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De Vlaamse PWA’s in kaart gebracht. 
Lokale vraag en aanbod complementair 
aan de reguliere arbeidsmarkt

De Coen, A., Gerard, M., & Valsamis, D. (2015). Het PWA-stelsel in kaart gebracht. 
VIONA-onderzoek, Vlaamse overheid.

het specifieke karakter op van het 
gebruikersprofiel en van de PWA-
werknemers. PWA-activiteiten 
worden vooral uitgevoerd door 
vijftigplussers, vrouwen en laagop-
geleiden die langdurig werkloos 
zijn. De vraag naar de activiteiten 
komt vooral van 65-plussers, al-
leenstaanden en personen uit la-
gere inkomensgroepen. Bij even-
tuele hervormingen van het stelsel 
moet erover gewaakt worden dat 
zowel de PWA-werknemers als de 
gebruikers een plaats krijgen in 
het nieuwe systeem. De centrale 
vraag in dit onderzoek is deze naar 
de morfologie van het instrument, 
met klemtoon op de profielken-
merken van de PWA-werknemers 
en -gebruikers.

De werking van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

De PWA-vzw, onder coördinatie van een PWA-
beambte, biedt langdurig werklozen, leefloners 
of bepaalde personen die bijstand genieten de 

In 1987 werd op federaal niveau het systeem van de Plaatselijke 

Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) ingevoerd. Dit gebeur-

de onder meer vanuit de behoefte om een antwoord te bieden 

op een aantal noden van natuurlijke personen en rechtspersonen 

waaraan de reguliere arbeidsmarkt niet of onvoldoende tege-

moet kon komen. Doorheen de jaren kenden zowel de maatregel 

als de context belangrijke evoluties, zoals de introductie van het 

systeem van de dienstencheques, de hervorming van de sociale 

economie, en meer recent ook het overdragen van de maatregel 

naar de gewesten via de zesde staatshervorming. In het Vlaams 

Regeerakkoord 2014-2019 werd een hervorming van het PWA-

systeem aangekondigd om op termijn te komen tot één systeem 

van tijdelijke werkervaring. Om de geplande hervorming vlot en 

efficiënt te laten verlopen, is een goed begrip noodzakelijk van 

de werking van de PWA-vzw’s, het bereik van die werking in ter-

men van PWA-werknemers, gebruikers en activiteiten, en de situ-

ering van het PWA-stelsel ten opzichte van andere gelijkaardige 

maatregelen. Het onderzoek dat we in dit artikel toelichten wil 

hierop een antwoord geven.

Om de lacunes in onze kennis op te vangen, ma-
ken we in dit onderzoek gebruik van administra-
tieve gegevens en input van PWA-beambten via 
interviews en een online enquête. Naast de grote 
onderlinge verschillen tussen PWA’s valt vooral 
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PWA-beambte voor het uitvoeren van taken in RVA-
verband.

De doelgroep van het PWA-stelsel bestaat uit drie 
afgebakende groepen PWA-werknemers: (1) uitke-
ringsgerechtigde volledig werklozen die sinds twee 
jaar (of zes maand vanaf 45 jaar) inschakelingsuit-
keringen of werkloosheidsuitkeringen genieten; 
(2) uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die 
in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan 
hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 
24 maanden werden vergoed; en (3) personen die 
het leefloon of financiële sociale bijstand van het 
OCMW genieten en die ingeschreven zijn als niet-
werkende werkzoekende (uitgezonderd vreemde-
lingen).

De tweede en derde groep PWA-werknemers wor-
den niet actief door het PWA gecontacteerd, maar 
kunnen zich wel vrijwillig bij het PWA aanmelden 
of na toeleiding vanuit andere organisaties (OCMW, 

VDAB, GTB, enzovoort). PWA-werknemers dienen 
zich officieel te laten registreren om PWA-activitei-
ten te kunnen verrichten. Hoewel dit in principe bij 
elk PWA kan gebeuren, zullen PWA-werknemers in 
de praktijk vooral in de eigen gemeente worden 
geregistreerd.

