Opvallende oververtegenwoordiging van kansengroepen

Van PWA naar wijk-werken
Roel Jacobus, freelance journalist

In januari 2018 werd na twintig jaar het PWA-stelsel (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) vervangen door
de nieuwe formule wijk-werken. Vlaanderen legt daarbij meer de nadruk op het begeleiden van de werkloze naar
een reguliere job. De gemeentelijke vzw’s werden vervangen door intergemeentelijke verenigingen – vijf in WestVlaanderen – die nauw samenwerken met de VDAB-bemiddelaars. Met VDAB-experts Veerle Capelle en Rebecca
Baetens verkennen we het nieuwe terrein.
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VDAB-experts Veerle Cappelle en Rebecca Baetens: “Wijk-werkers krijgen in vergelijking met het PWA-stelsel veel meer begeleiding en opvolging.” (foto Roel Jacobus)
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Veerle Cappelle was zestien jaar coördinator van de tien gemeentelijke PWA-vzw’s
van de regio Brugge. Vorig jaar werkte ze mee aan de transitie naar wijk-werken
en tijdelijke werkervaring. Sinds 1 maart is ze door VDAB voor beide domeinen
aangesteld als expert voor West-Vlaanderen.
Rebecca Baetens is sinds 2013 projectmanager staatshervorming bij VDAB, waar
ze met een team van een zestal medewerkers beleidsvoorbereidend werk levert
rond het overhevelen van federale bevoegdheden naar het Vlaamse niveau.

langer te blijven.”

Het gaat onder andere om het overbrengen van controlebevoegdheid van RVA

Om hoeveel mensen gaat het?

OCMW’s en als sluitstuk het vervangen van PWA door wijk-werken.
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instappers krijgen een groeitraject van

Wie is wie?

Rebecca Baetens: “In het Vlaamse

naar VDAB, het opstarten van artikel 60 voor tijdelijke werkervaring (TWE) via de

stromen, dan zijn er nog uitwegen zoals
arbeidszorg, werkwelzijn en sociale
economie.”
PWA werd aangeboden via
gemeentelijke vzw’s terwijl het
wijk-werken wordt georganiseerd
door intergemeentelijke organisaties.
Hoe zien die eruit?
Veerle Cappelle: “West-Vlaanderen
telt vijf intergemeentelijke organisaties:
Perspectief (regio Oostende), Midwest
(regio Roeselare), W13 (regio Leiedal),
Westhoek en Wijk-Up (regio Brugge).
Elk van deze regionale organisaties
werkt samen met de wijk-werkbemiddelaars van VDAB. Enkel de gemeenten
Spiere-Helkijn en Dentergem stapten
nergens in. Toch werken ook zij samen
met VDAB. In tegenstelling tot het
PWA-systeem is het oprichten van een
gemeentelijke vzw immers niet wettelijk
verplicht. Sommige PWA-besturen
hebben de fondsen die door de PWA’ers
bijeen gewerkt werden, gedoneerd aan
de nieuwe organisaties die hen verder in
begeleiding nemen.”
Rebecca Baetens: “Een van de grootste

Poetsen bij particulieren met dienstencheques, is een sector die in 2004 ontstond uit de Plaatselijke
WerkgelegenheidsAgentschappen (PWA’s). (archieffoto West-Vlaanderen Werkt editie 2011)
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interlokale verenigingen (Wijk-Up),

onvoldoende Vlaamse kandidaten zijn.”

van 7,5 euro per wijk-werker.”
Veerle Cappelle: “In West-Vlaanderen

dienstverlenende verenigingen (Midwest
en Westhoek), OCMW-verenigingen
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nieuwe organisaties ook andere taken

ligt bij de gemeenten, maar we
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voor de begeleiding. Toch beslisten
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verleden. Dit platform bevat ook voor
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of omwille van maximale financiële

fichebakken toe – behoren tot het
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