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1. VOORTRAJECT 
 
 

a) Wat is het doel van dit project? 
 
Het IFG heeft als doel om meer verpleegkundigen en zorgkundigen naar de sector te leiden.  De nood aan 
verpleegkundigen en zorgkundigen binnen de sector van het PC 330 is momenteel hoog en zal in de komende jaren enkel 
maar verhogen (vergrijzing, …). 
 
Door de digitalisering binnen de banksector, zullen er een heel aantal bankbediendes hun job verliezen.  Het IFG wil via 
dit project een aantal van deze bankbedienden in onze sector opleiden tot een zorgberoep, met het oog op een 
duurzame tewerkstelling in de zorgsector.   
Er werd een pilootproject uitgewerkt tussen een beide sectoren.  
 
Dit project geeft m.a.w. de mogelijkheid aan werknemers uit de banksector om een opleiding tot verpleegkundige of 
zorgkundige te volgen, via een gefinancierde job binnen de sector. 
 

b) Welke kandidaten mogen verwacht worden? 
 
Het gaat over kandidaten tussen 30 en 55 jaar met een Bachelordiploma. Werknemers met een functie waarvan de 
functie sterk aan het veranderen is en waarvoor steeds minder personeel voor nodig is binnen de banksector.  Deze 
werknemers hebben gemiddeld 15 à 25 jaar anciënniteit binnen de bank. 
 

c) Wat gebeurt er tijdens het voortraject van de bankbediende? 
 
In eerste instantie wordt er door de banksector een intensieve loopbaanbegeleiding van 6 maanden aangeboden aan de 
bankbediende.  Tijdens deze begeleiding (uitgevoerd door een erkend extern bedrijf) wordt gezocht naar de sterktes en 
interessegebieden van de werknemer.  Uit deze begeleiding zullen een aantal werknemers uitkomen die een heel aantal 
competenties bezitten die noodzakelijk zijn in de zorgsector.  Er zal dan ook getoetst worden of deze werknemers een 
interesse tonen voor de zorgsector. 
 
Als dit zo is, zal de begeleider samen met de bankbediende op zoek gaan naar een potentiële werkgever binnen de sector 
van het PC 330 (uit de lijst kandidaat-werkgevers die het IFG hen heeft doorgegeven), gaan zij op bezoek in de scholen 
van verpleegkundige of zorgkundige, … 
 
Het IFG organiseert een infosessie voor deze kandidaten rond het pilootproject. 
Wanneer de bankbediende zijn interesse te kennen geeft aan het IFG, wordt hij uitgenodigd voor een selectietest 
(gesprek met een psycholoog).  
 

d) Uit welke opleidingen kan de bankbediende kiezen binnen dit project? 
 
Binnen het pilootproject “IFG/febelfin” mag de werknemer kiezen uit: 

- De Bacheloropleiding tot verpleegkunde in maximum 4 jaar 
- De HBO5-opleiding tot verpleegkunde in maximum 3 jaar 
- De opleiding tot zorgkundige in maximum 1 jaar 

 
De werknemer moet deze opleiding in het voltijds dagonderwijs volgen! 
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e) Kan de werkgever kiezen welke bankbediende hij aanwerft (bv. enkel kandidaten die de 
opleiding tot verpleegkunde volgen)?   

 
Dit kan zeker! 
Er moet een ‘klik’ zijn tussen de werknemer en de werkgever.  Beiden zullen hun interesse in elkaar moeten 
bekendmaken aan het IFG.  Is er een gezamenlijke interesse, dan kan er een arbeidsovereenkomst opgemaakt worden. 
 
De werkgever kan bij de start duidelijk maken aan de werknemer die zijn interesse toont in de instelling dat hij ‘enkel 
interesse toont’ in kandidaten die bv. een opleiding tot verpleegkundige wensen te volgen. 
 

f) De kandidaat moet een inloopstage volgen bij de potentiële werkgever.  Over hoeveel uren / 
dagen gaat dit?   

 
De kandidaat-werknemer moet een inloopstage aangeboden krijgen van minstens één week.  Gezien het niet altijd evident 
is om alle gewenste afspraken binnen één en dezelfde week te plannen, kunnen deze gespreid worden over maximaal 1 maand.    
 

g) Wat is het doel van de inloopstage? 
 
In eerste instantie is het doel van deze stage dat de werkgever en de werknemer elkaar leren kennen.  Men kan dus 
spreken van een “sollicitatiemoment”. 
 
