige trajecten worden 
ingekocht, er komt meer transparantie bij nieuwe aanbestedingscontracten, con-
tracten worden niet automatisch hernieuwd, er is meer oog voor resultaatmeting, 
een gedeelte van de financiering wordt afhankelijk van het behaalde resultaat. 

Omgekeerd blijkt de toepassingspraktijk van het tendermodel in Vlaanderen 
nog vrij dicht te liggen bij de praktijk van ‘appel à projets’ in Wallonië en Brussel. 
– In Vlaanderen wordt het principiële onderscheid tussen tendering en uitbe-

steding herleid tot het juridische verschil van al dan niet een procedure voor 
overheidsopdrachten te volgen. Zo wordt de omschrijving van opdrachten nog 
altijd sterk gespecificeerd, blijven de opdrachten in de tenders louter additio-
neel, blijft de aanpak van tenders versnipperd en kleinschalig, worden kost-
prijzen afgeleid uit budgettaire berekeningen, worden kwaliteitsvoorwaarden 
opgelegd, en worden resultaatsverbintenissen geënt op deze van de eigen 
publieke dienst. 

– Het hanteren van ‘appels à projets’ boven ‘appels d’offres’ in Wallonië en Brus-
sel werpt een extra belemmering op voor toetreding van nieuwe private spe-
lers. De reden is tweeërlei. Vooreerst leent een projectoproep zich makkelijker 
tot het preciseren en beoordelen van criteria inzake specifieke expertise, 
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methodiek en ervaring. Ten tweede impliceert een projectoproep dat minder 
wordt geconcurreerd op prijs. Deze elementen kunnen nieuwe toetreders in 
het algemeen en commerciële spelers in het bijzonder ervan weerhouden om in 
te dienen. 

Om deze belemmering op te heffen, is de introductie van een tenderinstrument 
noodzakelijk. Toch vormt dit geen voldoende voorwaarde. De gemaakte keuzes in 
de tenders in Vlaanderen zijn van die aard dat zij op hun beurt een extra belem-
mering vormen voor nieuwe private spelers. De aanwezigheid van commerciële 
spelers in de zich ontwikkelende markt in de verschillende regio’s bewijst dit. 
Ondanks het tendermodel telt Vlaanderen nauwelijks meer private bedrijven 
onder de gecontracteerde aanbieders dan Wallonië. 

5.2 Kernproblemen en uitdagingen 

Dit brengt ons bij volgende kernproblemen: 
– een moeizame ontwikkeling van de markt; 
– een gebrek aan eenduidige doelen inzake marktwerking en een vermenging 

van vormen waaronder marktspelers worden aangesproken; 
– een opdrachtomschrijving, selectiecriteria, prijsvorming en resultaatmeting 

naar het model van de publieke dienstverlener. 

Deze kernproblemen en de uitdagingen die eruit voortvloeien hebben de drie 
regio’s in ons land gemeen. We lichten deze punten nader toe. 

5.2.1 Een moeizame ontwikkeling van de markt 

De eerste ervaringen met het aanspreken van private commerciële spelers wijzen 
op een moeizame marktontwikkeling. De nieuwe markt komt slechts in beperkte 
mate van de grond. Het aantal nieuwe spelers breidt weinig verder uit. Sommige 
spelers houden het zelfs voor bekeken. Hiervoor is het huidige systeem van ten-
ders of appels à projets minstens gedeeltelijk verantwoordelijk. In de markt leeft er 
ongenoegen over een aantal aspecten van de vormgeving van de tenders of 
oproepen: te kleine omvang van de opdrachten; te beperkende omschrijving van 
de opdrachten; oproepen op een versnipperde basis (ad hoc oproepen; verkave-
ling over kleine gebieden); gebrek aan continuïteit in het beleid wat betreft de 
beoogde marktwerking; te grote prijsdruk (o.a. door de vooropgestelde richtprij-
zen die als vaste prijs gaat fungeren); de wijze van resultaatsturing en –financie-
ring; de soms sterke inhoudelijke en methodische sturing door de opdrachtgever. 
De huidige aanpak vertoont dus ernstige gebreken. Hierdoor dreigen nog meer 
spelers af te haken en wordt het potentieel van de private commerciële spelers 
sterk onderbenut. Waardoor ook het objectief van een groter aanbod van begelei-
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dingstrajecten en betere resultaten – in termen van plaatsing van werkzoekenden, 
vergroten van de competenties – in het gedrang komt. 