Na het ondertekenen van een PWA-arbeidsover-
eenkomst met het PWA, bezorgt het PWA de no-
dige prestatieformulieren aan de PWA-werknemer 
die hij of zij zelf moet invullen op het ogenblik 
dat prestaties worden verricht in het kader van het 
PWA. Tijdens het verrichten van PWA-werkzaamhe-
den is de PWA-werknemer gedekt door een verze-
kering ‘arbeidsongevallen’ en een verzekering ‘bur-
gerlijke aansprakelijkheid’, afgesloten door de RVA. 
Bovendien blijft de PWA-werknemer genieten van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag 
en behoudt men dezelfde pensioenrechten als een 
vergoede werkloze.

De langdurig werkloze PWA-werknemers ontvan-
gen een globaal maandinkomen gelijk aan het 
bedrag van de volledige werkloosheidsuitkering, 
vermeerderd met een belastingvrij bedrag van 
4,10 euro per gepresteerd uur. De gerechtigden op 
het leefloon of financiële maatschappelijke hulp 
ontvangen hun uitkering, eveneens aangevuld per 
gewerkt uur. In totaal ontvangt de PWA-werknemer 

mogelijkheid om als PWA-werknemer bij gebrui-
kers van het systeem, particulieren of organisaties, 
vooraf bepaalde activiteiten uit te voeren, in ruil 
voor een bijkomende vergoeding per gewerkt uur 
bovenop de werkloosheidsuitkering of het leef-
loon. Bij het PWA-stelsel zijn met andere woorden 
verschillende stakeholders betrokken.

De PWA-vzw is in samenwerking met de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bevoegd 
voor de organisatie en de controle van activiteiten 
die niet voorzien zijn in het reguliere arbeidscir-
cuit. In maart 1994 besliste toenmalig minister van 
Tewerkstelling en Arbeid, Miet Smet, om de oprich-
ting van een PWA te verplichten voor alle steden en 
gemeenten, op gemeenteniveau of voor een groep 
van gemeenten. Dit gebeurt onder de vorm van een 
vereniging zonder winstoogmerk (vzw), die paritair 
samengesteld is. De vzw telt 12 tot 24 leden, waar-
bij de leden aangewezen door de gemeenteraad 
(proportioneel volgens de meerderheid en de min-
derheid) worden aangevuld met leden uit de or-
ganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad.

Binnen een PWA zijn een of meer PWA-beambten 
actief, die door de RVA vanuit het lokaal werkloos-
heidsbureau (WB) worden gedetacheerd om het 
dagelijks beheer van de PWA-vzw en de administra-
tieve afhandeling van de rapportering aan de RVA 
en de Raad van Bestuur uit te voeren. Het aantal 
personeelsleden dat een (groep) gemeente(n) toe-
gewezen krijgt, werd in 1994 bepaald aan de hand 
van een verdeelsleutel op basis van het aantal lang-
durig werklozen die op dat moment verbleven in 
de gemeente(n). Deze verdeelsleutel werd nadien 
niet meer geactualiseerd. Daarnaast wordt er van-
uit de RVA ook geen vervanging voorzien wanneer 
een PWA-beambte uitvalt. Indien dit betekent dat 
een PWA over geen toegewezen beambte meer be-
schikt, worden de taken opgevangen door andere 
beambten binnen het WB.

De PWA-beambte is een personeelslid in dienst van 
de RVA, niet van de gemeente. Hij of zij is als perso-
neelslid verbonden aan de RVA en volgt ook de ar-
beidsvoorwaarden van een contractueel of statutair 
ambtenaar bij de RVA. Toch is het niet de RVA, maar 
de PWA-vzw die instaat voor de organisatie van het 
werk binnen het PWA (zoals bijvoorbeeld het werk-
rooster). De RVA kan wel nog beroep doen op de 
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een vergoeding van 7,06 euro per gewerkt uur: 
4,10 euro afkomstig uit de cheque, en 2,96 euro 
’geactiveerde‘ werkloosheidsuitkering. Daarnaast 
heeft men ook recht op een tussenkomst in de ver-
plaatsingsonkosten van minstens 0,15 euro per km 
indien men meer dan 5 kilometer moet afleggen 
om bij de gebruiker te geraken. Deze tussenkomst 
is ten laste van het PWA of van de gebruiker.

