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Wijk-werken 

Instroom en traject 

 

Doelgroep  

Wijk-werken is een activeringsmaatregel die zich richt op  werkzoekenden en 

leefloongerechtigden- die nood hebben aan een zeer geleidelijke opstap in hun 

traject naar werk.  Zij kunnen nog niet halftijds aan de slag (in een job of een  

werkplekleervorm) maar zijn wel in staat om zelfstandig een aantal taken uit te 

voeren, op een reële (niet-productiegerichte) werkvloer. 

Wijk-werken is in eerste instantie gericht op competentiebehoud en indien 

mogelijk ook competentieontwikkeling.   

 

Doelstelling  

De werkzoekende stroomt na Wijk-werken door naar een aansluitend passende 

maatregel (opleiding, TWE…) steeds met het oog op (uiteindelijk) uitstroom naar 

het NEC. 

 

 

Het regelgevend kader (BVR Wijk-werken):  

- zowel het OCMW als VDAB kunnen toeleiden naar Wijk-werken 

- de organisatie die toeleidt legt het traject naar werk vast en houdt daarbij 

rekening met 

  * reeds verworven competenties 

  * te verwerven competenties 

  * activiteiten die de wijk-werker bij voorkeur kan uitvoeren – organisator 

andere activiteiten kunnen uitgevoerd worden 

  * verdere stappen in het traject naar werk na afloop van Wijk-werken 

- het traject naar werk wordt vastgelegd in het afsprakenblad of een gelijkwaardig 

document (bvb. GPMI) 

- de begeleiding omvat minstens één evaluatie van het traject naar werk elke zes 

maanden 

- duurtijd van het traject: maximum 12 maanden tenzij overgangsmaatregel van 

toepassing  

 

Instroomcriteria 

Hoe schatten we in dat iemand nood heeft aan een zeer laagdrempelige opstap in zijn 

traject naar werk maar waarvan we verwachten dat hij toch zal uitstromen naar het 

NEC? 

 

- obv relevante informatie opgenomen in het dossier, uit voorgaande trajectstappen, … 

- obv relevante opdrachten die de trajectbegeleider betrokkene vraagt uit te voeren 

- obv inschatting van randvoorwaarden  

- kunnen indicatief zijn: bv een lange inactiviteitsperiode, taalkennis,… 

- Obv gepresteerde PWA-uren in de voorgaande maanden 

- … 
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1. Wijk-werken is een activeringsmaatregel die onderdeel uitmaakt van een 

traject naar werk : praktische toepassing:  

- als “voortraject” voor een meer intensieve begeleiding naar werk zoals bv in 

TWE, 

-als tussenstap in een traject dat zou kunnen starten met 

arbeidszorg/vrijwilligerswerk en vervolgd worden door TWE 

- gecombineerd met opleiding (ook taalopleiding)  zodat betrokkene maximaal 

kan werken aan competentiebehoud 

 

2. De organisatie die toeleidt legt het traject naar werk vast :  

 

Principe : 

� OCMW is toeleider voor de leefloongerechtigden 

� VDAB is toeleider voor de uitkeringsgerechtigde en vrije werkzoekenden 

 

de trajectbegeleider bepaalt hoe Wijk-werken past in het traject naar werk :  

 

- door vast te leggen hoelang wijk-werken voor betrokkene zal duren 

- door vast te leggen hoeveel uur betrokkene zal presteren en al dan niet in 

een progressief systeem 

- door vast te leggen aan welke competenties gewerkt zal worden/welke 

competenties behouden moeten blijven 

- Door een beschrijving te geven van mogelijke activiteiten die de 

leefloongerechtigde kan uitvoeren binnen wijk-werken 

 

Wat als binnen een gezin er één partner is die leefloon geniet en één 

partner de status vrije-werkzoekende heeft : wie zal toeleiden ? 

Niet_leefloongerechtigden die een andere vorm van ocmw- 

dienstverlening genieten, bvb. budgetbegeleiding – wie zal toeleiden?  

2 opties voor het  OCMW 

A. In overleg met plaatselijke VDAB kan OCMW beslissen om beide toe 

te leiden omdat men  ikv bvb budgetbegeleiding dit als 1 dossier wil 

behouden én behandelen én opvolgen  

B. In overleg met de plaatselijke VDAB zal het OCMW aan VDAB 

vragen om de vrije werkzoekende toe te leiden naar wijk-werken . 

VDAB neemt hierin de nodige acties  

 

 

3. Doelstelling : (uiteindelijk) uitstroom naar het NEC 

 

Werkzoekenden voor wie sociale economie het hoogst haalbare is, kunnen niet instromen in 

Wijk-werken. � Indicering als tool   � Sec aangetoond,  geen wijk-werk meer 

van toepassing 

 

 

Werkzoekenden voor wie andere instrumenten meer aangewezen zijn, die sneller kunnen 

doorstromen naar de arbeidsmarkt, kunnen niet instromen in Wijk-werken.   

 