Tot hier toe behoort het niet expliciet tot de rol van regisseur om de marktont-
wikkeling te bevorderen en een goede marktordening tot stand te brengen. In dit 
opzicht werkt de huidige invulling van de rol als regisseur niet echt bevorderend 
voor marktwerking. Dat is het geval voor Vlaanderen, maar ook voor Wallonië en 
Brussel waar de missie van de regisseur volledig in termen van partnerschaps-
bevordering wordt geduid. De eerste uitdaging voor de arbeidsmarktregisseurs in 
ons land bestaat erin een aanpak te ontwikkelen waarin simultaan de voordelen 
worden gecombineerd van goede samenwerkingsrelaties en gezonde marktrela-
ties. Naar types van actoren betekent dit een variatie van grote en kleine spelers, 
commerciële en niet-commerciële, in een duidelijke taakverdeling met de publieke 
arbeidsbemiddelingsdienst en een consistente beleidsstrategie inzake de opbouw 
van een publieke markt. 

5.2.2 Gebrek aan eenduidige doelen inzake marktwerking en vermenging van 
vormen waaronder marktspelers worden aangesproken 

In de huidige praktijk van VDAB, Forem en Actiris is niet meer duidelijk met welk 
doel de private markt van dienstverleners wordt aangesproken. Als we kijken 
naar de praktijk in de Belgische regio’s tot hier toe, dan is een heroverweging van 
het doel van marktwerking nodig. 

In tegenstelling tot de profitorganisaties is het particulier initiatief van de non-
profitorganisaties al sinds lange tijd betrokken bij publiek gefinancierde taken. Via 
regulering, planning en financiering zijn zij uitgegroeid tot de uitvoerende arm 
van de overheden. Onder invloed van een grotere beleidsdruk en prestatiedruk, 
alsook het mededingingsbeleid, werden financieringsstromen meer en meer open-
gebroken - vandaar de toenemende uit- en aanbestedingen. Dit is ook het denken 
gaan bepalen in de VDAB, Forem en Actiris bij de inschakeling van NGO’s of der-
den. Momenteel kan men grosso modo drie vormen onderscheiden waaronder de 
markt wordt aangesproken (vormen van cofinanciering zoals in Wallonië en Brus-
sel bestaan, laten we hier buiten beschouwing): 
1. in het kader van subsidiëring van erkende of niet-erkende initiatieven (bijvoor-

beeld ESF); 
2. in het kader van uitbestedingen door de regionale diensten voor arbeids-

bemiddeling: hier gaat het om precies omschreven opdrachten van beperkte 
omvang, zoals voor opleiding; 

3. en tot slot in het kader van de tendering van integrale begeleidingstrajecten. 

Bij de eerste twee vormen gaat het klassiek enkel om niet-commerciële derden; de 
derde vorm is nieuw en appelleert in de eerste plaats aan de commerciële markt-
spelers, evenwel zonder de niet-commerciële marktspelers uit te sluiten. De eerste 
vorm kan in principe ook openstaan voor commerciële spelers, zoals de praktijk 
aan Franstalige kant aantoont. 
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Het probleem is dat de verschillende vormen door elkaar lopen en het initiële 
onderscheid vervaagt. Het principe dat hier zou moeten gelden luidt dat ‘de juiste 
vorm voor de juiste doelen’ wordt ingezet.  

