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Betreft: Activiteitenlijst in het kader van wijk-werken voor 2018  

Beste, 

In het kader van de zesde staatshervorming werd het PWA-stelsel overgedragen aan de gewesten. In 
Vlaanderen is het PWA-stelsel hervormd naar wijk-werken. Op 7 juli 2017 vond de definitieve goedkeuring 
plaats van het decreet wijk-werken en op 29 september 2017 werd het Besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende wijk-werken definitief goedgekeurd. 

In het decreet betreffende wijk-werken van 7 juli 2017 zijn volgende bepalingen terug te vinden in verband 
met de activiteiten die kunnen toegelaten worden in het kader van wijk-werken binnen het Vlaamse 
gewest: 

“Artikel 27 : De raad van bestuur van de VDAB bepaalt de lijst van activiteiten die verricht mogen worden 
in het Vlaamse Gewest in het kader van wijk-werken. Die lijst kan uitgebreid, aangepast of beperkt worden 
door de raad van bestuur van de VDAB zonder dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch in het 
normale economische circuit, noch in de sociale economie. Gemeenten kunnen, voor hun grondgebied, de 
lijst van activiteiten verder uitbreiden of beperken zonder dat er verdringing van reguliere arbeid is, noch 
in het normale economische circuit, noch in de sociale economie.” 

“Artikel 28 :  Als blijkt dat de uitbreidingen van de activiteitenlijst, vermeld in artikel 27 de reguliere arbeid 
verdringen of het welzijn van de wijk-werker in het gedrang brengen, kan de raad van bestuur van de 
VDAB die uitbreidingen schrappen. Die beslissing heeft uitwerking vanaf de datum van beslissing door de 
raad van bestuur van de VDAB” 

 

1) Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken 2018 

Op 19 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur van VDAB de Vlaamse activiteitenlijst voor 2018 
goedgekeurd. Deze lijst is sinds eind oktober 2017 gepubliceerd op de VDAB-website en terug te vinden via 
https://www.vdab.be/wijk-werken/activiteitenlijst . 
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De goedgekeurde lijst is ondertussen ook verwerkt in het wijk-werkplatform. Half november is een eerste 
keer gebruik gemaakt van deze lijst bij de bevraging van de huidige PWA-gebruikers naar hun interesse 
om ook in het kader van wijk-werken zich als gebruiker te registreren. PWA-gebruikers kunnen bij de 
registratie aanduiden voor welke activiteiten zij zich wensen te registreren en voor welke toegelaten 
activiteiten zij een wijk-werker willen inschakelen vanaf 1 januari 2018. 

 

2) Afwijkingen op de activiteitenlijst: een beslissing van de gemeente / stad.  

Zoals u hierboven kan lezen voorziet artikel 27 van het decreet betreffende wijk-werken de mogelijkheid 
voor gemeenten om, voor hun eigen grondgebied en voor zover dit geen verdringing van reguliere arbeid 
inhoudt of indruist tegen de welzijnswetgeving of eventuele wetgeving die verband houdt met bepaalde 
activiteiten (bv activiteiten in het kader van preventie), afwijkingen toe te staan op deze Vlaamse 
activiteitenlijst. 

Deze beslissing dient in principe genomen te worden door de gemeente. De gemeente kan beslissen dit 
over te laten aan een formeel overlegorgaan van de organisator wijk-werken. In dat geval bepalen de 
statuten of het huishoudelijk reglement van de organisator hoe de besluitvorming zal verlopen.  

Ik herhaal hier nog even de mogelijke scenario’s die tot een vraag tot afwijking op de activiteitenlijst 
kunnen leiden en de te volgen werkwijze die reeds werd toegelicht in het schrijven t.a.v. het College van 
Burgemeester en Schepenen van 8 augustus 2017. 

 

Scenario 1: Een gebruiker meldt een werkplek aan die niet ressorteert onder de reeds toegestane 
activiteiten binnen de gemeente waar hij woonachtig / gevestigd is.  

Gebruikers kunnen vanaf 1/1/2018 zelf hun beschikbare werkplekken melden. Indien het gaat om een 
werkplek die ressorteert onder de reeds toegestane activiteiten zal deze onmiddellijk kunnen opgenomen  
worden op het wijk-werkplatform. 

Indien het gaat om een werkplek die buiten de tot dan toe voorziene en toegestane activiteiten valt is 
onmiddellijke opname ervan niet mogelijk.  