Het maximum aantal activiteitsuren per jaar be-
draagt 630 uren (met uitzondering van stadswach-
ters die 636 uren mogen presteren). Het maximum 
aantal activiteitsuren per kalendermaand verschilt 
naargelang het type gebruiker en de aard van de 
activiteit. Voor gebruikers is het aantal activiteits-
uren niet beperkt, aangezien een gebruiker beroep 
kan doen op meerdere PWA-werknemers.

PWA-werknemers kunnen in aanmerking komen 
voor een vrijstelling van verschillende aard. Een 
PWA-werknemer die 180 PWA-uren bewijst in een 
referteperiode van zes maanden en minstens voor 
33% arbeidsongeschikt is verklaard, kan een vrij-
stelling bekomen van de controle op de beschik-
baarheid voor de arbeidsmarkt. De werknemer 
moet wel een passende dienstbetrekking aanvaar-
den, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en zich 
inschrijven als werkzoekende. Hoewel er nog ver-
schillende types bijkomende vrijstellingen beston-
den, werd enkel de vrijstelling voor stadwachter en 
arbeidsongeschiktheid behouden.

PWA-werknemers kunnen hun diensten aanbieden 
aan verschillende gebruikers, namelijk natuurlijke 
personen, lokale overheden (gemeenten, OCMW’s), 
vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen, 
onderwijsinstellingen en land- of tuinbouwbedrij-
ven. Om gebruik te maken van de diensten van 
een PWA-werknemer dient de gebruiker zich in te 
schrijven bij de PWA-vzw van de gemeente waar de 
activiteit zal worden uitgevoerd.

De PWA-werknemer wordt door de gebruiker uitbe-
taald in cheques. De kostprijs van de PWA-cheques 
voor de gebruiker varieert van 5,95 tot 7,45 euro per 
gepresteerd uur en kan verschillen naargelang het 
PWA, de activiteit en de gebruiker. PWA-cheques 
op naam zijn verkrijgbaar via de uitgiftemaatschap-
pij Edenred en geven recht op een belastingvoor-
deel bij particuliere gebruikers. Indien gebruikers 
zich niet registreren zijn er naamloze PWA-cheques 

direct verkrijgbaar bij de PWA-vzw, maar deze che-
ques geven geen recht op belastingvoordeel.

Onderzoeksmethode

Voor de verzameling van informatie en gegevens 
over het PWA-stelsel werden verschillende metho-
dieken gebruikt:
 – Verzameling en analyse van administratieve ge-

gevens van de RVA, de Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid en het Departement WSE. Deze ge-
gevens werden gebruikt om de PWA-vzw’s te 
beschrijven en de kenmerken van de PWA-werk-
nemers en de gebruikers te analyseren.

 – Verkennende interviews met relevante instanties 
om inzicht te verwerven in de werking van het 
PWA-systeem. De verkennende interviews von-
den plaats bij de volgende instanties: Edenred, 
de RVA, VVSG, VDAB en de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid.

 – Diepte-interviews met PWA-beambten om infor-
matie te verzamelen over de werking van de 
PWA’s in termen van begeleiding, omkadering, 
financiering, bestuurlijke organisatie, alsook de 
samenwerking met andere beleidsactoren. Voor 
de negen diepte-interviews gebeurde de selectie 
van PWA’s aan de hand van drie criteria, name-
lijk de omgeving waarbinnen het PWA actief is, 
de aan- of afwezigheid van formele samenwer-
kingsverbanden en de aan- of afwezigheid van 
een dienstencheque-onderneming.