Zo hanteert VDAB dezelfde formule van tendering bij de subsidiëring van der-
den met ESF-middelen als bij de contractering van commerciële bedrijven voor 
begeleiding in het kader van het Jeugdwerkplan of de centrumsteden. De VDAB 
zweert als het ware bij één en dezelfde aanbestedingsvorm (het instrument van de 
tenders), los van welke marktwerking met welke spelers precies wordt beoogd. 
Het initieel principe van tendering – het op gang brengen van marktwerking met 
weinig toetredingsbelemmeringen voor nieuwe spelers – wordt hierdoor vertroe-
beld. Ook Forem en Actiris hanteren één en dezelfde formule, met name subsidië-
ring, voor uiteenlopende praktijken. Het appel aan de marktspelers blijft daardoor 
onderbenut. Bij Actiris is het zo dat in het recente Besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering (28 februari 2008) is ingeschreven dat offerteaanvragen voor de 
begeleiding van werkzoekenden worden uitgesloten. 

Verder wordt het voorgesteld alsof commerciële en niet-commerciële spelers 
elkaars concurrenten zijn, terwijl hun complementariteit veel groter is. Dit vereist 
meer differentiatie in oproepen, rekening houdend met de aanwezige segmenten 
en specialisaties in de markt. Nemen we de zeer gespecialiseerde opdrachten, bij-
voorbeeld gespecialiseerde opleidingsacties waarvoor hoge startinvesteringen 
vereist zijn, alfabetiseringsacties of heel specifieke doelgroepen die worden geacti-
veerd. Deze voorbeelden vergen projectmatige acties, waarvoor aangepaste 
oproepen vereist zijn die zich kunnen richten tot de gespecialiseerde aanbieders. 
Een typisch terrein is het ESF. In de tenders van VDAB is dit een vreemde eend in 
de bijt. Dit subsidieprogramma heeft weinig te maken met de eigenlijke markt-
werking. Toch geldt hiervoor momenteel in Vlaanderen de tendervorm en geldt 
het als de belangrijkste tender in financiële termen. 

De tweede uitdaging bestaat er dus niet in om zonder onderscheid het tender-
model toe te passen. Wel is de uitdaging om bij de invulling van verschillende 
instrumenten telkens een zorgvuldige afweging te maken van de ontwerpkeuzes 
en de onderliggende visie op marktwerking. Hier ligt een belangrijke taak voor de 
regisseur. 

5.2.3 Opdrachtomschrijving, selectiecriteria, prijsvorming en resultaatmeting 
naar het model van de publieke dienstverlener 

Op dit ogenblik ervaren marktspelers te weinig kansen voor investeringen, speci-
alisatie en kruisbestuiving. Een belangrijke reden is de te beperkende omschrijving 
van opdrachten. De opdrachtomschrijving is tot hier toe te prescriptief. Dit botst 
met het uitgangspunt van marktwerking om meer te sturen op basis van het 
resultaat in plaats van op het proces van begeleiding. Daarom verdient het aan-
beveling de opdrachten van begeleiding voor de afgebakende doelgroepen enkel 
in globale termen te omschrijven. 
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In de huidige toepassingen van het tendermodel in Vlaanderen treedt een ver-
menging op van prikkels ten aanzien van de publieke diensten in het kader van de 
beheersovereenkomst en prikkels ten aanzien van aanbieders in het kader van de 
tendering. Deze vermenging is ongewenst omdat het de private aanbieders a pri-
ori dwingt in een referentiekader voor prijszetting en resultaatbeoordeling dat 
geen rekening houdt met de specifieke vereisten van de opdracht. Dit is specifiek 
het geval bij VDAB. Vooreerst hanteert de VDAB richtprijzen en geeft die op in de 
tenders. De richtprijzen zijn berekend op basis van de eigen inschatting aan beno-
digde tijd door VDAB. Dit maakt mede dat de richtprijzen te laag zijn. Nochtans 
vergt marktwerking dat de prijszetting wordt geïnitieerd door de markt, opdat de 
prijs voldoende hoog is om de markt tot ontwikkeling te brengen. 

Hetzelfde doet zich voor bij de resultaatbeoordeling en -waardering. Bij markt-
werking is het principe dat een gedeelte van de financiering afhankelijk is van het 
behaalde resultaat, zoals vastgelegd in het contract met de aanbieder. Dit plaatst 
de (Vlaamse) discussie over het al dan niet behalen van de uitstroomnorm in een 
ander daglicht. 

