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Ondernemers zijn steeds op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerd personeel, liefst zonder een te grote loonkost.  

Hoewel het arbeidsmarktbeleid zich vandaag hoofdzakelijk afspeelt op het Vlaamse en het federale niveau, hebben ook 

de lokale overheden een aantal instrumenten in handen om een aanbod uit te werken.  

De activiteiten van de steden en gemeenten concentreren zich rond volgende instrumenten: 

✓ Sociale economie:  

o de lokale ondernemersvereniging kan de “reguliere” en de “sociale” economie helpen verbinden 

✓ Tijdelijke werkervaring (art. 60 bij OCMW):  

o ondernemers kunnen stageplaatsen aanbieden 

Verder is er nog: 

✓ Wijk-werken (vroeger: PWA) 

✓ LDE (of Lokale Diensteneconomie) 

 

Een lokale ondernemersvereniging kan ook altijd het initiatief nemen door het (mee) organiseren van of actief 

participeren aan bvb. Jobbeurzen waardoor potentiële werknemers de voordelen van het werken in eigen streek en 

het werken in kleinere organisaties leren kennen 
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Sociale economie in Vlaanderen is vooral gekend van de sociale (her)tewerkstelling. Vroeger hoofdzakelijk gekend als 

de beschutte en sociale werkplaatsen, zijn ze omgevormd tot maatwerk-bedrijven of -afdelingen.  

✓ Een maatwerkbedrijf is een organisatie die als kerntaak de inschakeling van doelgroepwerknemers heeft en die 

voor minstens 65% bestaat uit werknemers die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.  

✓ Een regulier bedrijf dat bereid is om mensen uit de doelgroep aan te werken, kan een maatwerkafdeling 

oprichten. Hiervoor dienen minstens 5 VTE’s ingeschakeld te worden.  

De doelgroep die de sociale economie bereikt zijn de werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 

zijn werkzoekenden met een (arbeids)handicap, psychosociale problemen kennen of meer dan 2 jaar werkloos zijn 

omwille van persoonlijke problemen. 

Maatwerkbedrijven kunnen vandaag een goeie lokale partner zijn voor reguliere bedrijven, die anders bijvoorbeeld 

laaggeschoolde werkzaamheden (bv. verpakking- of sorteringswerk) zouden uitbesteden aan bedrijven in het 

buitenland. Voor UNIZO kan het wel niet de bedoeling zijn dat deze bedrijven in rechtstreekse concurrentie gaan met 

de reguliere bedrijven.  

 

 
 

De relatie tussen sociale en de reguliere (het bedrijfsleven) economie staat regelmatig onder druk. Vaak door 

misverstanden omdat niet dezelfde taal wordt gesproken.  

Op lokaal vlak kan UNIZO dan ook de reguliere en de sociale economie dichter bij elkaar brengen.  

De samenwerking tussen beide kan gestimuleerd worden. Dit kan op verschillende manieren: 

✓ van commerciële opportuniteiten (samenwerking bij aanbesteding, uitbesteding van activiteiten en verkoop 

van producten of diensten) 

✓ tot het aanbieden van stageplaatsen in het kader van het verkrijgen van werkervaring, en een potentieel 

aanwervingskanaal. 

 

 
 

Sociale Economie | Home 

 

 

https://www.socialeeconomie.be/
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Tijdelijke werkervaring is een traject voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk 

doormiddel van (verschillende) vormen van werkplekleren binnen een tijdspanne van 1 tot 2 jaar. De instrumenten die 

binnen een dergelijk traject kunnen ingezet worden zijn (afhankelijk van de noden van de werkzoekende):  

✓ Beroepsopleiding of de opleidingsstage; 

✓ Artikel 60§7; 

✓ Oriënterende stage; 

✓ Werkervaringsstage; 

✓ IBO (individuele beroepsopleiding). 