 – Een online bevraging van de Vlaamse PWA’s 
over het profiel van PWA-werknemers, gebrui-
kers, activiteiten, maar ook aangeboden oplei-
dingen en omkadering binnen elk PWA. Voor 
het verspreiden van de online enquête werden 
de contactgegevens van de PWA’s verkregen via 
de RVA zodat de bevraging via e-mail naar alle 
286 PWA’s kon doorgestuurd worden. Voor elk 
PWA werd aan de verantwoordelijke beambte 
gevraagd om de enquête in te vullen. We zorg-
den voor een goede opvolging van de deelname 
van de PWA’s aan de bevraging, promootten de 
bevraging vanuit de VVSG en stuurden herin-
neringsmails om deel te nemen. Dankzij deze 
aanpak namen 249 beambten uit verschillende 
PWA’s deel aan de enquête, wat overeenkomt 
met een responsgraad van 87%. De steekproef 
van bereikte PWA’s is representatief voor de vol-
ledige PWA-populatie in termen van locatie.
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Voornaamste bevindingen

Hét PWA bestaat niet

Doorheen de verschillende fasen van het onder-
zoek werd herhaaldelijk duidelijk hoe groot de 
onderlinge verschillen zijn tussen PWA’s. Deze ver-
schillen uiten zich in de mate van vraag en aanbod 
met betrekking tot PWA-activiteiten op de lokale 
arbeidsmarkt, maar ook in termen van grootte en 
de manier van werken. Zo zijn er PWA’s die hon-
derden PWA-werknemers tewerkstellen, maar zijn 
er ook enkele PWA’s met minder PWA-werknemers 
dan bestuursleden. Er zijn PWA’s die meerdere 
PWA-beambten ter beschikking hebben voor de 
dagelijkse werking, maar verschillende PWA’s moe-
ten PWA-beambten delen omdat ze geen voltijdse 
PWA-beambte in dienst hebben. Over alle PWA’s 
heen is er immers gemiddeld minder dan één vol-
tijdsequivalent per PWA om alle taken uit te voeren. 
De grote verschillen in personeelsbezetting laten 
zich voelen in de manier van werken, bijvoorbeeld 
op het vlak van de opvolging van PWA-werkne-
mers. De PWA’s doen hun naam bijgevolg alle eer 
aan gezien de cruciale rol van de plaatselijke situ-
atie. Dit mag niet uit het oog verloren worden bij 
de interpretatie van de cijfers in dit artikel.

PWA als partner in lokaal werkgelegenheidsbeleid

De verantwoordelijkheden van het PWA betreffen 
voornamelijk de organisatie van de dienstverlening 
en de matching van PWA-werknemers aan activitei-
ten en gebruikers. Dat neemt echter niet weg dat 
de meeste PWA’s ook actief zijn in diverse partner-
schappen. Minstens 95% heeft één lokale partner, 
al gaat het daarbij hoofdzakelijk om samenwerking 
op onregelmatige basis. Vooral andere PWA’s wor-
den als partner beschouwd (namelijk door 79% 
van de PWA’s), gevolgd door het OCMW (69%), 
VDAB (68%), de stad of gemeente (67%) en GTB 
(52%). Het betreft grotendeels sporadische contac-
ten en onderlinge doorverwijzing van (potentiële) 
PWA-werknemers. Ook hier is de diversiteit tussen 
verschillende PWA’s groot. In sommige steden en 
gemeenten is het PWA een structurele partner in 
een sterk lokaal uitgebouwd netwerk, terwijl ze 
elders los van andere actoren kunnen opereren. 
Ook de motivatie achter de beslissing tot samen-
werking kan erg uiteenlopend zijn en variëren van 

een intrinsieke, strategische keuze om samen te 
werken, tot een noodgedwongen samenwerking 
wegens een gebrek aan mankracht.