Vooreerst, het gedeelte resultaatsfinanciering bij aanbestedingen (VDAB) en 
projectsubsidies (Forem) evolueert in de richting van respectievelijk 40% en 20-
30% van de totale kostprijs. Het resultaatgedeelte is afhankelijk van het behaalde 
percentage werkzoekenden waarvoor een nader bepaald resultaat wordt behaald. 
Bij de VDAB is de uitstroomnorm nu gebaseerd op de normen voor de beheers-
overeenkomst, normen die bepaald zijn op basis van de prestaties voor (groepen 
van) werkzoekenden in het verleden door de publiek dienst. Aldus wordt een 
vergelijking met de prestaties van de publieke dienst gesuggereerd die feitelijk 
niet juist is. De huidige manier van werken met uitstroomnormen bij de tenders is 
niet correct zolang deze normen niet zijn aangepast aan de specifieke opdrachten 
en doelgroepen in de tenders. Meer nog: ook wat als een resultaat wordt gedefini-
eerd, wordt louter overgenomen van de Beheersovereenkomst. Op dit vlak getuigt 
de praktijk bij Forem van een grotere differentiatie van resultaten al naargelang de 
doelen en doelgroepen van de acties. Zo wordt bij de maatregelen in de appels à 
projets gericht op de moeilijk bemiddelbaren, het resultaat ruimer gedefinieerd 
dan doorstroom naar werk. 

Los van de definitie en normbepaling van het resultaat, is er de vraag naar de 
opportuniteit om te werken met door de opdrachtgever eenzijdig opgelegde uit-
stroomnormen. Immers, het principe bij marktwerking is de feitelijke resultaten 
van een aanbieder te belonen via de resultaatsvergoeding waarvan het percentage 
wordt vastgesteld in functie van de moeilijkheid van de doelgroep. Dit principe is 
niet alleen zuiverder, het is ook eenvoudiger. Het maakt het werken met vooraf 
bepaalde uitstroomnormen bij tenders overbodig, zonder uiteraard het principe 
van resultaatsfinanciering op te geven. 

Deze aanpak bij de invulling van het opdrachtgeverschap is sterk ingegeven 
door het beheersen van mogelijke risico’s bij contractering van externe partners. 
De derde uitdaging bestaat erin om bij de invulling van het opdrachtgeverschap 
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voor elke ontwerpkeuze in de eerste plaats af te wegen welke de mogelijke voor- 
en nadelen zijn voor een te ontwikkelen markt, en pas in tweede instantie zich te 
focussen op de risico’s. 

5.3 Beleidsconclusies 

Met deze drie uitdagingen zijn we aan het eind van onze tour d’horizon gekomen. 
Het is niet overbodig om het nog eens te beklemtonen: een voorbeeldroute voor de 
regio’s in België is niet evident. In de eerste plaats zal moeten worden vertrokken 
van de eigen politiek-institutionele context en de publieke markt die reeds is ont-
staan in België. Vertrekkend vanuit dit besef van padafhankelijkheid moet verder 
rekening worden gehouden met volgende lessen uit de Britse en Nederlandse 
ervaring: 
1. er wordt best uit de fase van beperkte en versnipperde oproepen getreden 

door principieel voor publieke marktwerking te kiezen in de toekomst en dit 
voor een voldoende omvangrijke en bij voorkeur duidelijk afgebakende groep 
van werkzoekenden; 

2. de markt wordt ingericht op basis van gezonde concurrentieverhoudingen en 
complementariteit tussen commerciële en niet-commerciële spelers; 

3. prijzen weerspiegelen de reële kost en worden gedifferentieerd naargelang de 
moeilijkheidsgraad van de werkzoekende opdat ook in zij die moeilijker 
geplaatst kunnen worden voldoende zou worden geïnvesteerd; 

4. de werkzoekende krijgt keuzevrijheid in de verleende diensten en zelfs in de 
dienstverlener: in die zin kan marktwerking de betrokkenheid, de verant-
woordelijkheid en het individuele maatwerk bevorderen, op voorwaarde dat 
er voldoende variatie in het dienstenaanbod en in de spelersmarkt ontstaat. 

Deze beleidsconclusies worden nader toegelicht in de vijfde paper, de adviesnota 
(Struyven & Van Parys, 2009).  
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