Anderzijds moet de kandidaat-werknemer van de sector kunnen proeven en moet hij een aantal dagen kunnen meelopen 
met een verpleegkundige / zorgkundige. Op die manier leert hij de job kennen. 
 
OPGELET: deze werknemer valt gedurende het gehele voortraject onder de arbeidsovereenkomst van de bank.  Het is 
niet de bedoeling dat deze werknemer reeds ‘tewerkgesteld’ wordt door de sector in zijn voortraject. 
 

 
 

2. DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DE WERKNEMER IN OPLEIDING 
(afgekort WIO) 

 
 

h) De werkgever gaat akkoord om één van de bankbediendes uit het mobiliteitsproject aan te 
werven. Met welk soort contract dient deze werknemer aangeworven te worden? 

 
De werknemer moet vanaf de start van de opleiding (voor die datum is de arbeidsovereenkomst van de bank nog geldig) 
aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die de volgende clausule bevat: 
 
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de 
“werknemer in opleiding” (cfr. het project/statuut…) aansluitend in dienst te nemen indien de werknemer zelf stopt met het 
project, indien de werknemer niet slaagt voor de opleiding of indien de werkgever niet beschikt over een tewerkstellingsplaats bij 
het einde van de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke  
opzegtermijn.’ 
 
Het IFG maakt geen gebruik van modelovereenkomsten, de instelling mag zijn eigen model gebruiken, waarin de clausule wordt 
opgenomen. 
 

i) Met welk barema moet rekening worden gehouden binnen de arbeidsovereenkomst? 
 
De nieuwe werknemer zal een arbeidsovereenkomst tekenen als logistiek assistent volgens loonbarema 1.22/CAT8  voor de 
instellingen die het IF-IC loonbarema volgen of het loonbarema 1.22 voor de andere instellingen.   
De werknemer start op “0” jaar anciënniteit, ongeacht zijn anciënniteit bij zijn vorige werkgever. 
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Blijft de WIO gedurende de gehele opleiding onder hetzelfde barema werken? 
 
Na een 1e jaar verpleegkunde te hebben afgewerkt (2 modules binnen de HBO5-opleiding of 60 studiepunten binnen de 
Bacheloropleiding) krijgt de WIO een attest van zorgkundige.  Hij kan in principe dus werken als zorgkundige. 
 
Toch kiest het IFG ervoor om de WIO gedurende de gehele opleiding te financieren onder het barema 1.22/CAT8.   
 

j) Welke jobtime moet in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen? 
 
De werknemer krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst gedurende zijn gehele opleiding. 
 

k) Wie neemt de kost van de WIO ten laste? 
 
De werkgever betaalt de werknemer in opleiding maandelijks het overeengekomen loon. De werkgever verhaalt deze kost 
evenwel op het IFG. 
 

l) Welke loonkosten wordt ten laste genomen door het IFG? 
 
Het IFG neemt de volledige loonkost op zich, rekening houdend met het IF-IC loonbarema 1.22/CAT8 met 0 jaar anciënniteit bij 
de start van de opleiding. 
 

m) Houdt het IFG rekening met de indexeringen van de lonen en het verhogen van het 
loonbarema door anciënniteit? 

 
Het loonplafond wordt geïndexeerd.  
 

n) Hoe wordt de loonlast van de WIO aan de werkgever betaald? 
 
Het IFG stort trimestrieel een forfaitair voorschot.  
 
Het IFG stort een eerste voorschot eind september, dit op voorwaarde dat het IFG over de gevraagde attesten en documenten 
beschikt, het definitieve inschrijvingsbewijs van de WIO in de school en het rekeningnummer waarop de tussenkomst gestort 
dient te worden. Het eerste voorschot zal het 4de trimester en de kost van september bevatten. 
 
De volgende voorschotten zullen trimestrieel gestort worden. De werkgever krijgt van de WIO elk schooltrimester een 
‘Getuigschrift van nauwgezetheid’ dat hij op zijn beurt, op regelmatige basis en ten laatste voor het einde van de maand volgend 
op het betrokken trimester, aan het IFG bezorgt.  De WIO kan er eveneens voor kiezen om de werkgever en het IFG een mail te 
sturen waarin dit document bijgevoegd zit. 
 
Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de situatie van de WIO die gevolgen hebben voor de uitbetaling van de voorschotten 
(langdurige ziekte, …), worden de werkgevers dringend verzocht deze informatie over te maken aan het IFG. 
 