Activering is geen primaire doelstelling, maar 
wordt wel in zekere mate gerealiseerd

Hoewel er geen uitgesproken activeringsdoelstel-
ling is, zijn PWA’s zijn ook actief op het vlak van ac-
tivering. Zo investeert 14% van de PWA’s in tewerk-
stellingstrajecten. Dit gebeurt vooral via het OCMW 
of de stad of gemeente waar het PWA gevestigd is. 
Bovendien realiseert het stelsel zes maanden na uit-
stroom een aandeel van 16% ex-PWA-werknemers 
die aan het werk zijn. De kans op werk na uit-
stroom is evenwel aanzienlijk lager voor 55-plus-
sers. Daarnaast is ook het verschil in uitstroom met 
andere instrumenten duidelijk. Van de uitstromers 
uit het artikel 60-statuut en uit WEP (werkervarings-
project) zijn er zes maanden na uitstroom 34% aan 
het werk, tegenover 47% bij uitstromers uit LDE 
(lokale diensteneconomie) en 55% bij ex-GESCO-
werknemers (gesubsidieerde contractuelen). Elk 
van deze stelsels bereikt echter een ander publiek, 
wat deze uitstroomcijfers ongetwijfeld beïnvloedt. 
Zo telt het PWA-stelsel in vergelijking met de an-
dere stelsels opvallend veel vijftigplussers die bo-
vendien ook langdurig werkloos zijn.

PWA-werknemers vormen een specifieke 
doelgroep, ook in termen van begeleiding

Het PWA-stelsel stelt vooral langdurig werklo-
zen tewerk, met een oververtegenwoordiging van 
vrouwen, vijftigplussers en laaggeschoolden. Tij-
dens de interviews gaven PWA-beambten aan dat 
zij de deelname van jongeren in het PWA-systeem 
niet stimuleren, tenzij zeer tijdelijk. Jongere werk-
zoekenden worden zo snel mogelijk doorverwezen 
naar VDAB en andere partners. Binnen het PWA-
systeem is er sprake van een zekere dualiteit: een 
grote groep PWA-werknemers probeert het systeem 
eens uit, maar stopt er ook snel mee, terwijl een 
andere grote groep ervoor kiest om langdurig in 
het systeem actief te blijven.

Het specifieke profiel van de PWA-werknemers 
laat zich voelen in de problemen waarmee ze vol-
gens de PWA-beambten te maken hebben op de 
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lokale arbeidsmarkt. Drie op vier PWA-beambten 
ervaren dat de PWA-werknemers vooral gecon-
fronteerd worden met gezondheidsproblemen en 
een tekort aan generieke competenties, zoals een 
goede (werk)attitude of communicatieve vaardig-
heden. Toch meende nagenoeg de helft (46%) van 
de bevraagde beambten dat slechts een minder-
heid van de PWA-werknemers begeleiding nodig 
heeft. Wanneer het gaat over nuttige begeleiding, 
wordt voornamelijk verwezen naar een persoonlijk 
gesprek dat de PWA-werknemers een klankbord 
biedt, of opleiding. Dat neemt echter niet weg dat 
de opleidingsinspanningen om uiteenlopende rede-
nen beperkt bleven, ook al heeft een grote groep 
PWA-werknemers te kampen met een tekort aan 
competenties. In 2014 bood ‘slechts’ één op twee 
PWA’s opleiding aan aan de meeste of alle PWA-
werknemers. De meest aangehaalde redenen om 
geen opleiding aan te bieden, waren een gebrek 
aan interesse bij de PWA-werknemers (64%) en het 
reeds aangeboden hebben van alle relevante oplei-
dingen (32%).

Gebruikersprofiel geeft aan dat PWA’s geen 
luxedienst leveren

Na een daling in volume tussen 2012 en 2013, sta-
biliseerde het aantal gepresteerde PWA-uren in de 
periode 2013-2014. In 2014 deden 13 130 private 
gebruikers beroep op PWA-activiteiten met gemid-
deld zeventig cheques per gebruiker. Zij vormen 
de grootste groep (78%) gebruikers en tellen opval-
lend veel 65-plussers (48%), alleenstaanden (42%) 
en personen uit lagere inkomensgroepen. Bij wijze 
van benchmark kan er naar het profiel van dien-
stenchequegebruikers gekeken worden, waarbin-
nen 26% 65-plussers actief waren, 24% alleenstaan-
den en een kleinere groep gebruikers uit lagere in-
komensgroepen. Bovendien is ‘slechts’ 42% van de 
PWA-gebruikers aan het werk, tegenover 66% van 
de dienstenchequegebruikers, wat aangeeft dat bei-
de stelsels een ander publiek bereiken. Het PWA-
stelsel bereikt met vooral alleenstaanden, 65-plus-
sers en personen uit lagere inkomensklassen een 
kwetsbare groep van gebruikers.