In dat geval wordt volgende werkwijze voorzien: 

1. De gebruiker dient een bemiddelaar wijk-werken (= persoon die instaat voor de concrete 
uitvoering van het wijk-werken bij de organisator) op de hoogte te brengen via het wijk-
werkplatform of onmiddellijke contactname van de vraag tot uitbreiding van de activiteiten 
zodanig dat ook zijn werkplek ter beschikking kan gesteld worden van wijk-werken. De gebruiker 
vermeldt daarbij duidelijk op welk grondgebied hij deze prestaties via wijk-werken wenst te laten 
verrichten.  

2. De bemiddelaar wijk-werken brengt de gemeente of het formeel overlegorgaan van de 
organisator, bevoegd voor het nemen van beslissingen tot afwijking van de Vlaamse 
activiteitenlijst voor het desbetreffende grondgebied, van deze aanvraag tot afwijking van de 
geldende activiteitenlijst op de hoogte en vraagt al dan niet in te stemmen met de gevraagde 
afwijking.  
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3. De gemeente of het formeel overlegorgaan van de organisator informeert de bemiddelaar wijk-
werken over de genomen beslissing. Bij een beslissing tot afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst 
moet de melding aan VDAB elektronisch gebeuren via wijkwerken@vdab.be met als onderwerp 
“MELDING AFWIJKING OP ACTIVITEITENLIJST”, mét expliciete vermelding van de gemeente(n) 
waarvoor deze afwijking is toegestaan.  

4. VDAB voegt binnen de 5 werkdagen de nieuwe activiteit toe op de activiteitenlijst, van toepassing 
voor het grondgebied van de desbetreffende gemeente, in het wijk-werkplatform. Gebruikers 
kunnen vanaf nu in de desbetreffende gemeente wijk-werkers prestaties laten verrichten op 
werkplekken en voor activiteiten die passen binnen de geldende activiteitenlijst van die gemeente.  

5. De bemiddelaar wijk-werken informeert de betrokken gebruiker over de beslissing. Indien de 
activiteit wordt toegelaten kan de gebrukersovereenkomst getekend worden en verder alles in 
gereedheid worden gebracht om een wijk-werker bij de gebruiker aan de slag te kunnen laten 
gaan.  

 

Scenario 2: Uw lokaal bestuur neemt zelf het initiatief om in een afwijking op de Vlaamse activiteitenlijst 
te voorzien, zonder dat dit gepaard gaat met een concrete aanvraag door een gebruiker.  

U kan als gemeente ook zelf beslissen, in het kader van uw rol als regisseur op vlak van het lokaal 
werkgelegenheidsbeleid, dat voor uw grondgebied een uitbreiding of inperking van de toegestane 
activiteiten op de Vlaamse activiteitenlijst aangewezen is.  

In dit geval is volgende werkwijze voorzien: 

1. De gemeente of het formeel overlegorgaan van de organisator informeert de VDAB over de 
genomen beslissing. De melding aan VDAB moet elektronisch gebeuren via wijkwerken@vdab.be 
met als onderwerp “MELDING AFWIJKING OP ACTIVITEITENLIJST”, mét expliciete vermelding van de 
gemeente(n) waarvoor deze afwijking is toegestaan. 

2. VDAB past binnen de 5 werkdagen de activiteitenlijst van toepassing voor het grondgebied van de 
desbetreffende gemeente aan in het wijk-werkplatform.  

3. Gebruikers kunnen vanaf nu in de desbetreffende gemeente wijk-werkers prestaties laten 
verrichten op werkplekken en voor activiteiten die passen binnen de geldende activiteitenlijst van 
die gemeente.  

Beslissingen tot afwijking van de Vlaamse activiteitenlijst kunnen gemeld worden vanaf 1 januari 2018. 
Eventuele meldingen die voor die datum arriveren bij VDAB zullen pas vanaf 1/1/2018 behandeld worden. 
In het wijk-werkplatform wordt PER GEMEENTE een activiteitenlijst ter beschikking gesteld voor de 
gebruikers die woonachtig / gevestigd zijn in deze gemeente. Een afwijking gemeld door een gemeente of 
een formeel overlegorgaan van de organisator zal, zolang er geen evaluatie door de Raad van Bestuur van 
VDAB heeft plaatsgevonden, énkel “gelden” voor het grondgebied van die desbetreffende gemeente 
waarvoor expliciet een afwijking is toegestaan. 
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Situatie op 1 januari 2018 

Zoals eerder al vermeld kunnen gebruikers zich sinds eind november 2017 registreren bij VDAB in het kader 
van wijk-werken. Eerst en vooral zijn de PWA-gebruikers met een geldige PWA - gebruikersovereenkomst 
gecontacteerd met de vraag of ze ook in het kader van wijk-werken activiteiten willen laten uitvoeren 
door wijk-werkers.  

