
Toelichting Wijk-werken 



Situering 
 

 Vlaams Regeerakkoord 

 Conceptnota “Naar een nieuw stelsel 

van Tijdelijke werkervaring” 

(30/10/2015) 

 Conceptnota “hervorming PWA-

stelsel” (04/03/2016) 

 Decreet Wijk-werken (28/04/2017) 



Visie ‘Wijk-werken’ 

 Nadruk op werkervaring 

 Door het uitvoeren van 

maatschappelijk relevante 

activiteiten binnen een reële 

arbeidsmarktomgeving door middel van 

werkplekken op lokaal niveau bij een 

gebruiker 

 Gericht op minimaal 

competentiebehoud 

 Past in een traject naar werk 



Uit de conceptnota: 
krijtlijnen 
1. Toeleiding naar “Wijk-werken” 

kan enkel indien geen ander 

passend instrument beschikbaar 

is 

2. Wijk-werken is geen 

werkloosheidsval 

3. Geen verdringing van reguliere 

arbeid 

4. Werkervaring op een reële 

(laagdrempelige) werkplek 

5. Afstemming op 

organisatiestructuren 



1. Toeleiding 

 VDAB -> niet leefloongerechtigde  

 OCMW -> leefloongerechtigde 

 Voor wie minimum halftijds werken te hoog gegrepen 

is (maximum uren = BVR) 

 Geleidelijke opstap richting tewerkstelling = 

individueel traject op maat 

 Twee voorwaarden 

 werkzoekende is zelfstandig 

 Inschrijven bij VDAB voor start Wijk-werken 

 De wijk-werker kan activiteiten uitvoeren op het 

grondgebied van elke organisator van wijk-werken. De 

wijk-werker wordt toegeleid naar de wijk-

werkorganisator van zijn domicilie.  



2. Geen werkloosheidsval 

 Traject van bepaalde duur -> maximum 12 maanden 

(uitzondering huidige groep) 

 Opvolging en begeleiding door VDAB/partners of 

OCMW 

 Minimale vergoeding (= BVR) 

 Individueel traject naar werk: werkzoekenden met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

 Als andere instrumenten beter passen in het 

traject naar werk van de werkzoekende, stapt de 

werkzoekende over naar andere instrumenten.  

 

 



3. Geen verdringing van 
reguliere arbeid 

 Geen verdringing in het 

Normaal Economisch Circuit of 

Sociale Economie 

 De gebruiker is louter 

opdrachtgever 

 Toegelaten taken/activiteiten: 

geënt op huidig PWA-stelsel 

  Activiteitenlijst = BVR 

 

 

 



4. Werkervaring op een  
reële werkplek  

 Alle huidige gebruikers  

 Gebruiker betaalt een jaarlijks 

inschrijvingsrecht 

 Reële - laagdrempelige werkplekken 

 Occasionele taken 

 Geen arbeidspostanalyse, aangepaste 

werkomgeving of voortdurende 

begeleiding en ondersteuning op de 

werkvloer 

 



5. Afstemming op organisatie-  
structuren - Regie 

 = lokaal bestuur  

 Taken: 

 Het detecteren van de lokale noden met betrekking tot 

activiteiten die niet worden uitgevoerd in het 

reguliere arbeidscircuit; 

 Het bepalen van lokale uitbreidingen of beperkingen 

op de lijst van activiteiten, 

 Het bewaken van de lijst van activiteiten, zodat er 

geen verdringing van de reguliere arbeid kan zijn; 

 Het uitbouwen van een samenwerking en coördinatie met 

de VDAB en de organisator; 

 Het informeren en sensibiliseren van de gebruikers; 

 Het verzamelen en aanleveren aan de organisator van 

mogelijke werkplekken voor het verrichten van wijk-

werken. 

 Kan in samenwerkingsverband (volgens IGS of een 

intergemeentelijke samenwerking) 

 

  

 



5. Afstemming op organisatie-  
structuren – Organisatie (1) 

 Drie mogelijkheden 

 oprichten van een organisator als het een 

gemeente betreft die minstens zestigduizend 

inwoners heeft; 

 vormen van een samenwerkingsverband met 

rechtspersoonlijkheid op voorwaarde dat het 

samenwerkingsverband een grondgebied van 

zestigduizend inwoners omvat, of een OCMW-

vereniging oprichten 

 de organisatie van wijk-werken over te laten aan 

de VDAB. 

 De Vlaamse Regering bepaalt welke vormen van 

rechtspersoonlijkheid in aanmerking komen als 

organisator. 

 Mogelijkheid om af te wijken van 60,000 mits 

motivering  

 

 

 

   

 



5. Afstemming op organisatie-  
structuren – Organisatie (2) 

 Taken: 

 de vraag van de gebruiker matchen met een 

beschikbare wijk-werker die de activiteit kan 

uitvoeren in het kader van zijn traject naar 

werk; 

 de competenties van de wijk-werker en de 

gegevens die relevant zijn voor zijn traject 

naar werk, registreren in het systeem van de 

VDAB, 

 gebruikers zoeken en in een voldoende aanbod 

van activiteiten in het kader van wijk-werken 

voorzien;  

 het platform gebruiken; 

 

 

 

 

 

   

 



5. Afstemming op organisatie-  
structuren – Organisatie (3) 

 Taken: 

 het verloop van de uitvoering van de activiteiten 

door de wijk-werker opvolgen, met inbegrip van het 

registreren van de activiteiten in het platform; 

 administratieve taken vervullen, met inbegrip van de 

verwerking van de wijk-werkcheques; 

 gebruikers, gemeenten en wijk-werkers bij het 

gebruik van het platform ondersteunen; 

 informatie verlenen over wijk-werken; 

 het jaarlijks informeren van de gemeente over de 

uitvoering van het Wijk-werken in de betrokken 

gemeente. 

 

 

 

 

   

 



5. Afstemming op organisatie-  
structuren – VDAB 
 Taken: 

 in personeel voor de ondersteuning van de 

organisatoren voorzien; 

 in het platform voorzien; 

 de activiteitenlijst opstellen en bewaken; 

 in een samenwerking en coördinatie tussen de 

VDAB, de gemeenten en de organisator voorzien; 

 als organisator optreden indien nodig 

 het voorzien in de betalingen en de financiële 

werking van het wijk-werken.  

 

 

 

 

   

 



Overige 
decreetsbepalingen  Er wordt gebruik gemaakt van wijk-werk cheque 

 Voor elk begonnen uur 

 Aanschafprijs + verplaatsingskosten = BVR 

 Elektronische cheques 

 Er wordt voorzien in een IT-platform 

 Gebruikers te registreren;  

 wijk-werkers te registreren;  

 de toegelaten activiteiten te registreren en te beheren; 

 werkplekken te laten melden door gebruikers of organisator; 

 activiteiten en werkplekken te monitoren; 

 gegevensstromen vanuit de VDAB en de partnerorganisaties naar 

de organisatoren van wijk-werken te creëren en vice versa; 

 werkzoekenden met beschikbare werkplekken te matchen; 

 het contingent van personen tewerkgesteld in het PWA-systeem te 

monitoren. 

 

 

 

 

   

 



Timing 

 Principiële goedkeuring: 28/04/2017 

 Voor zomerreces definitieve 

goedkeuring in Vlaams parlement 

 BVR: eerste principiële goedkeuring 

voor zomerreces  

 Opstart Wijk-werken: 01/01/2018 


