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1. K-IBO – Wat is dat? 

K-IBO is een nieuwe vorm van IBO*. 
 
De werkgever biedt hierbij een opleiding op 
maat op de werkvloer aan voor een werkzoe-
kende. Het bedrijf kan zo kosteloos een reële, 
praktijkgerichte opleiding geven in kader van een 
specifieke functie.  
 
De werkzoekende krijgt zo de kans nieuwe  
competenties te verwerven die nodig zijn voor 
de tewerkstelling die volgt in het bedrijf.  
    
Compaan staat in voor de nodige ondersteuning 
van bij de start om de opleiding en overstap naar 
werk te helpen slagen. Na K-IBO volgt immers 
steeds een duurzame tewerkstelling.   
 

*IBO =  Individuele Beroepsopleiding  
in de Onderneming 
 
 
 

2. K-IBO - Voor wie? 
 
De werkzoekende dient nog competenties aan 
te leren om een vacature in te vullen.  
 
De arbeidsconsulent gaat steeds na 
 of de werkzoekende in aanmerking komt. 

K-IBO is bedoeld voor langdurig werkzoe-
kenden, personen met een ZIV-uitkering 
of een arbeidshandicap die actief stappen 
zetten naar werk. 

 of K-IBO aangewezen is voor de functie.  
 
Elke werkgever die een passende vacature heeft 
en die in de nodige opleiding kan voorzien, komt 
in aanmerking voor K-IBO. 

 
 

 

 
 

 

K-IBO  
LEREN OP DE WERKPLEK   

 

Voorwaarden K-IBO 
Op een rijtje 
 
 

 De werkgever heeft een vacature 
en wil hiervoor iemand aanwerven met een 
contract van onbepaalde duur. 

 
 De werkzoekende kan deze job uitoefenen. 
 
 Er is een competentiekloof en die kan via  

K-IBO overbrugd worden. 
 

 De werkgever wil een opleiding geven vol-
gens een opleidingsplan. 
 

 De duurtijd bedraagt tussen de 4 en 26 
weken, afhankelijk van de competentie-
kloof (maximum 52 weken). 
 

 De werktijd is in principe minstens halftijds. 
 

 Een Compaan-arbeidsconsulent voorziet 
intensieve opvolging tijdens de opleidings-
uren van de cursist. 

 
 Een VDAB-contract met opleidingsplan en 

competentierapport. 
 
 Na de K-IBO volgt een arbeidsovereen-

komst onbepaalde duur of bepaalde duur 
(minimumperiode in dienst is gelijk aan de 
duurtijd van de K-IBO). 

 
 Werkuren, loon- en arbeidsvoorwaarden  

in het contract onbepaalde duur zijn min-
stens gelijk aan de voorwaarden in het K-
IBO-contract. 
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3. Voordelen voor de WERKZOEKENDE 
 

 De werkzoekende krijgt tijdens K-IBO training 

en opleiding op de toekomstige werkplek.  Na 

deze opleiding wordt hij/zij een (vaste) mede-

werker in het bedrijf. De werkzoekende kan re-

kenen op regelmatige ondersteuning en op-

volging door een Compaan-arbeidsconsulent. 

 

 De werkzoekende heeft tijdens K-IBO recht op 

verplaatsingsvergoeding en vergoeding voor 

kinderopvang. 

 

 De cursist behoudt zijn uitkering gedurende de 

opleidingsperiode. VDAB geeft aan de werk-

zoekende in K-IBO een opleidingspremie bo-

venop die uitkering (werkloosheid, leefloon of 

ziekte-uitkering) voor de prestaties tijdens K-

IBO. De premie wordt berekend op basis van 

de uitkering van de werkzoekende vóór de 

start  van de K-IBO.  
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Ter info  De periode waarin iemand K-IBO volgt, 
wordt gelijkgesteld met de werkloosheidsperiode. 
Dit betekent dat de cursist tijdens de K-IBO géén 
rechten opbouwt (vakantiegeld, eindejaarspremie, 
gewaarborgd loon bij ziekte). 
 

 

 

 
 
 

4. Voordelen voor de WERKGEVER   
 

 De werkgever kan bij het opleiden van de 

toekomstige werknemer tijdens de K-IBO 

rekenen op de  regelmatige ondersteu-

ning en opvolging door een Compaan-

arbeidsconsulent. 

 

 K-IBO is voor de werkgever kosteloos.  Als 

werkgever betaal je geen loon, geen RSZ, 

geen productiviteitsvergoeding en geen 

verplaatsingsvergoeding. Wel sluit je een 

ongevallenverzekering en een verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid af voor de 

cursist.  

 

 Beperkte administratie 

 

 K-IBO aanvraag online indienen 

 Opleidingsplan opmaken in samen-

werking met Compaan  

 DIMONA-aangifte (vóór start K-IBO en 

vóór start tewerkstelling) 

 Maandelijkse prestaties online regi-

streren 

 Opmaak arbeidscontract na K-IBO 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Compaan-Job & Co vzw werkt vanuit Oost-Vlaanderen voor werkgevers, werknemers en werkzoe-
kenden. We hebben jarenlange expertise in het ondersteunen van talent via werkplekleren (stages) 
en in job- en taalcoaching. Voor KIBO-IBO begeleiding in je onderneming kan je bij onze  gecertifi-
ceerde arbeidsconsulenten terecht  
 
Interesse of vragen? Contacteer ons via info@compaan.be of via een Compaan coach in jouw regio: 

Compaan Gent    Antwerpsesteenweg 573, 9040 Gent    09 266 18 10 
Compaan Waas Dender  Gasstraat 37, 9160 Lokeren     09 349 25 62 
Compaan Aalst   Anna Snelstraat 1, 9300 Aalst       053 70  57 00 

Twijfel je nog aan een K-IBO? Laat je vooraf overtuigen via een korte stage! 

http://www.compaan.be/
mailto:info@compaan.be

