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Betreft: Hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument “Wijk-werken” 
binnen het Vlaams activeringsbeleid 

Geachte, 

Na het uitwerken van de concepten van het nieuwe stelsel van Tijdelijke werkervaring, 
zijn we aan de slag gegaan om ook een antwoord te bieden op de vraag “wat met het 
PWA-stelsel na de 6de staatshervorming?”.  De krijtlijnen van de hervorming van het 
PWA-stelsel  zijn terug te vinden in de Conceptnota “hervorming van het PWA-stelsel: 
naar een nieuw instrument “Wijk-werken” binnen het Vlaams activeringsbeleid” , 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart jongstleden.  

Concept Wijk-werken: krijtlijnen 

De conceptnota “Wijk-werken” stelt duidelijk dat we ernaar streven om de troeven van 
het bestaande PWA - stelsel mee te nemen bij de uitwerking van het nieuwe 
instrument “Wijk-werken”. We denken daarbij onder meer aan de lokale verankering, 
het uitvoeren van maatschappelijke relevante taken en de mogelijkheid die dit biedt 
als laagdrempelige opstap naar werk voor de werkzoekende in kwestie.  

De bestaande voorwaarden waaraan mogelijke werkervaringsplaatsen moeten 
voldoen en de specifieke arbeidsvoorwaarden, momenteel eigen aan het huidige PWA-
systeem, zullen zo goed als behouden blijven. Net als in PWA willen we er in Wijk-
werken op toezien dat de aangeboden werkervaringsplaatsen niet voor verdringing 
zorgen op de reguliere arbeidsmarkt en tegelijkertijd een antwoord bieden aan 
werkzoekenden die tijdelijk niet in staat zijn om minimum halftijds een professionele 
activiteit (stage, opleiding, werk) uit te voeren.  



 
 

Wijk-werken is een activeringsinstrument dat onderdeel kan uitmaken van een ruimer 
traject dat de werkzoekende nodig heeft om een passende en geschikte reguliere job 
te vinden. Dit betekent dat, in tegenstelling tot het huidige PWA-stelsel, het niet de 
bedoeling is dat een werkzoekende langdurig tewerkgesteld wordt via Wijk-werken. De 
maximumduur dat een werkzoekende actief kan zijn in Wijk-werken is in principe 6 
maanden, uitzonderlijk verlengbaar tot 1 jaar. Deze maximumduur is dus niet van die 
aard dat  er zich bv dagelijks of wekelijks een andere werkzoekende zal aanmelden bij 
een gebruiker voor het uitvoeren van taken.  

Belangrijke mijlpalen in het traject “hervorming van PWA naar Wijk-werken” 

De timing opgenomen in de conceptnota omvat zowel elementen gelinkt aan de 
hervorming van het bestaande PWA-stelsel als elementen gerelateerd aan het nieuwe 
Wijk-werken. 

1 januari 2017: 

Een aantal aspecten – waaronder de overheveling van de PWA-beambten naar de pay-
roll van VDAB op 1 januari 2017 en de afschaffing van de bestaande cumul – brachten 
we reeds eind vorig jaar onder uw aandacht (zie brief daterend van half november 
2015 met als onderwerp “overname van de nieuwe bevoegdheid PWA door Vlaanderen 
/ VDAB”).   

Dienstencheque-afdelingen die in 2017 nog beroep wensen te doen op de expertise en 
vaardigheden van de huidige PWA-beambte kunnen een regeling treffen waarbij de 
PWA-beambte vanaf 1/1/2017 in loondienst van de dienstencheque-afdeling aan de slag 
gaat, op voorwaarde dat hij tijdens de periode van tewerkstelling in de DCO niet 
(actief) aan de slag is als VDAB-medewerker. De PWA-beambte kan tijdens deze 
periode beroep doen op het recht op verlof zonder wedde als VDAB-personeelslid. 
Deze aanvraag dient te gebeuren ten laatste 2 maanden voor de aanvang van de 
periode verlof zonder wedde. 

