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Sinds 1 januari 2018 is op Vlaams niveau overgestapt van PWA naar wijk-werken. De organisatorische inbedding
hiervan in West-Vlaanderen is nogal verscheiden. Ze krijgt in vijf regio’s op een eigen(zinnige) manier gestalte.
Sommige entiteiten zoals Midwest en Westhoek gaan qua takenpakket verder dan het organiseren van wijk-werken.
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Midwest op zijn best?
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Last but not least: voor de Brugse
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Westhoek komt uit zijn hoek
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