Wijk-werken
Ben je werkzoekend en heb je een gebrek aan recente werkervaring? En ben je niet klaar voor een job in het gewone
arbeidscircuit? Ga dan aan de slag als wijk-werker.
Via het stelsel wijk-werken doe je tijdelijk werkervaring op in een laagdrempelige werkomgeving dichtbij huis.
Als wijk-werker voer je enkele uren per week klusjes uit. Daarvoor word je vergoed met wijk-werkcheques.
Na maximaal 12 maanden zet je een volgende stap in jouw traject naar werk.
Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA-stelsel.
Voorwaarden
Procedure
Bedrag

Voorwaarden
Wil je als wijk-werker aan de slag? Dan moet je voldoen aan deze voorwaarden:
 Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of je hebt recht op een leefloon.
 Je voelt je nog niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 Je wilt je vaardigheden bijschaven.
 Je bent in staat om zelfstandig te werken.
Wil je een wijk-werker inschakelen? Je komt in aanmerking als:
 privépersoon
 gemeente
 OCMW
 onderwijsinstelling
 land- en tuinbouwbedrijf
 vzw en niet-commerciële vereniging

Procedure
1. Ben je werkzoekend?
 Neem dan contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
 Jouw VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap is in jouw traject naar werk. Zo ja, maken jullie
enkele afspreken. Vervolgens brengt hij jou in contact met de wijk-werking Puurs-Sint-Amands.
2. Ben je leefloongerechtigde?
 Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW.
3. Wil je in jouw organisatie of bij jouw thuis een wijk-werker inschakelen?

 Neem dan contact op met het wijkwerkkantoor.
Zitdagen wijkwerkkantoren:
Puurs-Sint-Amands: maandag van 9.00 tot 12.30 uur (Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands)
Opgelet: de wijk-werkbemiddelaar Ronny Vanherck werkt op de zitdagen enkel op afspraak. Een afspraak maken
doe je via mail of telefonisch
 R onny.Vanherck@vdab.be
 0492 38 08 10

Bedrag
wijkwerkcheque: 7,45 euro

Contactinformatie
Oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands
Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Sociaal Huis Puurs
Sociaal Huis Puurs
Palingstraat 48
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