Samen met de afschaffing van de cumul, zal de verrekening van het aandeel van het 
loon van de PWA-beambte actief in de Dienstencheque-afdeling stopgezet  worden 
vanaf 1 januari 2017. Deze stopzetting vraagt een aanpassing van de huidige 
reglementering. Bijgevolg is dan ook de schrapping van deze verrekening opgenomen 
in een ontwerp van decreet goedgekeurd op de regering van 15 juli 

In datzelfde decreet is voorzien dat opleidingsbudget dat in 2016 niet besteed werd 
door de PWA-vzw’s niet meer aan RSZ moet worden doorgestort, maar wel aan VDAB. 
De reden hiervoor is dat sinds 1 januari 2015 het Vlaamse gewest bevoegd én dus 
verantwoordelijk is geworden voor de nieuwe bevoegdheden op budgettair niveau. 
Het budget waarover sprake komt dus niet langer meer toe aan een federale instantie. 

 

 

 



 
 

Overgangsperiode: 1/1/2017 tot en met 30/06/2017 

Daarnaast biedt Wijk-werken ons de gelegenheid om een andere invulling te geven 
aan de regionale verankering zoals deze nu bestaat (nl.  PWA-vzw’s) in een andere 
vorm te gieten.  Om deze transitie mogelijk te maken, voorzien we een aantal acties 
ten aanzien van de PWA-vzw’s .  

Zo zullen in de toekomst de gemeenten niet langer de verplichting hebben om te 
voorzien in een PWA; de PWA-vzw’s zullen niet langer “de organisatie van PWA” als 
opdracht toegewezen krijgen per wet/decreet. Deze wijzigingen in de reglementering 
worden voorzien in het voorjaar van 2017. 

VDAB  voorziet geen detachering van PWA-beambten meer naar de PWA-vzw’s. VDAB 
neemt wel het engagement om, voor de overgangsperiode, de PWA-vzw’s te 
ondersteunen in hun werking door voldoende capaciteit aan PWA-beambten ter 
beschikking te stellen aan de PWA-vzw’s om de bestaande PWA-activiteiten verder uit 
te voeren tot eind juni 2017.  

De dienstverlening tav de “huidige” PWA-gebruikers, PWA-werknemers en de werking 
van de PWA-vzw is dus verzekerd tot 30/06/2017. 

Edenred blijft instaan voor het “cheque-beheer” tot en met 30/06/2017. De uitgifte ed 
van de PWA-cheques komt dus niet in het gedrang. 

De hervorming van PWA en het schrappen in de reglementering van de opdracht om 
PWA-activiteiten uit te voeren betekent niet dat de Vlaamse regering een uitspraak 
doet over de vraag of de vzw kan blijven voortbestaan of niet. Enkel de Algemene 
Vergadering kan hierover beslissen en bv door de wijziging van het maatschappelijk 
doel of i.k.v. de verderzetting van de dienstencheque-afdeling beslissen om de vzw in 
stand te houden. 

De lokale besturen kunnen – wanneer zij hiervoor kiezen – de rol van “organisator van 
het Wijk-werken” blijven vervullen. Voldoende schaalgrootte is een belangrijk criterium 
om als organisator van Wijk-werken te kunnen optreden. Een clustering van PWA-
vzw’s bv. kan opportuniteiten bieden i.f.v. de overstap naar een vzw met als opdracht 
“de organisatie van Wijk-werken”. De overgangsperiode kan indien gewenst 
aangewend worden door PWA-vzw’s om de nodige stappen hiertoe te ondernemen. 

In het najaar van 2016 zal  duidelijkheid geboden worden over de financiële middelen 
en overige ondersteuning (tools, virtuele platformen,…) die ter beschikking kunnen 
gesteld worden vanuit het Vlaamse gewest en VDAB aan toekomstige organisatoren 
van Wijk-werken.  

 

 

 

 



 
 

Ook VDAB bereidt zich voor op de hervorming van PWA naar Wijk-werken en op de 
toenemende intensiteit van samenwerking met partners op lokaal niveau. Tegen 
halfweg 2017 zal VDAB dan ook voorzien in een structurele verankering van de 
samenwerking met lokale partners binnen haar eigen dienstverleningsmodel.  

Een dergelijke drastische hervorming heeft heel wat impact op de bestaande lokale 
structuren.  Wij zijn ons bewust van de vele vragen waar u als PWA-vzw momenteel 
mee worstelt. Vooral met betrekking tot de overgangsperiode, de periode tussen 1 
januari 2017 (het moment dat de PWA-beambten effectief overstappen naar de pay-roll 
van VDAB) en 1 juli 2017 (de startdatum voor Wijk-werken), blijken heel wat vragen te 
rijzen. We stellen dan ook alles in het werk om zo snel mogelijk een antwoord te 
kunnen bieden op de vragen die u zich als vzw stelt. 