Jaarlijks wordt een afrekening opgesteld die rekening houdt met de reële loonkost van de WIO. Om deze afrekening te kunnen 
opstellen, zal er door het IFG een in te vullen prestatiestaat worden verstuurd. 
 

o) Moet de werkgever een vervangende werknemer aanwerven binnen dit project. 
 
Binnen het pilootproject “IFG/febelfin” financiert het IFG het loon van de WIO, gezien deze werknemer zelf een ‘nieuwe’ 
werknemer is.  Er moet dus geen ‘vervanger’ aangeworven worden.   
 

p) Welke RSZ-codering? 
 
Voor de WIO moet geen specifieke codering aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid doorgegeven worden.  
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q) Hoe dienen de RSZ documenten ingevuld te worden? 
 
Aangezien voor de dagen waarop les of stage gevolgd wordt, alsook de dagen waarop door de school georganiseerde 
activiteiten en de schoolvakanties in de loop van het schooljaar, loon betaald wordt, beschouwt de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid deze als arbeidsdagen. 
 

r) Telt de WIO mee in de RIZIV-normen? 
 
Personeel aangeworven onder loonbarema 1.22/CAT8  vallen niet onder de RIZIV-normering. De RIZIV-normering houdt 
rekening met de barema’s gelijk of hoger als het loonbarema 1.35/CAT11. 
 
 
 

3. TIJDENS DE OPLEIDING 
 
 

a) Worden de opleidingsdagen (of andere schoolactiviteiten) beschouwd als gewerkte dagen? 
 
De dagen waarop les, examens of stage gevolgd wordt, alsook de dagen waarop door de school georganiseerde activiteiten 
gevolgd worden, worden beschouwd als arbeidsdagen. 
 

b) Worden de dagen tijdens schoolvakanties beschouwd als gewerkte dagen? 
 
De schoolvakantiedagen die plaatsvinden in de loop van het schooljaar, dat ingaat vanaf het begin van het schooljaar tot ten 
laatste de effectieve dag (les, stage of examen) van het schooljaar (of het semester indien de WIO met de opleiding beëindigd in 
januari), worden beschouwd als gewerkte dagen. Er kunnen dus geen verlofdagen toegekend worden tijdens deze periode! 
 

c) Getuigschrift van nauwgezetheid 
 
De WIO heeft het recht om afwezig te zijn uit de instelling vanaf de eerste dag van de opleiding tot en met de laatste dag van het 
schooljaar (ten laatste tot 30 juni van het lopende schooljaar). 
De controle van de nauwgezetheid op school heeft enkel betrekking op de dagen dat er werkelijk les wordt gegeven. 
 

d) Heeft de werknemer recht op maaltijdcheques tijdens de opleiding? 
 
Indien er binnen de instellingen maaltijdcheques worden toegekend, heeft de WIO recht op maaltijdcheques tijdens zijn 
opleidingsperiode. 
 
Net als bij andere werknemers worden er geen maaltijdcheques uitbetaald tijdens ziektedagen en / of verlofperiodes. 
 

e) Heeft de WIO recht op de tussenkomst van de werkgever in zijn vervoerskosten? 
 
De WIO heeft recht op tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten (conform de geldende CAO’s) in functie van de 
afstand woonplaats – onderwijsinstelling, en dit gedurende het gehele schooljaar. De werkgever maakt geen onderscheid tussen 
theorie- en stagedagen in de uitbetaling van de vervoersonkosten.  
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f) Lopen de baremieke- en dienstanciënniteit verder tijdens de vorming? 
 
Tijdens de opleiding loopt de anciënniteit van de WIO verder, aangezien de opleidingsdagen beschouwd worden als gewerkte 
dagen. 
 

g) Wat gebeurt er met het saldo wettelijk verlof dat de WIO niet opnam voor de start van het 
schooljaar?   

  
De WIO die een saldo heeft aan vakantiedagen moet deze opnemen voor 31 december indien hij zijn studies staakt, ofwel moet 
hij deze op 31 december vergoed krijgen door de werkgever (enkel vakantiegeld). 
 

h) Toekenning vakantiedagen tijdens de opleiding 
 
Daar de opleiding beschouwd wordt als effectieve prestaties, heeft de WIO recht om de vakantiedagen verworven tijdens het 
vorige vakantiedienstjaar op te nemen.  
 