Onder tijdelijke werkervaring valt dus ook het activeringsinstrument van de OCMW’s, namelijk art. 60§7.  

Tijdelijke werkervaring richt zich op leefloongerechtigden en werkzoekenden die niet beschikken over recente 

werkervaring of arbeidsattitudes en daarom niet direct op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Het opzet van het 

traject is om via een reële werkomgeving, competenties en attitudes bij te brengen. Op deze wijze moet de stap naar 

de arbeidsmarkt verkleind worden.  

Om zoveel mogelijk competenties op te doen, wordt gekeken of er op meerdere werkplekken (andere jobinhoud of 

fysiek andere werkplaats) ervaring kan worden opgedaan.  

 

 

  
Ondernemers kunnen uiteraard hun steentje hiertoe bijdragen door mee te werken aan dergelijke trajecten. Op deze 

wijze kunnen ook minder evidente profielen zich voorbereiden op een doorstart op de arbeidsmarkt.  

Én wie weet kom je misschien ook jou volgende medewerker tegen. 

 

 
 

- Het lokale OCMW of de VDAB-werkwinkel.  

- Begeleiding voor ondernemers die willen werken aan hun HR-beleid: 

 

 

Gratis ondersteuning op jouw maat met je provinciale hr-adviseur! | UNIZO 

https://www.unizo.be/gratis-eerstelijnsadvies-op-jouw-maat-met-je-provinciale-hr-adviseur
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https://www.vdab.be/wijk-werken 

 

 
 

In 2018 werden de PWA’s (of plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen) omgevormd tot het wijk-werken.  

Het wijk-werken houdt, net zoals PWA, in dat de wijk-werker een aantal uur per week klusjes kan uitvoeren bij iemand 

thuis, op school, bij de gemeente of het OCMW, een VZW, een niet-commerciële vereniging of een land- of 

tuinbouwbedrijf.  

Elke gemeente kan autonoom beslissen welke activiteiten er worden toegelaten uit de Vlaamse activiteitenlijst. Kort 

samengevat komt het neer op volgende activiteiten: 

✓ Activiteiten in functie van preventie 

✓ Hulp bij administratieve taken 

✓ Kleine herstellings- en onderhoudswerken 

✓ Klein tuinonderhoud 

✓ Land- en tuinbouw 

✓ Logistieke take 

✓ Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen 

✓ Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken 

 

Het grote verschil met het oude systeem is dat Wijk-werken een activerend karakter heeft gekregen. Een wijk-werker 

mag maximaal 60u per maand, en 630u per jaar klusjes gedaan hebben, gedurende maximaal 12 maanden.  

Dit betekent concreet dat de wijk-werker na 12 maanden sowieso een volgende stap moet zetten in zijn traject naar 

werk.  

 

 
 

Soms wordt UNIZO gevraagd om toe te treden tot de raad van bestuur van het overkoepelende orgaan boven het wijk-

werken.  

UNIZO heeft sinds enkele jaren (reeds ten tijde van PWA) het standpunt ingenomen dat het geen mandaat meer 

opneemt in dergelijke raden van bestuur. Indien de vraag toch wordt gesteld, kan enkel ten persoonlijke titel worden 

opgetreden.  

 

 

 

https://www.vdab.be/wijk-werken
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De lokale overheid wil via de lokale diensteneconomie kansen creëren voor doelgroepwerknemers alsook een 

dienstverleningsaanbod uitbouwen dat aansluit bij de maatschappelijke noden. De doelgroep omvat ook de kwetsbare 

werkzoekenden.  

Het grote verschil met tijdelijke werkervaring en wijk-werken is de nood aan een langdurig traject.  

Doelgroepwerknemers in de lokale diensteneconomie stappen in een traject van 5 jaar, waarna een evaluatie volgt.  

 

 
 

Lokale diensteneconomie | Sociale Economie 

 

https://www.socialeeconomie.be/lokale-diensteneconomie