1 juli 2017 

Door de inwerkingtreding van nieuwe (Vlaamse) reglementering inzake Wijk-werken 
zal de hervorming van PWA naar Wijk-werken een feit zijn.  

Overgangsbepalingen zullen in ieder geval voorzien worden om een regeling te treffen 
voor de “huidige” PWA-werknemers, “huidige” PWA-gebruikers en PWA-cheques die in 
omloop zijn op 1/7/2017. In de conceptnota “Wijk-werken” is reeds bepaald dat er een 
chequesysteem behouden wordt, er wordt dus ook in een nieuwe uitbesteding van 
het “cheque-beheer” voorzien. 

Ongeacht of uw vzw / lokaal bestuur de beslissing neemt om als organisator van het 
Wijk-werken op te treden zal het ook nà 1 juli 2017 mogelijk zijn (en zelfs 
aangemoedigd worden) dat een lokaal openbaar bestuur werkervaringsplaatsen ter 
beschikking stelt om i.k.v. Wijk-werken werkzoekenden de gelegenheid te geven 
werkervaring op te doen.  

De opstart van een nieuwe maatregel vraagt altijd extra ondersteuning, dat zal in het 
geval van Wijk-werken niet anders zijn. 1 juli 2017 is dan ook geen eindpunt in het 
traject dat moet afgelegd worden om PWA te hervormen naar Wijk-werken. Ook nà 
1/7/2017 zullen er nog heel wat acties voorzien worden om enerzijds de uitdoving van 
PWA en anderzijds de opstart van Wijk-werken tot een goed einde te brengen. 

Als bijlage vindt u tot slot een schematisch overzicht met daarin de momenteel 
beschikbare informatie met betrekking tot de integratie van de beambten in het 
VDAB-personeelsbestand; de geplande wijzigingen ten aanzien van de vzw’s en acties 
die de overgang van PWA naar Wijk-werken moeten faciliteren. Dit overzicht wordt in 
de loop van de komende dagen gepubliceerd op de webpagina van VDAB 
(https://www.vdab.be/pwa ) en zal daar op regelmatige tijdstippen geactualiseerd 
worden.   

 

 

 



 
 

 

De weg die we ingeslagen zijn is een weg naar een geïntegreerd Vlaams 
activeringsbeleid met de nodige aandacht voor de sterkten van verschillende nu 
bestaande stelsels.  We zijn er dan ook van overtuigd dat we het komende jaar samen 
verder kunnen bouwen aan een maatregel die bijdraagt aan de realisatie van dit 
activeringsbeleid en tegelijkertijd een antwoord kan bieden op de noden die op lokaal 
niveau bestaan op het vlak van de uitvoering van maatschappelijk relevante taken en 
activiteiten.  

Hoogachtend, 

 

 
Philippe Muyters, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 

 

Fons Leroy 

gedelegeerd bestuurder VDAB … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bijlagen: bijlage 1 : tijdslijn 
 
Bijlage 1 : vooropgesteld tijdspad  
 
4 maart 2016  Goedkeuring van de conceptnota “Wijk-werken” door 

de Vlaamse Regering  
Mei/juni 2016  Infosessies voor alle PWA-beambten, regionaal 

 Lancering van de tweede bevraging van de PWA-
beambten 

Juni 2016  Akkoord van RVA voor inschakeling van de PWA - 
beambten voor de screening van de PWA-
werknemers 

 Akkoord van RVA om beroep te doen op de PWA-
coördinatoren voor ondersteuning bij de hervorming 
van PWA naar Wijk-werken 

 Vlaanderen start gesprekken met de federale 
overheid / RVA inzake de overgangsperiode en 
uitwerking van Wijk-werken 

 Toewijzen van het restsaldo van het 
opleidingsbudget aan VDAB (ipv RSZ) per 1/1/2017 
wordt opgenomen in het voorontwerp van decreet 
“tijdelijke werkervaring” 

 Afschaffing van de verrekening “loonbijdrage voor de 
PWA-beambte” in de PWA-vzw’s met DCO-afdeling  
per 1/1/2017 wordt opgenomen in het voorontwerp 
van decreet “Tijdelijke werkervaring” 

