
Op zoek naar de geschikte medewerker? 
Die maak je toch gewoon zelf, met de 
individuele beroepsopleiding (IBO).

Als werkgever wil je voor elke vacature de perfecte 
kandidaat. Maar in een krappe arbeidsmarkt is dat
makkelijker gezegd dan gedaan.
Nog elk jaar raken duizenden knelpuntvacatures moeilijk 
of helemaal niet ingevuld. Met een IBO maak je van 
jouw sollicitant de ideale medewerker. En dit bij jou op 
de werkvloer. Op het einde van de rit werf je hem of 
haar aan en heb je er een gemotiveerde en getrainde 
werknemer bij. 

Voordelen

1. Een unieke formule voor een on-the-job training 
in jouw organisatie.

2.  Begeleiding en ondersteuning door een 
bemiddelaar van VDAB of een partner van VDAB.

3.  Beperkte administratie in samenwerking met je 
bemiddelaar.

4. De ideale oplossing voor vacatures waarvoor je 
geen geschikte kandidaat vindt.

5. Een voordelige investering met resultaat: 
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel opgeleid op 
maat van jouw organisatie.

IBO, het financieel plaatje

Als werkgever is het belangrijk te weten hoeveel je de 
IBO-cursist na de opleiding bij aanwerving zal betalen. 
We leggen het uit met een voorbeeld uit de praktijk. 
Laten we uitgaan van een opleiding van 4 maanden 
voor een job met een brutoloon van 1.750 euro per 
maand of 10,62 euro per uur in de 38-urenweek. 

De loonschaal voor de job na de IBO valt in de categorie 
€ 1.700 - € 1.999. Dat betekent dat de werkgever tijdens 
de IBO maandelijks een factuur van VDAB ontvangt van 
€ 800. Dit is een 'all-in' bedrag en dekt alle kosten (bv. 
dossierkosten, verplaatsingskosten).

VDAB betaalt de IBO-cursist een IBO-premie. Hoeveel 
deze premie bedraagt is afhankelijk van de uitkering 
die de cursist ontvangt. In ieder geval zorgen we er 
voor dat de cursist minimaal 80% van het wettelijk 
minimuminkomen krijgt.

Loonschaal Factuur werkgever

< €1.700 € 650

€ 1.700 - € 1.999 € 800

€ 2.000 - € 2.299 € 1.000

€ 2.300 - € 2.599 € 1.200

> € 2.600 € 1.400

K-IBO € 0



Eenvoudig aanvragen

Elke werkzoekende kan in aanmerking komen voor een IBO, 
ook diegene zonder uitkering. Je hebt al iemand op het 
oog? Prima! Dan gaan we aan de slag.

1.  Via vdab.be/werkgevers/ibo kan je zelf je aanvraag 
indienen en je IBO-dossier beheren. Of je neemt contact 
op met de VDAB-bemiddelaar en geeft samen vorm 
aan het IBO-opleidingsprogramma. Op basis daarvan 
bepaalt VDAB de IBO-termijn. Deze varieert tussen de 
één en zes maanden.

2.  Je VDAB-bemiddelaar zorgt voor de snelle opstart,       
de contracten en professionele ondersteuning tijdens  
de IBO.

3.  Na de IBO neem je de nieuwe medewerker in dienst en 
kan je eventueel nog genieten van een tewerkstellings-
maatregel indien de nieuwe medewerker daarvoor in 
aanmerking komt. Je VDAB-bemiddelaar kan dat haarfijn 
voor je nagaan.

Meer mogelijkheden en voordelen

De sollicitant heeft een te beperkte kennis van het 
Nederlands om goed te functioneren op de werkvloer? 
Dan biedt VDAB een IBO met taalondersteuning aan. 
De opleiding is kort, intensief en specifiek gericht op het 
taalgebruik van de werkvloer. De cursist leert de taal terwijl 
hij zijn taken uitvoert. De VDAB-instructeur Nederlands 
komt bij jou langs in het bedrijf en stemt zijn lesinhoud en 
de duurtijd van de taalondersteuning af op de werksituatie 
en de opdrachten van de cursist. 

Je kan een IBO combineren met een VDAB-opleiding. 
De cursist volgt dan een door jou gekozen opleiding, 
bijvoorbeeld voor heftruckbestuurder, in een VDAB-
opleidingscentrum.

Neem je een kwetsbare werkzoekende* aan met een K-IBO, 
dan is dit gratis voor de werkgever.

*Langdurig werkzoekende of werkzoekende met (indicatie 
van) arbeidshandicap
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Meer info op vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700

Meer info op vdab.be/werkgevers/ibo
of bel gratis 0800 30 700