Gebruikers kunnen sindsdien een “aanvraag voor een activiteit die nog niet toegelaten is en dus terug te 
vinden is op de Vlaamse activiteitenlijst” registreren. Voor deze gebruikers wordt de volgende regeling 
toegepast: 

- De gebruikers kunnen zich registeren maar worden voorlopig nog niet erkend als gebruiker indien 
ze zich enkel registreren in het kader van een voorlopig niet-toegelaten activiteit. Bijgevolg kan er 
ook nog geen gebruikersovereenkomst met deze gebruikers worden ondertekend. 

- VDAB zal, vóór Kerstmis, een lijst met dergelijke registraties / aanvragen tot afwijking van de 
Vlaamse activiteitenlijst opmaken en bezorgen aan de gemeenten en de organisatoren die op 
1/1/18 opstarten met de vraag of de gemeente (of indien de gemeente dit overlaat aan de 
organisator een formeel overlegorgaan van die organisator) een beslissing kan nemen over de 
aanvraag tot afwijking. Vanaf 1/1/18 is het de opdracht van de organisatoren om dergelijke 
aanvragen te melden aan het desbetreffende lokale bestuur en een beslissing terzake te vragen.  

- Wanneer u als gemeente / organisator een dergelijke melding van VDAB ontvangt vóór Kerstmis 
vragen wij met aandrang om zo snel mogelijk een beslissing te nemen over de vraag of deze 
afwijking voor uw grondgebied kan toegestaan worden of niet. Dit om de gebruikers die deze 
aanvraag tot afwijking hebben geregistreerd zo snel mogelijk na 1 januari 2018 duidelijkheid te 
kunnen geven over het feit of ze voor deze activiteit nog een wijk-werker kunnen inzetten of niet. 
Idealiter kan de gebruiker in de 1e week van januari uitsluitsel bezorgd worden over het feit of dit 
zal kunnen of niet voor activiteiten waarvoor een afwijking is aangevraagd in de loop van 
december. Zolang VDAB geen “MELDING AFWIJKING OP ACTIVITEITENLIJST”, mét expliciete 
vermelding van de gemeente(n) waarvoor deze afwijking is toegestaan, heeft ontvangen kan de 
gebruiker geen wijk-werker inzetten voor de uitvoering van zijn activiteit.  

- Vanaf het moment dat VDAB een beslissing tot afwijking heeft ontvangen van een gemeente of 
formeel overlegorgaan van de organisator en dit is verwerkt in het wijk-werkplatform kan een 
gebruikersovereenkomst met de gebruiker worden afgesloten en kan de wijk-werker ingezet 
worden voor het uitvoeren van de nieuw toegelaten activiteit.  

 

3) Evaluatie van de afwijkingen van de activiteitenlijst door de Raad van Bestuur van VDAB 

De Raad van Bestuur van VDAB heeft op 19 oktober 2017 ook beslist hoe de evaluatie van de afwijkingen 
op de Vlaamse activiteitenlijst zal georganiseerd worden.  

 

3.1. Advies t.a.v. de Raad van Bestuur van VDAB door de provincial Werkgroepen Lokale Besturen 

In elke provincie is een provinciale Werkgroep Lokale Besturen actief. Deze werkgroepen worden 
voorgezeten door VDAB. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van lokale besturen, VVSG, een 
vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties en de netwerkmanager 
van VDAB. Gezien alle betrokken partijen (sociale partners, lokale besturen en VDAB) binnen deze 
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werkgroepen vertegenwoordigd zijn, is beslist om aan deze fora een adviesverlenende opdracht toe te 
kennen in het kader van wijk-werken t.a.v. de Raad van Bestuur van VDAB. Voor bespreking van dit 
agendapunt kan de samenstelling van de werkgroep ad-hoc uitgebreid worden met bijkomende 
vertegenwoordigers van de sociale partners, sectoren en andere stakeholders.  

In 2018 zal na het eerste kwartaal een eerste overzicht aan de werkgroepen bezorgd worden van de 
afwijkingen die binnen elke provincie zijn toegestaan en gemeld door gemeenten. Uiterlijk na het tweede 
kwartaal volgt een nieuw overzicht en wordt aan de werkgroepen expliciet een advies gevraagd t.a.v. de 
Raad van Bestuur m..b.t. deze afwijkingen.  