Natuurlijke personen gebruiken 29% van de cheques. 
De helft daarvan gaat naar activiteiten van tuinon-
derhoud. 58% van de cheques wordt gebruikt door 
3662 rechtspersonen, waarbij onderwijsinstellingen 

de helft van de cheques gebruiken. In veel gemeen-
ten doen zij beroep op PWA-werknemers voor de 
begeleiding aan de schoolpoort en de voor- en 
naschoolse opvang. Het gaat daarbij telkens om 
een beperkt aantal werkuren, maar wel voor een 
lange periode (het schooljaar). Daarbij komen ook 
nog kleine meer tijdelijke opdrachten zoals klusjes 
in de school of ondersteuning bij een evenement, 
waardoor zij al snel een groot volume cheques ge-
bruiken. Het gaat om activiteiten waarvoor niemand 
kan worden aangeworven om budgettaire redenen 
of door de beperkte omvang van de opdracht.

De overige 13% van de cheques zijn naamloze che-
ques, die niet gekoppeld kunnen worden aan een 
gebruiker. Ze worden voornamelijk gebruikt voor 
oudere private gebruikers die zelf moeilijk een be-
stelling kunnen plaatsen, of voor activiteiten die te 
beperkt zijn (minder dan de verplichte afname van 
tien cheques) of op te korte termijn plaatsvinden 
om cheques op naam te bestellen. De mogelijkheid 
om dergelijke cheques aan te kopen biedt gebrui-
kers een erg grote flexibiliteit.

Aanhoudende vraag naar (nieuwe) PWA-
activiteiten

De gebruikers vinden vooral hun weg naar het sys-
teem door de betaalbaarheid en de flexibiliteit van 
het PWA-stelsel, wat in lijn ligt met het profiel van 
de gebruikers (vaak alleenstaand, 65-plusser, uit la-
gere inkomensgroepen) en de mogelijkheid om ad 
hoc naamloze cheques aan te kopen. De aard van 
het activiteitenaanbod lijkt eerder bij rechtsperso-
nen dan bij private gebruikers een rol te spelen 
in de beslissing om van het PWA-stelsel gebruik te 
maken. De helft van de bevraagde PWA-beambten 
acht het moeilijk voor rechtspersonen om vrijwil-
ligers te vinden voor de activiteiten, waardoor ze 
bij het PWA terechtkomen. Veertig procent van hen 
meent dat rechtspersonen hun weg vinden naar het 
systeem omdat het de enige aanbieder is van de ge-
vraagde activiteiten, tegenover één op drie beamb-
ten die meent dat private gebruikers hun weg vin-
den naar het PWA-stelsel omdat het in de regio de 
enige aanbieder is voor het type activiteiten. Bij één 
op vier PWA’s beschouwt men de beperkte schaal 
van de activiteiten als één van de drie belangrijkste 
redenen voor private personen om gebruik te ma-
ken van het systeem.
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PWA’s geven in de enquête ook aan dat ze meer 
mensen zouden kunnen tewerkstellen en meer 
uren zouden presteren als ze de mankracht hadden 
om de PWA’s te bemannen. Momenteel zijn er in 
76% van de PWA’s onvoldoende PWA-werknemers 
om aan de vraag van de gebruikers te voldoen. Nog 
eens 21% gaf aan dat vraag en aanbod in evenwicht 
zijn aangezien er voldoende PWA-werknemers zijn 
om aan de vraag van de gebruikers te voldoen. 
Slechts 4% van de PWA’s zou geconfronteerd wor-
den met een tekort aan gebruikers gegeven het ho-
gere arbeidsaanbod van PWA-werknemers. Het te-
kort aan PWA-werknemers laat zich het sterkst voe-
len wanneer het gaat over hulp bij tuinonderhoud, 
terwijl de nood aan meer gebruikers het hoogst is 
voor hulp bij administratieve formaliteiten. De er-
varing van PWA-beambten leert bovendien dat één 
op drie PWA’s geconfronteerd wordt met gebruikers 
die een breder dienstenaanbod vragen. Er is vooral 
vraag naar huishoudelijke zaken zoals poetshulp, 
op hoogte werken (bijvoorbeeld voor snoeiwerk 
of om dakgoten uit te kuisen), grote klussen zoals 
schilderen en behangen, en vervoer (bijvoorbeeld 
naar het lokale containerpark of in het kader van 
een verhuis).

