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ONDERWERP Wijk-werken: vraag naar verduidelijking 

 

 

Geachte minister Muyters 

 

U werkt volop aan de hervorming van tijdelijke werkervaring en heeft de bevoegdheidsoverdracht 

van PWA aangegrepen om wijk-werken uit te werken als een onderdeel van het brede gamma aan 

instrumenten van tijdelijke werkervaring. 

De Kempense lokale besturen, provincie, sociale partners en parlementairen, verenigd in het 

Streekplatform Kempen, hebben kennis genomen van de conceptnota wijk-werken. De conceptnota 

is reeds in verschillende fora in de regio besproken en roept nog vele vragen op.  Deze brief lijst de 

bezorgdheden op zoals besproken in de Task Force op 13 juni 2016. Wij willen vragen dat u met 

onze bezorgdheden rekening houdt bij de verdere uitwerking van het ‘wijk-werken’.  

 

Onze bezorgheden kunnen gevat worden in vier aandachtspunten. 

Een eerste bedenking is de continuïteit waar gebruikers van PWA-diensten op kunnen rekenen. 

Wij wensen te onderstrepen dat de maatschappelijke baten van de huidige PWA-regelgeving 

moeten behouden blijven in het nieuwe systeem. Hiermee bedoelden de match tussen de invulling 

van maatschappelijke taken die geen volwaardige job vormen met zinvolle taken voor de 

werknemers van deze opdrachten.  Het is van belang dat gebruikers, zoals scholen en lokale 

bestuurders blijvend kunnen rekenen op middagouders, overzetters, klussers bij kwetsbare 

inwoners etc. en niet elke zes maanden een nieuwe werknemer moeten inwerken, waardoor de 

garantie op een continue dienstverlening bemoeilijkt wordt. Het huidige PWA-systeem stopt op 31 

december 2016. Op welke dienstverlening kunnen de gebruikers rekenen tijdens de 

overgangsperiode? Betekent dit dat lokale besturen tijdelijke vacatures moeten opmaken om 

middagouders etc. te vinden? Hoe kunnen zij de verschillende vormen van dienstverlening waar de 

burger op rekent garanderen?  

Een tweede aandachtspunt is de doelgroepwerknemer. Wij juichen toe dat er ingezet wordt op 

de versterking van de werkzoekende en dat doorstroom wordt gestimuleerd. Maar we stellen in 

onze eigen regio vast dat een reguliere job voor heel wat van onze huidige PWA-krachten, 

voornamelijk langdurig werkzoekenden of mensen die meer dan 33% arbeidsongeschikt zijn, een 

zeer hoge, waarschijnlijk te hoge ambitie is. Daarom durven wij de tijdelijkheid van wijk-werken in 

vraag stellen, omdat we vrezen dat voor een deel van de doelgroep het normaal economisch circuit 



 

te hoog gegrepen is en dat sociale economie onvoldoende werkplekken heeft om deze mensen een 

volwaardige job te bieden.   

Ten derde zijn ook onduidelijkheden m.b.t. de opvolging en begeleiding van de wijk-werkers. 

Hoe zullen zij gedurende hun traject als wijk-werker versterkt worden opdat de doorstroom naar 

een andere vorm van tijdelijke werkervaring of tewerkstelling met succes kan waargemaakt 

worden? 

Tot slot blijft de conceptnota zeer vaag met betrekking tot de organisatie van het wijk-werken. 

Dit veroorzaakt onduidelijkheid bij lokale besturen. Welke rol moeten/kunnen lokale besturen 

opnemen in het verhaal van wijkwerking? Welke middelen staan hier tegenover? Wij verzoeken u 

ook om maximaal gebruik te maken van de expertise van de huidige PWA-beambten. Zij kennen de 

gebruikers, de werkzoekenden en de lokale netwerken en kunnen hun inzichten waardevol inzetten 

bij de organisatie van wijk-werken.  

 

 

 

Geachte minister, wij beseffen dat het stelsel van wijk-werken nog in volle uitwerking is en rekenen 

er dan ook op dat u onze aandachtspunten meeneemt in de verdere verfijning.  

 

 

We kijken uit naar uw antwoord. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Ward Kennes      Lieve Cox 

Voorzitter Streekplatform Kempen   Trekker Leren en werken  