  De inhoud van het advies is vrij te bepalen door de leden van de werkgroepen. Per afwijking dient wel   
  minimum volgend advies verstrekt te worden: 

- de afwijking mag niet langer meer worden toegestaan (schrapping van de lijst) 

- de afwijking kan worden toegestaan maar een veralgemening van de afwijking naar alle overige 
gemeenten is niet aangewezen 

- de afwijking kan worden toegestaan en een veralgemening van de afwijking naar alle overige 
gemeenten is aangewezen. 

Deze adviezen dienen gemotiveerd te worden. Als toetssteen dient de vraag gesteld te worden of de 
activiteit een verdringing van reguliere arbeid inhoudt en / of een probleem oplevert inzake welzijn op 
het werk voor de wijk-werkers of een andere relevante regelgeving die verband houdt met de specifieke 
activiteit (bv activiteiten in het kader van preventie). 

 

3.2. Beslissing door de Raad van Bestuur van VDAB 

  De Raad van Bestuur neemt kennis van de verzamelde adviezen van de provincial Werkgroepen Lokale    
  Besturen (na eventuele bespreking op de Technische Werkgroep van de Raad van Bestuur van VDAB) en  
  beslist welke afwijkingen: 

- moeten geschrapt worden en dus niet langer meer ter beschikking mogen worden gesteld in het 
platform wijk-werken vanaf de datum van beslissing van de Raad van Bestuur van VDAB. 

- beschikbaar mogen blijven in het platform maar zonder uitbreiding naar alle overige gemeenten 

- worden toegevoegd aan de Vlaamse activiteitenlijst en dus veralgemeend kunnen worden naar alle 
lokale besturen, gebruikers en wijk-werkers in Vlaanderen toe.  
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3.3. Uitvoering en communicatie van de beslissing door de Raad van Bestuur van VDAB 

  VDAB onderneemt de nodige acties om de beslissing van haar Raad van Bestuur uit te voeren: 

- Gemeenten waarvan beslist is eerder door hen toegestane afwijkingen te schrappen worden 
hiervan op de hoogte gebracht, evenals de organisator(en) die instaat voor de organisatie van het 
wijk-werken in die gemeenten. 

- In het platform wordt de Vlaamse activiteitenlijst uitgebreid met de nieuwe (sub)activiteiten 
waarover de Raad van Bestuur zijn fiat heeft gegeven tot veralgemening van de toepassing naar 
alle gemeenten, organisatoren, gebruikers en wijk-werkers.  

 

4) Enkele aandachtspunten 

 

4.1. Stadswachten 

In het kader van PWA kreeg de VZW PWA destijds van de gemeente met een veiligheidscontract naast een 
“gewone” PWA-beambte ook een stadswachtcoördinator toegewezen. De taak van deze coordinator was 
o.a. het begeleiden van de stadswachters. In een latere fase werd hen als taak ook het begeleiden van het 
“contingent stadswachters tewerkgesteld in het kader van activa “Preventie- en Veiligheidspersoneel” en 
het tewerkstellen van die stadswachten voor activiteiten vastgelegd in de lokale PWA-acitiviteitenlijst 
toevertrouwd.  

Vanaf 1 januari 2018 wordt voor het Vlaamse gewest de overstap gezet van PWA naar wijk-werken. Op de 
Vlaamse activiteitenlijst 2018 zijn nog steeds activiteiten terug te vinden die onder de noemer “preventie” 
kunnen worden begrepen en wel voor 2 types van gebruikers: 

1) lokale overheden: 

- Gemachtigd opzichter 
- Gemeenschapswachten 
- Logistieke steun bij evenementen, zoals bijvoorbeeld parkeerbegeleiding of ticketcontrole 

2) VZW’s en niet-commerciële verenigingen: 

- Logistieke steun bij evenementen, zoals bijvoorbeeld parkeerbegeleiding en ticketcontrole 
- Voetbalsteward 

Als gemeente kan u activiteiten aan deze Vlaamse activiteitenlijst toevoegen mits deze in 
overeenstemming zijn met de geldende en relevante regelgeving, met name de wet van 2 oktober 2017 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