Beleidsimplicaties

In het Regeerakkoord 2014-2019 besliste de Vlaam-
se overheid om de PWA’s drastisch te hervormen. 
Daarbij wordt uitgegaan van een vereenvoudiging 
van bestaande arbeidsmarktinstrumenten (zoals 
WEP+, Art. 60 en 61, PWA) naar één systeem van 
tijdelijke werkervaring. Het onderzoek brengt ech-
ter enkele duidelijke kenmerken naar voor die het 
PWA-stelsel doen verschillen van andere tewerk-
stellingsmaatregelen. De eigenheid van het PWA-
systeem – met de bijhorende sterkten en zwakten 
– mag bijgevolg niet uit het oog verloren worden 
bij de hervormingen. We geven alvast enkele be-
langrijke aandachtspunten mee voor het toekom-
stig beleid.

Doorheen het onderzoek werd duidelijk dat het 
systeem een antwoord biedt voor reële noden 
bij gebruikers, zowel bij natuurlijke personen als 
rechtspersonen. Een eerste aandachtspunt heeft be-
trekking op de specifieke aard van de activiteiten 
en de gebruikers.

Gebruikers vinden een activiteitenaanbod dat niet 
in de reguliere economie aangeboden wordt. Bo-
vendien is het systeem erg flexibel en betaalbaar. 
Zo ontlast het niet alleen de gebruikers, maar ge-
beurt dit ook op een manier die het systeem toe-
gankelijk maakt voor kwetsbare gebruikersgroepen, 
zoals 65-plussers, alleenstaanden en personen uit 
lagere inkomensgroepen. Bovendien verzorgt het 
PWA een beperkte, laagdrempelige dienstverlening 
(kleine klussen, beperkt tuinonderhoud) voor de 
inwoners van de gemeente, waar meestal oudere of 
hulpbehoevende personen gebruik van maken. Er 
is geen bestaande alternatieve dienstverlening waar 
deze personen beroep op kunnen doen voor on-
derhoud in de tuin of voor kleine klussen in huis. 
Het wegvallen van de PWA-activiteiten zou voor 
verschillende gebruikers dus gelijk staan aan het 
wegvallen van een vorm van sociale dienstverle-
ning. Een plotse stopzetting zonder aandacht voor 
de heroriëntatie van gebruikers of vervanging van 
de activiteiten lijkt daarom niet aangewezen.

Ook voor rechtspersonen vullen de PWA-activitei-
ten een belangrijke lacune op. Onderwijsinstellin-
gen, OCMW’s en gemeenten die al zware bespa-
ringen achter de rug hebben, worden geconfron-
teerd met een reële vraag en beschikken zelden 
over een alternatief in de reguliere economie. Voor 
de gemeente, het OCMW en onderwijsinstellingen 
verzorgt het PWA een dienstverlening waarvoor ze 
door budgettaire redenen en omwille van de om-
vang of eenmaligheid van de opdracht, niemand 
kunnen aanwerven. Deze dienstverlening is echter 
wel belangrijk op lokaal niveau. De knowhow die 
op lokaal vlak werd ontwikkeld met betrekking tot 
de dienstverlening kan een startpunt bieden voor 
de discussie over bijvoorbeeld buurtdiensten.

Een tweede aandachtspunt is het profiel van de 
PWA-werknemers zelf. Uit de cijfers blijkt dat het 
profiel van de werknemers in de verschillende in-
strumenten sterk verschilt, wat zich ook uit in het 
verschil in uitstroomcijfers. Er moet dus de nodige 
aandacht worden besteed aan de specificiteit van 
de doelgroep.

