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1 Wijkwerken  

 

Zie bijlage 1 voor PowerPoint  

 

Bemerkingen:  

- Zeer ambitieus na afloop van het wijkwerken. Is er dan begeleiding nodig op de 

werkvloer voor de wijkwerkers? Afhankelijk van persoon tot persoon. Bv. erkende 

vluchteling die al Nederlands volgen, via wijkwerken kunnen ze taal leren, 

attitudes leren,… Voor een aantal zal het gaan voor een aantal zal het moeilijker 

lopen. Eventueel binnen de sociale economie kan een wijkwerker ook aan de slag 

en meer ondersteuning krijgen. Het zal moeten bekeken worden werkplaats per 

werkplaats. Het is zeer ambitieus voor een aantal mensen is de voorfase van 

arbeidszorg nog nodig.  

- In scholen werd beroep gedaan op PWA-ers. Als er vervanging zal moeten komen, 

zal de kost van het personeel zal voor scholen een dure aangelegenheid worden. 

Een aantal wijkwerkers zullen kunnen aan de slag gaan in scholen, maar de groep 

zal kleiner zijn. Wijkwerker zijn is traject van 12 maand. Je kan het eerder 

vergelijken met een stage dan met een contract.  

- Op het einde van het traject zal VDAB een natraject op zetten. Het is ambitieus, 

als het lukt is het super. Het is nu koffiedijk kijken. De bedoeling is goed, de 

werkelijkheid kan anders zijn. Het engagement van de VDAB is veel groter 

geworden in dit verhaal. Trajectbegeleiders van de VDAB worden nu al opgeleid 

voor het natraject na het wijkwerken.  

- PWA was opgestart voor oudere werklozen die nog iets konden bijverdienen. Het 

is een slapend systeem geworden en initiële bedoeling was voorbijgestreefd.  

- De focus gaat naar reguliere tewerkstelling ipv activering. Vanuit OCMW wordt de 

trajectbegeleiding zeker opgenomen. VDAB stemde vraag en aanbod op elkaar af. 

Trajectbegeleiding zal nodig zijn.  

- Het is een verbetering dat het OCMW en VDAB verder kijken.  

- VDAB gaat misschien nog de tussenstap van opleiding aanbieden naar het regulier 

arbeidscircuit.  

- Gaat W13 monitoren bij de gebruikers? De coördinator zal dit opvolgen. Aanleren 

van competenties en de kwaliteit zou niet kunnen afgetoetst worden. Het is een 

team die aangesteld is. Er werden nieuwe accenten gelegd, een bijkomend 

instrument. Er zal ook regelmatig overleg zijn bij W13. 

- Prijs van de cheque staat op het maximum om de winst te gebruiken voor 

opleiding, coaching en begeleiding. De gebruiker betaalt het maximum, maar het 

rest zal ingezet worden om de werking te versterken.  

- Pensioen van de wijkwerkers: deze bouwen geen pensioenrechten. Via PWA 

bouwde je ook geen pensioenrechten op.  
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- Er is geen werkwinkel. Fysiek zal er weer meer contact zijn dan de laatste jaren. 

Naar toeleiding naar het regulier arbeidscircuit en opleiding was er niets meer in 

Harelbeke.  

- Binnen de VDAB leeft het idee om ook te zorgen dat er lokale contacten mogelijk 

zijn met VDAB-begeleiders. Misschien in de komende jaren zal ook lokaal iemand 

met de wijkwerkcoachen van VDAB in samenwerking met het OCMW/ 

- Opleidingen: wanneer iemand stempelt en hij volgt opleiding in eht traject: bij 

knelpuntberoep kan je stempelgeld houden: Bij de vdab opleiding van paar 

weken, zal je je werkloosheid behouden. Vollerdige opleidingen van 

knelpuntberoepen, kan weer anders zijn. Belangrijk is om altijd te informeren bij 

de VDAB. Dit is eveneens regio-afhankelijk. Individuen vragen het best aan hun 

trajectbegeleider en krijgen goedkeuring.  

 

 

2 Eerstelijnszone 

 

Zie bijlage 2 voor PowerPoint.  

 

 

 

Bemerkingen:  

 

3 Varia 

 

- Volgende commissie is op 13 maart 2018. 

-  
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