
 

F.A.Q en antwoord 
WERKZOEKENDE/WIJK-WERKER 

1. Profiel van werkzoekenden die vandaag in PWA aan de slag gaan kunnen is niet hetzelfde als het 

profiel van de werkzoekenden die zullen instromen in wijkwerk. Wat plant de minister voor de 

groep die uit de boot valt? Extra trajecten door VDAB? Initiatieven samen met de ministers van 

sociale economie en welzijn?  

Wat met diegenen die niet in aanmerking komen voor wijkwerken? Enkel werkloosheidsvergoeding, 

OCMW? 

Wat gebeurt er met mensen die niet toeleidbaar zijn? 
 
 
2. Kunnen de huidige PWA-werknemers zelf aangeven of ze wel of niet in het PWA-systeem willen 

blijven? Of zal dat door VDAB bepaald worden? 

Antwoord: De huidige groep PWA werknemers worden allemaal gescreend, het zijn tenslotte nog 
altijd uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Ze moeten ingaan op een uitnodiging van de VDAB. 
Daar wordt op basis van verschillende gesprekken met de PWA werknemer gekeken wat hij kan, wat 
hij wil enzoverder. Op basis daarvan wordt een voorstel gedaan. 
 

3. PWA werk is een vrijwillige keuze. Wat als iemand wijk-werk weigert? 

Antwoord: PWA-werk is inderdaad een vrijwillige keuze, maar zijn nog altijd uitkeringsgerechtigde 

werkzoekende. Wijk-werken wordt een traject naar werk. Wijk-werken kan maar opgestart worden 

als er akkoord is tussen klant en VDAB. Zoals iedere uitkeringsgerechtigde werkzoekende in een 

traject naar werk wordt dit ook gecontroleerd en eventueel gesanctioneerd 

 

4. Kan er nog een signaal verstuurd worden i.v.m. de uitsluiting van de leefloongerechtigde in het 

wijk-werken? Wijk-werk kan een grote kans betekenen als eerste opstap. 

Antwoord: In eerste instantie willen we het systeem opstarten met uitkeringsgerechtigde 

werkzoekende. De leefloongerechtigde zal zeker meegenomen worden, maar laat ons eerst starten. 

 



5. Waarom zijn mensen met een blijvende arbeidsongeschiktheid niet geschikt voor wijkwerk? 

Antwoord: We hebben expliciet gekozen voor wijk-werken als traject naar werk. Doelstelling is 

doorstroom naar het normaal economisch circuit. 

 

6. Wat als een PWA’er uiteindelijk wijk-werker wordt, maar de gebruiker zijn of haar taak niet langer 

ter beschikking stelt. En er dus geen passende taak is. Is dit werk weigeren?  

Antwoord: Een gebruiker kan altijd aangeven (nu ook in het huidige PWA-systeem) dat hij/zij het niet 

meer zit zitten; Er zal samen met VDAB een oplossing worden gezocht 

 

7. Kunnen wijkwerkers verplicht worden buiten de gemeente te werken? Wordt er rekening 

gehouden met mobiliteitsproblemen? 

Antwoord: VDAB gaat altijd blijven uitgaan van talent en competenties en de mogelijkheden van een 

persoon.  

 

ORGANISATIE PWA/WIJK-WERK  

1. Wat gebeurt er met interne opleidingen die nu door lokale PWA gegeven worden? 

2. Het is de bedoeling dat voor wijk-werken meerdere gemeenten samenwerken. Welke 

bereikbaarheidstoets? 

3. Wat als een lokaal bestuur weigert een rol op te nemen in het wijk-werken? 

4. Welke financiering staat er tegenover de organisatie van wijk-werken? 

5. Hoe kan een organisator een engagement op zich nemen als er niet bekend is over de 
financiering? 
 
6. Kan men van een PWA-DCO vzw direct omschakelen naar een wijk-werking-DCO vzw? Hoe doen 

we dat? 

7. Het viona onderzoek toont aan dat heel wat particuliere gebruikers ouderen zijn. Hoe komt de 

minister tegemoet aan deze kwetsbare groep gebruikers, die net als andere gebruikers (scholen, 

kinderopvang etc.) veel belang hechten aan een vertrouwensband? 

Antwoord: Met betrekking tot de gebruikers: er wordt nog een communicatieplan voor de gebruikers 

ontwikkeld. 

 

8. Kan een langdurige opleiding (bv. verkeersbrigadier) voorafgaand aan de zes maanden van het 

wijk-werk vallen? Neemt VDAB initiatief voor deze opleidingen (bv samenwerken met politie?)  

Antwoord: Een opleiding zal voor het traject kunnen vallen. Dit wordt nog verder bekeken.   

 



9. Wat met gemeenten die niet in een intergemeentelijke  samenwerkingsverband (kunnen) 

participeren voor het wijk-werken? De zogenaamde blinde vlekken. Hoe gaat de minister hier mee 

om? 

10. Kan de combinatie LDE en organisatie van wijk-werk? 

11. Wordt nog overwogen om voormalige PWA-beambten toch in te zetten in het wijk-werk ter 

ondersteuning van de organisatie? 

 

OVERGANGSMAATREGELEN 

1. Tot wanneer kan de gebruiker cheques bestellen en hoe lang te gebruiken? 

Antwoord: het systeem blijft sowieso lopen tot eind 2017, dus tot zo lang kunnen er cheques besteld 

worden. Hoe lang ze nog gebruikt kunnen worden, wordt nog bekeken. 

 