Het verlof moet ingepland worden tussen de laatste schooldag van het huidige schooljaar en de eerste schooldag van het 
nieuwe schooljaar.  Deze dagen kunnen NIET ingepland worden tijdens de andere schoolvakanties (bv. kerstverlof)! 
 
Het project van laatstejaars stopt eind juni of eind januari, zij kunnen bijgevolg hun wettelijk verlof inplannen over de rest van 
het jaar, net als de andere werknemers.   
 
OPGELET: de opleiding tot zorgkundige duurt maar 1 schooljaar. De werknemers binnen deze opleiding kunnen, na hun 
opleidingsjaar, hun verlof dus inplannen over de rest van het jaar. 
 

i) Wat wanneer de WIO tijdens de zomermaanden geen verlof neemt ? 
 
Met uitzondering van de overeengekomen dagen jaarlijks verlof moet de WIO gedurende de zomermaanden in de instelling 
arbeidsprestaties leveren. 
Doch er moet rekening gehouden worden met verplichtingen die voorvloeien uit de opleiding. 
 

j) Tijdens het zomerverlof moet de WIO tewerkgesteld worden bij de werkgever.  Welke taken 
mag deze werknemer uitvoeren? 

 
Niet elke instelling heeft logistieke taken die hij de werknemer kan laten uitoefenen.  Deze werknemer mag elke zinvolle taak 
uitvoeren waarvoor geen kwalificerende opleiding noodzakelijk is.   
 

k) Wat met een eventuele tweede zittijd ? 
 
Examens afleggen in een eventuele 2de zittijd dient te gebeuren in het afgesproken jaarlijks verlof van de WIO. Hiervoor worden 
geen extra-verlofdagen toegekend. 
 

l) Wat wordt verstaan onder het regelmatig bijwonen van de lessen? 
 
De WIO mag in de cursussen en stages niet ongewettigd afwezig zijn voor meer dan één tiende van de duur ervan. Zo niet is de 
werkgever gerechtigd de WIO het loon gedurende het volgende trimester te ontzeggen. 
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m) Wat gebeurt er als de WIO tijdens het schooljaar ziek valt of ongeval krijgt? 
 
Ingeval van ziekte en ongeval gelden dezelfde regels als voor de overige werknemers (attest van ziekte, verwittiging van de 
werkgever, gewaarborgd loon, ...). Tevens zal de WIO ook de school waarin hij ingeschreven is en het IFG verwittigen. 
Ingeval van ziekte van de WIO, financiert het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten zijn loon alleen voor de periode 
waarvoor de werkgever verplicht is het gewaarborgd loon uit te betalen.  
 
Nota: Bij arbeidsongevallen krijgen arbeiders en bedienden gedurende de eerste 30 dagen hun gewaarborgd loon. Arbeiders 
krijgen van de 8ste tot de 30ste kalenderdag ongeschiktheid een gewaarborgd loon van 85,88 % van het van het normale 
brutoloon (waarop enkel bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden). Vanaf de 31ste dag ontvang de werknemer rechtstreeks van de 
arbeidsongevallenverzekeraar. 
 

n) Zwangere werkneemsters 
 
Op zwangere werkneemsters in opleiding is dezelfde reglementering van toepassing als op zwangere werkneemsters in de 
instelling (verwittiging werkgever, arbeidsgeneesheer,…). 
Met betrekking tot eventuele preventieve verwijdering bij stage wordt het beleid van de school gevolgd. Hierbij dient de 
werkneemster de werkgever op de hoogte te brengen van de beslissing van de school of de stageplaats. 
 

o) Mag een werknemer zijn ouderschapsverlof opnemen tijdens de zomermaanden? 
 
Een werknemer mag dit verlof niet opnemen tijdens de opleidingsmaanden. 
Daarentegen, is het is zeker toegelaten om dit verlof in te plannen tijdens de zomermaanden.  
OPGELET: Het ouderschapsverlof wordt dan opgenomen bovenop het wettelijk verlof.  
 

p) Wat met vaderschapsverlof? 
 
Vaderschapsverlof is voorbehouden voor werknemers en kan dus in enge zin niet aangevraagd worden als student. Ook in het 
dubbel statuut van een werknemer in opleiding geldt deze regel.  
De dagen vaderschapsverlof kunnen eventueel wel opgespaard worden tot het zomerverlof tijdens de maanden juli en augustus 
(indien dit binnen de 4 maanden is na de bevalling). 
 

q) Wat met arbeidsongevallen tijdens schoolactiviteiten? 
 