Het PWA-systeem herbergt een groot aantal werk-
nemers die wegens hun profiel niet meer in aan-
merking komen voor tewerkstelling in het reguliere 
circuit. Bovendien zorgen lange wachtlijsten in 
de sociale economie er doorgaans voor dat deze 
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personen ook niet terecht kunnen in bijvoorbeeld 
maatwerkbedrijven wanneer ze hiervoor het ge-
schikte profiel hebben. Bij de geplande hervorming 
mogen de PWA-werknemers die niet inzetbaar zijn 
in het reguliere arbeidscircuit bijgevolg niet uit het 
oog verloren worden, zodat ook zij zinvolle acti-
viteiten kunnen verrichten tijdens een werkloos-
heidsperiode.

Verschillende PWA-beambten beschouwen het als 
een ‘vangnet voor sociaal zwakkeren’. In verschil-
lende PWA’s worden potentiële PWA-werknemers 
zorgvuldig gescreend zodat men kan inschatten 
welke personen extra begeleiding nodig hebben. 
Die personen tracht men te plaatsen in een omge-
ving waar meer omkadering is, zoals een vzw of 
school, zodat de begeleiding ook daar voor een 
deel terechtkomt. Het PWA-werk biedt personen de 
mogelijkheid om binnen de grenzen van hun be-
perkingen zinvolle activiteiten uit te oefenen. Het 
biedt hen ook de mogelijkheid tot sociaal contact 
en het werk draagt bij tot hun eigenwaarde.

PWA-beambten ervaren ook dat de PWA-werkne-
mers nood hebben aan lokale begeleiding, nu on-
der meer de landelijke werkwinkels gesloten zijn. 
Ze vinden niet altijd de weg naar het centrale ge-
bouw van VDAB. Het PWA wordt gezien als een 
tussenschakel om de werkzoekenden de weg te 
wijzen naar andere instanties. Een minimum aan lo-
kale dienstverlening moet ook na een hervorming 
van het stelsel voorzien worden.

Bij de activering van de doelgroep mag ook de 
rol van de vergoeding niet onderschat worden. Ze 
vormt niet alleen de grootste stimulans, maar ook 
de grootste drempel om PWA-werk uit te voeren. 

Negen op tien respondenten beschouwt de finan-
ciële vergoeding als één van de drie voornaamste 
redenen waarom langdurig werkzoekenden PWA-
activiteiten verrichten; 85% geeft aan dat werklozen 
weigeren door de beperkte vergoeding. Hoewel de 
vergoeding nauwelijks is gestegen sinds de invoer 
van het systeem, blijkt ze wel nodig om de doel-
groep aan het werk te krijgen. Voor verschillende 
PWA-werknemers is het PWA-werk ook een finan-
ciële noodzaak, wat wijst op de precaire situatie 
van een deel van de populatie.

Ondanks deze aandachtspunten werd doorheen 
het onderzoek duidelijk dat er een onmisken-
bare nood is aan structurele samenwerking tus-
sen organisaties die met werkzoekenden werken. 
Zo ervaren PWA-beambten dat het profiel van de 
ambtshalve ingeschreven werklozen de afgelopen 
jaren veranderde. Steeds meer mensen hebben één 
op één coaching nodig omwille van een levens-
situatie die aandacht vraagt en waarbij een traject 
naar werk intensieve begeleiding van meerdere 
actoren (zoals VDAB, GTB, OCMW, ACW) vraagt. 
Elke instantie kan vanuit de eigen expertise werk-
zoekenden begeleiden of doorverwijzen, zodat 
‘arbeidsmarktrijpe’ personen hun weg vinden naar 
het reguliere arbeidscircuit. Daarbij mag echter de 
opvang en omkadering van personen die niet in 
het reguliere circuit terecht kunnen, maar wel nog 
zinvolle activiteiten kunnen uitvoeren, niet uit het 
oog worden verloren.
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