
Binnen de bevolking bestaat een
ruime vraag naar buurt- en nabijheid-
diensten waar het reguliere arbeid-
scircuit geen oplossingen voor biedt. 
Het Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap stelt zich tot roeping via
de inzet van vrijwillige werkzoeken-
den op wettelijke wijze aan deze
noden gevolg te geven én een vorm
van solidariteit binnen de gemeente
tot stand te brengen. 
Via de PWA-diensten worden de
bewoners van Watermaal-Bosvoorde

geholpen en krijgen de werkzoeken-
den de gelegenheid om contacten te
leggen en actief blijven. 
Het PWA, als contactpunt voor de
werkzoekenden, verstrekt informatie
over de bestaande begeleidingsmoge-
lijkheden. Hierbij gaat veel aandacht
naar de individuele ontplooiing die als
onontbeerlijke voorwaarde bij het
doeltreffend zoeken naar werk geldt. 

Het PWA van Watermaal-
Bosvoorde, oplossingen 

binnen handbereik!



Het PWA van Watermaal-Bosvoorde, 
een instrument ten dienste van de burger.

Elke particulier, school, vzw of niet-commerciële vereniging die af en toe of
geregeld hulp nodig heeft kan zich tot het PWA richten. 

PWA-diensten nodig? 
Heel eenvoudig. 

Als gebruiker van de PWA-diensten,
volstaat het: 
- 7,45€ inschrijvingsrecht per jaar te 

betalen. Dit bedrag dekt de admini-
stratieve kosten en de verzekeringen. 

- vervolgens PWA-cheques te kopen 
(u moet deze bestellen, via bankover-
schrijving betalen waarna ze per post 
worden geleverd). Per gepresteerd of 
begonnen uur overhandigt u één 
cheque aan de PWA-werknemer. 
Deze cheques kosten 6,20€/uur (5,45€

voor WIGW) en zijn voor een deel 
fiscaal aftrekbaar. 

- Daarnaast ontvangt de PWA-werk-
nemer een forfaitair bedrag van 3,00€

per bezoek voor zijn verplaatsings-
kosten. 

Voor privé-personen:
Kleine herstelling- en onderhoudswer-
ken, begeleiding van oudere of gehandi-
capte personen, hulp bij administratieve
formaliteiten, opvang van kinderen en/of
bijlessen. 

Enkel voor WIGW: hulp bij kleine
onderhoudswerken in de tuin.

Voor vzw’s, niet-commerciële vere-
nigingen, onderwijsinstellingen en
plaatselijke besturen:
Administratieve hulp, huishoudelijke
taken, kleine inrichtingswerken van
lokalen, hulp bij onthaal, opvang, toe-
zicht op kinderen, hulp bij buitens-
choolse activiteiten, enz. 



Het PWA verstrekt u bijkomende informatie.

Met de “Dienstencheques” 
geniet u in alle wettelijkheid van

huishoudelijke hulp. 

Bent u particulier en op zoek naar
iemand die u kan helpen in het huis-
houden? 
Bij het PWA kunt u terecht voor alle
informatie i.v.m. de “Dienstencheques”.
Wij hebben bij voorbeeld de lijst met
actieve, erkende ondernemingen en
kunnen u wegwijs maken in de ins-
chrijving in het systeem. 

Tijdskrediet/
loopbaanonderbreking.

Overweegt u een loopbaanonderbre-
king? Stelt u zich vragen over het “tijds-
krediet” en de “loopbaanonderbreking”? 
Het Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap geeft u inlichtingen over
de van kracht zijnde reglementering,
over het type en de vorm van loopbaa-
nonderbreking die het best bij u passen. 
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Het PWA staat ten dienste van elke werkzoekende 
van Watermaal-Bosvoorde.

Het PWA-werk.

Bent u jonger dan 45 jaar en minstens 2 jaar werkloos of ouder
dan 45 jaar en minstens 6 maand werkloos, dan komt u in aan-
merking om binnen het kader van het PWA te werken en zo een
centje bovenop uw werkloosheidsuitkeringen bij te verdienen.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet dan kunt u, op vrijwilli-
ge basis, maximum 45 uur per maand werken en een vergoe-
ding van max. 4,10€/uur vrijgesteld van belasting ontvangen
(ofwel maximum 184,50€ bovenop uw werkloosheidsuitkering). 
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Opleidingen en activiteiten.

- Organisatie en financiering van 
opleidingen (informatica, Nederlands…) 
die meermaals per jaar voor de werkzoe-
kenden en de vrijgestelden in de 
gemeentelokalen doorgaan.

- Op aanvraag en naargelang de voorwaar-
den wordt er een financiële tussenkomst 
verstrekt voor individuele opleidingen 
(scholingen, taalcursussen, rijbewijs B of
C, …).

- Regelmatig worden er infosessies, 
conferenties, seminaries en bezoeken 
voor werkzoekenden georganiseerd. 
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Uitleg bij het hoe en waarom van ACTIVA- en SBO-plannen.

De Federale staat heeft meerdere plannen uitgedokterd die de
werkgevers voordelen bieden en de werkzoekenden hulp vers-
trekken bij het zoeken naar werk. Bij het PWA kunt u uw “ACTI-
VA-kaart” en uw kaart voor een “startbaanovereenkomst” aan-
vragen of vernieuwen. Tegelijkertijd bent u bij ons aan het
goede adres voor meer inlichtingen over deze plannen. 

Socioprofessionele begeleiding. 

- Tips bij het opmaken van uw CV.

- Algemene inlichtingen over de diverse partners bij het zoeken naar werk
(mogelijke begeleiding, lokale missies, diensten voor socioprofessionele
inschakeling, OCMW, ….).

- Algemene informatie over de werkloosheidsreglementering.

- Wenst u in het dienstenchequesysteem in te stappen? 
Bent u werkzoekende en wenst u een echt arbeidscontract in de 
onderhoudssector met alle bijbehorende sociale voordelen? 
Het PWA geeft u de nodige informatie en ondersteuning. 
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Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap in cijfers.

1997 2000 2005

Aantal werkzoekenden 77.271 68.055 97.109
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aantal werkzoekenden
in Watermaal-Bosvoorde 1.093 932 1.235

Aantal werkzoekenden die bij 33 58 97
het PWA actief zijn

Aantal ingeschreven gebruikers* 91 117 86

Aantal uren gepresteerd in het PWA 7.354 9.776 16.715

* Sinds 1 maart 2004, moet elke particulier die hulp wenst bij het verrichten van huishoudelijk
werk zich verplicht laten inschrijven bij een erkend dienstenchequebedrijf. Dientengevolge is het
aantal inschrijvingen gedaald.

Voor meer inlichtingen: 

Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap van
Watermaal-Bosvoorde.

Ministerstraat 20 - 1170 Brussel
Tel.: 02/675.52.70
Fax: 02/660.81.55
E-mail: ale.watermael@tiscali.be

Openingsuren:
Van maandag tot donderdag 
van 9.00 u. tot 12.00 u.
Elke namiddag na afspraak.

Verantwoordelijke uitgever: Philippe  DESPREZ –
Voorzitter, Gratèsstraat 21 – 1170 Brussel

DESIGN: www.10Fusion.be


