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Kim Nevelsteen

Van: Croenen, Sofie <sofie.croenen@vlaanderen.be>
Verzonden: woensdag 3 augustus 2016 11:25
Aan: Kim Nevelsteen
CC: Spors, Chantal
Onderwerp: Wijk-werken: vraag naar verduidelijking

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste, 
 
Bedankt voor u brief.  
Uw brief lijst de bezorgdheden op met betrekking tot de verder uitwerking van Wijk-werken. 
Hieronder tracht ik een antwoord de bieden op uw bezorgdheden, aandachtspunten. 
 
Met betrekking tot u eerste bedenking over de gebruikers.  
De beperking van de duurtijd dat een werkzoekende kan actief zijn in Wijk-werken betekent inderdaad dat de 
gebruiker niet langer jarenlang beroep zal kunnen doen op dezelfde werkzoekende voor het uitvoeren van zijn Wijk-
werktaken. Dit geldt evenwel ook voor andere stelsels zoals bv de dienstencheques en uitzendarbeid. De gebruiker 
krijgt wél de garantie dat zijn Wijk-werktaken, tegen een beperkte kostprijs, uitgevoerd zullen worden door 
werkzoekenden die over de nodige competenties beschikken om de klus te klaren. Het beperken van de duurtijd dat 
1 bepaalde werkzoekende in Wijk-werken actief kan zijn betekent niet dat aan gebruikers geen garantie kan 
geboden worden dat de dienstverlening voor een bepaalde periode wordt aangeboden. Sensibilisering van de 
gebruikers m.b.t. dit onderwerp is in ieder geval een aandachtspunt bij de voorbereiding van de overstap naar Wijk-
werken, en zal allicht een blijvende belangrijke taak worden voor de organisator van het Wijk-werken.  
 
Uw tweede en derde aandachtspunt hebben betrekking op de doelgroepwerknemer en de duurtijd. 
Wijk-werken is een activeringsinstrument dat bedoeld is voor werkzoekenden die (voorlopig) niet in staat zijn om 
minstens een halftijdse professionele tijdsbesteding (in casu stage / werkplekleren / opleiding / werken,…) aan te 
vatten. De finaliteit van het Wijk-werken is doorstroom naar een ander, meer intensief werkplekleerinstrument, 
opleiding of stelsel. Van zodra mogelijk moet de werkzoekende de overstap kunnen maken naar een instrument 
waarin hij minimaal deeltijds op een werkleerplek aan de slag kan of opleiding kan volgen. Wat betekent dat ook ik 
Wijk-werken zie als een onderdeel van een ruimer traject naar regulier werk. 
Voor werkzoekenden die na een maximaal verblijf in Wijk-werken deze vervolgstappen niet kunnen zetten, dient 
bekeken te worden of een ander stelsel voor hen niet meer aangewezen is. De minister engageerde zich om bij de 
voorbereiding van de conceptnota rond Wijk-werken om deze discussie met de Vlaamse ministers van Sociale 
economie en Welzijn op te nemen.  
Wijk-werken wil  verder bouwen op de sterktes van het bestaande PWA-stelsel.  Een aanzienlijk deel van de 
basisprincipes uit dit stelsel worden dan ook getransfereerd naar het nieuwe instrument. De hervorming impliceert 
evenwel ook verandering, voor alle betrokken partijen. En dus ook voor de gebruikers. 
Met Wijk-werken willen we laagdrempelige opstapmogelijkheden naar werk creëren voor zoveel mogelijk 
werkzoekenden.  Het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden dat kan instromen is door de federale overheid 
beperkt tot (gemiddeld op jaarbasis) 7291 werkzoekenden. Voorzien in een maximale duurtijd van 24 maanden voor 
Wijk-werken zou tot gevolg hebben dat de instroommogelijkheden voor “nieuwe” werkzoekenden al snel heel 
beperkt zou worden. Zeker indien rekening gehouden wordt met het feit dat bij opstart op 1/7/17 een deel van de 
huidige PWA-werknemers prioritair zullen kunnen overstappen naar Wijk-werken. De duurtijd beperken tot 6 
maanden (max 1 keer verlengbaar met 6 maand) moet op termijn resulteren in ruimte voor toeleiding van minstens 
10.000 “nieuwe” werkzoekenden op jaarbasis. 
 
Ten slotte heeft u het over de organisatie van het wijk-werken. 
Voor de organisatie van Wijk-werken kijken wij naar lokale initiatieven die enerzijds voldoende schaalgrootte 
hebben om een ruim aanbod aan Wijk-werkklussen te verzamelen en deze gericht te kunnen matchen met 
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toegeleide werkzoekenden.  En anderzijds voldoende lokaal verankerd zijn om het regionale aanbod aan Wijk-
werkklussen optimaal te capteren en gebruikersgroepen op een effectieve manier te bedienen en te bereiken. 
We rekenen er dan ook op dat zij het komende jaar volop zullen inzetten op het borgen en delen van aanwezige 
expertise, op de uitwisseling van ervaringen maar ook op het verkennen van  opportuniteiten en realiseren van 
effectieve lokale en interlokale samenwerking. Het spreekt voor zich dat zowel VVSG als het PWA-platform hierin 
een informerende, sensibiliserende en indien gewenst een coördinerende rol kunnen opnemen. 
In de loop van de komende maanden zal duidelijkheid geboden worden over de financiële middelen die zullen ter 
beschikking gesteld worden voor de organisatie van Wijk-werken.  
Het klopt dat de PWA-beambten nog geen duidelijk zicht hebben op hun toekomstige job bij VDAB. Maar elke PWA-
beambte kan er wel op rekenen dat hij / zij aan de slag kan bij VDAB voor de arbeidsduur zoals bepaald in de 
lopende arbeidsovereenkomst met RVA (ongeacht of het gaat om een statutaire of contractuele tewerkstelling). Een 
meer concreet zicht op beschikbare jobs en gepaste jobs voor de PWA-beambten zal pas kunnen geboden worden 
op het moment dat met elk van hen een individueel gesprek plaatsvindt, wat gepland is na de zomer van 2016. 
VDAB engageert zich om de nodige PWA-beambten te voorzien om PWA-vzw’s tot 1/7/2017 te ondersteunen bij de 
uitvoering van PWA-activiteiten, dit engagement is duidelijk vermeld in de conceptnota “Wijk-werken”.  
 
 
Groeten, 
 
Sofie Croenen 
Raadgever Werk 
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