Juli 2016  Brief aan de PWA-vzw ivm Wijk-werken 

 Omzendbrief voor de PWA-vzw mbt het 
opleidingsbudget 

 Afsluiten van de 2e bevraging van de PWA-beambten 
Augustus 2016  Brief aan de PWA-vzw’s “hervorming van het PWA-

stelsel: naar een nieuw instrument “Wijk-werken” 
binnen het Vlaams activeringsbeleid 

 Brief van minister Muyters aan minister Peeters met 
vraag tot verlenging samenwerkingsprotocol VDAB / 
RVA en opdracht Edenred tot 30/06/2017 

 Opstart van de samenwerking met de PWA-
coördinatoren van RVA 

September/oktober 
2016 

 Individuele perspectiefgesprekken door de HR-dienst 
van VDAB met de PWA-beambten 

 Opleiding van de PWA - beambten die kunnen en 
willen meewerken aan de screening van de PWA-
werknemers 

 Het decreet “Wijk-werken” wordt voorbereid 

 Voorbereiding van de opheffing van het verplichtend 



 
 

karakter voor de gemeentebesturen om te voorzien 
in  een PWA-vzw wordt voorbereid (via aanpassing 
reglementering) 

 Voorbereiding van het schrappen van de wettelijke 
opdracht van de PWA-vzw’s om in te staan voor de  
“organisatie van PWA” wordt voorbereid (via 
aanpassing reglementering) 

 Omzendbrief voor de PWA-vzw mbt begrip 
“tewerkstellingsinitiatieven” (cfr doelstellingen vzw) 

 PWA-beambten die gebruik wensen te maken van de 
regeling “verlof zonder wedde” vanaf 1/1/2017 dienen 
een aanvraag in bij VDAB. 
 

November/december 
2016 

 Start van de screening van de PWA-werknemers door 
de PWA- beambten die deze taak al kunnen opnemen 
en geen cumul aan taken PWA en DCO uitvoeren 

 De PWA-beambten krijgen zicht op hun toekomstige 
job bij VDAB en regeling voor de overgangsperiode 
1/1/17 tot en met 30/07/2017 

 Omzendbrief mbt bestemming van saldo van 
goederen en waarden bij vereffening / ontbinding 
van een PWA-vzw 

1 januari 2017   De PWA-beambte komt op de pay-roll van VDAB 

 Start van de overgangsperiode 
 Cumul van de uitvoering van taken PWA en DCO 

door een PWA-beambte is niet langer meer 
toegestaan 

 Afschaffing van de verrekening van het loon van de 
beambte voor taken opgenomen in de DCO afdeling 

 
1/1/2017-1/7/2017  Continuering van het PWA-stelsel tot opstart van 

Wijk-werken (behoud van chequesysteem, behoud 
van inkomsten uit de PWA-cheques, behoud van 
vergoeding voor inzet van de beambte à rato van de 
aanwezige periode in de vzw, behoud van 
regelgeving mbt gebruikers, soorten klussen…) 

 VDAB voorziet in ondersteuning om de PWA-
activiteiten binnen de PWA-vzw’s te kunnen blijven 
uitvoeren door de nodige PWA-beambten in opdracht 
bij de PWA-vzw’s deze taken te laten uitvoeren.  

 Voorbereiding opstart Wijk-werken op wetgevend 
vlak, IT, procedures / processen / richtlijnen, 
communicatie, opleiding van betrokken partners, 
identificatie toekomstige organisatoren van “Wijk-
werken”, oproep overheidsopdracht “cheque-beheer 



 
 

ikv Wijk-werken”,  
 VDAB bereidt zich voor op de structurele verankering 

van de samenwerking met lokale partners binnen 
haar eigen dienstverleningsmodel. 
 

1/7/2017  Inwerkingtreding decreet en uitvoeringsbesluit(en) 
Wijk-werken 

 Opheffing verplichting voor lokale besturen om te 
voorzien in PWA + ontheffing van PWA-vzw’s van 
opdracht tot uitvoering van PWA. 

 Opstart ingebruikname Wijk-werken als instrument 
binnen het Vlaamse activeringsbeleid + opstart 
organisatoren “Wijk-werken”. 

 
 
 
 