De bescherming bij arbeidsongevallen strekt zich uit tot de extra muros opleidingen en tot de weg van en naar deze opleiding. 
Wanneer het een opleiding betreft die buiten de gewone werkuren valt, is het raadzaam uw verzekeraar hierop attent te 
maken. 
Voor de schade die buiten of boven de bescherming van de arbeidsongevallenwetten ligt, hebben slachtoffers rechten 
tegenover een aansprakelijke derde (in voorkomend geval: de 
onderwijsinstelling). De bedoelde schade is bijvoorbeeld materiële en morele schade, of de berekening van het gedeelte van de 
vergoedingen die boven de loongrens liggen (+ 24.790 EUR). 
 

r) Mag de WIO tijdens de opleiding nog in de instelling tewerkgesteld worden? 
 
Tijdens het lopend schooljaar mag de WIO NIET meer in de instelling tewerkgesteld worden. 
 

s) Verplichte stage bij de werkgever? 
 
De WIO is niet verplicht om de stages, vereist voor het behalen van het diploma, uit te voeren in de instelling waar hij 
tewerkgesteld is. 
 

t) Kosten met betrekking tot de gevolgde opleiding 
 
Alle kosten met betrekking tot de opleiding (inschrijvingsgeld, cursussen,...) zijn ten laste van de WIO. 
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u) Kan de WIO een studiejaar / module overdoen? 
 
Dubbelen is niet mogelijk onder het pilootproject.  
 
De WIO verliest het recht op betaalde afwezigheid als hij na de tweede zittijd niet geslaagd is voor het studiejaar, de module of 
het semester waarvoor hij ingeschreven is. In enkele uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Beheer zich uitspreken over een 
eventueel recht op herkansen (bv. na langdurige afwezigheid door ziekte). 
 
Een verlenging van een module binnen de HBO5 verpleegkundige opleiding is eveneens NIET MOGELIJK (bv. Een module volgen 
op een volledig jaar i.p.v. op een half jaar).  
 
OPGELET: Een werknemer binnen de Bacheloropleiding mag, indien hij niet slaagde voor al zijn vakken, maximum 15 
studiepunten overzetten naar het volgende schooljaar.  Het traject binnen het pilootproject wordt echter NIET VERLENGD! 
 
Wanneer de WIO niet slaagde voor zijn jaar, module of semester, moet hij het werk onmiddellijk hervatten. Het IFG moet 
hiervan op de hoogte worden gebracht.  
De werkgever moet het IFG op de hoogte brengen van zijn keuze of de WIO in dienst blijft of niet. Indien de WIO ontslagen wordt, 
moet het IFG een dubbel van de opzegbrief ontvangen (liefst via mail).   
Wanneer de WIO ontslagen wordt, zal het IFG rekening houden met de financiering van een wettelijke opzeg.   
 
In enkele uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Beheer zich uitspreken over een eventueel recht op herkansen (bv. na 
langdurige afwezigheid door ziekte).  
 
Uitzonderingen: langdurige ziektes, zwangerschappen, … 
Indien de WIO niet slaagde door bv. een lange ziekteperiode moet hij nagaan met de school of het mogelijk is dat schooljaar 
gedeeltelijk kan overgedaan worden. Indien dit mogelijk is, moet de WIO schriftelijk (per brief of email) de toestemming 
hiervoor aan het IFG vragen. De aanvraag wordt onderzocht en er wordt al dan niet toestemming gegeven om verder te 
studeren.  
 
Wat moet de werknemer doen? 

- Met de school nakijken wat de mogelijkheden zijn (bij bv. zwangerschappen: lessen verder volgen en stages later 
inplannen bijvoorbeeld). 

- Melden van de zwangerschap, ziekte, … en de afspraken met de school aan de werkgever en aan het IFG . 
- Indien er nog een periode is tussen het eind van de ziekte, zwangerschap,… en het moment dat er opnieuw kan gestart 

worden met de lessen, moet het werk hervat worden en dit tot wanneer de lessen herstarten. 
- Indien de WIO het volgende instapmoment wenst te herstarten met de opleiding stuurt hij VOOR de herstart een 

motiverend schrijven naar het IFG (DUS: instappen bijvoorbeeld 2 jaar later is NIET mogelijk). 
- Het IFG gaat met deze informatie naar de Raad van Beheer en stuurt hierna een bevestigend schrijven naar de WIO en 

de werkgever. 
 

v) Wat bij het vroegtijdig beëindiging van de opleiding door de WIO ? 
 
