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Wijk-werken

Wijk-werken is de opvolger van het vroegere PWA. Het 
is een activeringstraject van VDAB voor werkzoekenden 
die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wijk-werkers 
worden ingezet om kleinschalige taken uit te voeren bij 
particulieren, gemeentes, OCMW’s, vzw’s of scholen, 
bijvoorbeeld tuinonderhoud, kleine klusjes en herstellingen, 
middagtoezicht. Via deze opdrachten werken ze aan hun 
competenties en bouwen ze geleidelijk aan werkervaring op. 
Het is de bedoeling dat ze na 1 jaar wijk-werken een volgende 
stap kunnen zetten richting werk. Ze worden tijdens hun 
traject opgevolgd door een bemiddelaar wijk-werken van 
VDAB. Zuidwest Rand organiseert het wijk-werken voor onze 
regio: Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek.



7
W

E
R

K
E

N

Mike is een 23-jarige man die in juni 2021 via 
het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw aan de 
slag ging als wijk-werker. Hij ging aan het werk 
bij de cel Openbaar Domein en deed het daar 
zeer goed. Intussen is hij geslaagd voor een 
examen bij de gemeente en kan hij vast aan 
het werk gaan in de ploeg waar hij wijk-wer-
ken deed.

“Mijn moeder vond dat het tijd was om op 
mijn eigen benen te staan en dat heb ik dan 
ook gedaan. Ik was net mijn baan kwijt. Mijn 
contract werd niet verlengd en zonder veel 
ervaring vind je niet gemakkelijk een nieu-
we job of geven ze je moeilijk de kans om 
ergens ervaring op te doen, dus viel ik zonder 
inkomen en kwam ik terecht bij het OCMW 
als leefloongerechtigde,” begint Mike zijn 
verhaal.

“Na vele sollicitaties kwam er vorig jaar 
eindelijk beterschap. Toen startte ik dankzij 
het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw met 
wijk-werken. Ik vond dit zeer interessant en 
was heel gemotiveerd om bij de gemeente te 
beginnen werken,” vertelt hij enthousiast.

“Ik werk sinds 14 juni bij de gemeente in het 
team Openbaar Domein. Ik had nooit gedacht 
dat dit zoveel werk inhoudt! Ik ben vooral 
geschrokken van het vele sluikstorten.

Sinds dag 1 werd ik goed opgevangen door 
mijn collega’s. Ze zagen me meteen als een 
volwaardige werknemer. De werksfeer is 
altijd top en leuk. Toen de vacatures openden 
voor de examens Openbaar Domein raadden 
mijn collega’s me aan mij hiervoor meteen in 
te schrijven. Ik kreeg ook heel wat tips van 
hen.  Ik ben uiteindelijk geslaagd voor alle ex-
amens, maar kwam op een wachtlijst terecht. 
Uiteindelijk heb ik via het OCMW de moge-
lijkheid gekregen om te starten met een art. 
60 contract, waarvoor ik heel dankbaar ben. 
Hopelijk kan ik er nog lang werken en verder 
ervaring opdoen.”

Brigitte Jacobs, bemiddelaar wijk-werken van VDAB, Kelly Van 
Volsem, jobcoach van OCMW Sint-Pieters-Leeuw en Ben 
Vanhoorebeek van de Cel Openbaar domein zijn de mensen die 
Mike begeleid hebben in zijn traject.

In onze regio is er het afgelopen jaar extra ingezet op het zoeken 
naar werkplekken voor wijk-werkers bij lokale besturen. Dit om 
verschillende redenen.

› Waar bij particuliere gebruikers hoofdzakelijk vraag is naar 
tuinonderhoud, bieden gemeenten en OCMW’s meer mo-
gelijkheden qua opdrachten. Hoe gevarieerder het taken-
aanbod, hoe uitgebreider de ervaring die de wijk-werker kan 
opdoen.

› Ook is er in deze werkomgevingen meer omkadering 
mogelijk voor de wijk-werker. Wie bij privé personen aan de 
slag gaat, moet al heel zelfstandig kunnen werken. Bij lokale 
besturen komen wijk-werkers in een werksituatie terecht 
waar meer begeleiding en bijsturing mogelijk is door de 
collega’s, ploegbazen of diensthoofden, wat het traject van 
de wijk-werker ten goede komt.

› Tot slot vervullen de lokale besturen op deze manier een 
voorbeeldfunctie door zelf actief de tewerkstellingskansen 
van kansengroepen te verbeteren.

Wil je wijkwerkers klusjes bij je laten uitvoeren?
Lees alle info op www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker of 
contacteer onze wijk-werk bemiddelaars:
› www.zuidwestrand.be/praktisch
› Julie Lechevin, T 0470 66 51 73, julie.lechevin@vdab.be
› Jeno Thiels, T 0470 66 51 74, jeno.thiels@vdab.be

Ben je ingeschrevene als werkzoekende bij de 
VDAB? 
Neem contact op met onze lokale VDAB bemiddelaars:
› VDAB Halle: Arkenvest 40, 1500 Halle, T 0800 30 700

Traject van Mike Focus op wijk-werken 
bij lokale besturen
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