In een aantal gevallen is een verplichte opleiding voorzien voor personen die dergelijke activiteiten gaan 
uitvoeren. In dat geval kan de wijk-werker deze opleiding eerst volgen alvorens zijn duurtijd in wijk-
werken start (maximaal 12 maanden, tenzij men beroep kan doen op de overgangsregeling). Op deze 
manier kan de wijk-werker voor de volledige periode in wijk-werken ook effectief ingezet worden voor het 
uitvoeren van dergelijke activiteiten.  
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Indien de gemeente ook vanaf 1/1/2018 nog wil voorzien in de begeleiding van het contingent 
stadswachters aangeworven in het kader van activa PVP zal de gemeente zelf een regeling moeten treffen 
voor hun begeleiding. Voor de werkzoekenden of leefloongerechtigden is via de organisator wijk-werken 
en VDAB of het OCMW voorzien in de nodige opvolging en begeleiding van de personen die worden 
ingezet voor de uitvoering van dergelijke activiteiten.  

 

4.2. Activiteiten in de land- en tuinbouw.  

In het kader van wijk-werken geldt ook voor wijk-werkers die een activiteit uitvoeren in de land- en 
tuinbouw dat ze maximum 60 uur per maand mogen presteren en maximum 630 uur per jaar. Een 
afwijking op deze bepaling is niet mogelijk, ook niet door de gemeente. Er kan op deze regel ook geen 
uitzondering worden gemaakt voor wijk-werkers die beroep kunnen doen op de overgangsregeling.  

Er staat geen maximum op het aantal wijk-werkers die gelijktijdig bij een bepaalde gebruiker worden 
ingezet voor het uitvoeren van een activiteit.  

De regelgeving inzake wijk-werken bepaalt verder ook dat enkel werkzoekenden en leefloongerechtigden 
met een domicilieadres gelegen in het Vlaamse gewest actief kunnen zijn in het kader van wijk-werken. Dit 
betekent dat land- en tuinbouwers vanaf 1 januari 2018 geen beroep meer zullen kunnen doen op 
werkzoekenden of leefloongerechtigden met een domicilie buiten het Vlaamse gewest in het kader van 
wijk-werken. Ook hier geldt dat een afwijking op deze bepaling niet mogelijk is, ook niet door de 
gemeente. En ook voor wijk-werkers die beroep doen op de overgangsregeling wordt hierop geen 
uitzondering toegestaan.  

Of Vlaamse land- en tuinbouwers nog beroep zullen kunnen doen op PWA-werknemers van het Waalse of 
Brussels Hoofdstedelijk gewest of het Duitstalig gebied hangt af van de regelgeving die men in die regio’s 
zal hanteren. Sowieso is hiervoor een wijziging van de geldende PWA-reglementering voor hun gewest 
vereist.  

Binnen de landbouwsector kan gebruik worden gemaakt van diverse instrumenten voor het invullen van 
de (tijdelijke) vacatures; zoals een meer intensief gebruik van werkplekleren (dat meteen ook concrete 
perspectieven opent voor instroom in de sector), intensievere samenwerking met de VDAB-fruitcel, de 
plukkaart, interimarbeid,… Deze mogelijkheden werden toegelicht op een overleg met de sector eind 
augustus 2017.  

 

4.3. Lopende PWA-convenanten 

Een aantal PWA-vzw’s hebben de voorbije jaren convenanten afgesloten met steden / gemeenten. Deze 
convenanten lopen op 31 december 2017 af doordat de PWA-vzw niet langer meer een opdracht in het 
kader van PWA opneemt vanaf 1 januari 2018. 

Het afsluiten van dergelijke nieuwe convenanten past niet meer in het concept “wijk-werken”. De 
werkzoekende / leefloongerechtigde staat immers centraal. Wijk-werken wordt hierbij als een 
activeringsinstrument ingezet in een ruimer traject naar werk. Dit betekent ook dat wijk-werkers enkel 
gekoppeld zullen worden aan die activiteiten die bijdragen aan dat traject naar werk. Er kan dus aan 
specifieke gebruikers niet langer meer een “voortdurende minimale bezetting” van wijk-werkers 
gegarandeerd worden voor het uitvoeren van specifieke activiteiten.  
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Wij hopen met dit schrijven antwoord geboden te hebben op eventuele vragen die u nog had in verband 
met de activiteitenlijst wijk-werken. U kan in de toekomst voor info hieromtrent terecht op 
https://www.vdab.be/wijk-werken . Met vragen kan u zich steeds wenden tot wijkwerken@vdab.be of 
vanaf 1 januari 2018 ook tot uw organisator wijk-werken.  

Wij zien alvast uit naar de samenwerking! 

Met vriendelijke groeten 

     

Fons Leroy 

gedelegeerd bestuurder VDAB 