Het project en de financiering stoppen automatisch bij een stopzetting. De werkgever wordt niet verplicht de werknemer in 
dienst te houden. Via de clausule in het contract van de WIO kan hij deze werknemer met een geldende reden ontslagen.   
 
Het IFG houdt rekening met de financiering van een wettelijke opzeg. 
Het IFG kan bij ziekte van de werknemer rekening houden met een verlenging van de opzegtermijn van maximum 1 maand (= 
gewaarborgd loon). 
 
Indien de WIO beslist om af te haken, kan hij of zij later geen beroep meer doen op één van de projecten van het IFG.  
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w) Heeft de werkgever het recht de terugbetaling van het loon te eisen bij staking of niet-slagen 
van de studies of bij tewerkstelling na einde van de opleiding bij een ander werkgever? 

 
De werkgever heeft dit recht niet. Zou dit toch het geval zijn, dan behoudt het IFG zich het recht de loonkosten van de WIO 
terug te vorderen van de werkgever. 
 

x) Heeft de werkgever het recht een overeenkomst te laten ondertekenen door de werknemer 
waarbij de werknemer zich verbindt enkele jaren na de opleiding tewerkgesteld te blijven bij 
hun huidige werknemer? 

 
Neen, mocht het Fonds in het bezit worden gesteld van dergelijke overeenkomsten zal de terugbetaling geëist worden van de 
uitbetaalde bedragen ter financiering van de loonkosten van de werknemer in opleiding. 
 

y) Welk document moet de WIO op het einde van het schooljaar aan de werkgever voorleggen? 
 
Binnen de 15 dagen na het einde van het schooljaar moet de WIO aan zijn werkgever een beoordelingsattest (rapport, 
deelcertificaat, …) of diploma voor leggen. 
 
Indien de WIO een tweede zittijd moet afleggen overhandigt hij aan zijn werkgever binnen de 15 dagen een attest waaruit blijkt 
dat hij een tweede zittijd moet afleggen.  Indien hier geen geschreven document van bestaat, moet de WIO dit via mail 
bevestigen aan de werkgever en het IFG. 
 
Binnen de 15 dagen na het einde van de tweede zittijd, overhandigt de WIO een definitief schoolresultaat van het schooljaar. 
 
Zodra de werkgever dit schoolresultaat ontvangen heeft, stuurt hij een elektronische kopie ervan naar het Intersectoraal Fonds 
voor de Gezondheidsdiensten. 
 
Samen met deze document het “getuigschrift van nauwgezetheid’ volledig ingevuld door de school. 
 

z) Mag een WIO een andere activiteit uitoefenen? 
 
De WIO mag geen nieuwe winstgevende activiteit uitoefenen als zelfstandige, als werknemer of in het kader van een statuut van 
uitzendarbeid. Onder ‘nieuw’ wordt verstaan, de activiteit die voor het eerst uitgeoefend wordt na de aanvaarding van selectie 
van de WIO. 
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4. NA DE OPLEIDING 
 
 

a) Wat betekent het einde van de opleiding ? 
 
De WIO dient onmiddellijk na zijn laatste examen, stage, … terug het werk te hervatten. De werknemer mag dus niet wachten 
tot 31 januari of 30 juni om terug aan het werk te gaan!  
 
Het project en dus de financiering vanuit het IFG stopt automatisch bij het einde van de opleiding en wordt niet verlengd voor 
een 2e zit! 
 

b) Kan de WIO in dienst blijven na zijn opleiding en wat gebeurt er met zijn contract? 
 
Indien de werkgever plaats heeft voor een nieuwe zorgkundige of verpleegkundige, kan de werkgever de WIO zeker een 
addendum aan de arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij het loonbarema wordt bepaald door de functie die zal worden 
uitgeoefend. 
 
Een aantal maanden voor het einde van de opleiding stelt het IFG de vraag u of u de WIO na zijn opleiding in dienst wenst te 
houden.  Indien dit niet kan, moet u tijdig de werknemer opzeggen zodat de opzeg ongeveer eindigt bij het einde van de 
opleiding. 
 
Het IFG komt tussen in de loonkost voor de wettelijke opzegtermijn rekening houdend met de wet van 26 december 2013 
omtrent de invoeging van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag 
en begeleidende maatregelen. 

 
Het IFG kan bij ziekte van de werknemer rekening houden met een verlenging van de opzegtermijn van maximum 1 maand (= 
gewaarborgd loon). 
 


