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Tijdelijke werkervaring 

Tijdelijke Werkervaring (TWE) is een activerende 

maatregel bedoeld om leefloongerechtigden of 

werkzoekenden duurzaam aan het werk te 

krijgen in het normale economische circuit 

(NEC). Om de afstand tot de arbeidsmarkt te 

verkleinen, kunnen werkplekinstrumenten 

worden ingezet, zoals een werkervaringsstage, 

individuele beroepsopleiding of een 

beroepsverkennende stage.  

Het stelsel TWE werd op 1 januari 2017 

ingevoerd, waarbij de belangrijkste 

tewerkstellingsmaatregel bij de OCMW's, artikel 

60§7, in dit stelsel werd geïntegreerd. 

Het traject loopt maximum twee jaar. Wanneer 

men aan het einde van het traject niet aan werk 

is geraakt, is men uitkeringsgerechtigd 

werkzoekende, met bijhorende rechten en 

plichten. 

 

Voor wie? 

Toeleiding naar het stelsel TWE gebeurt vanuit: 

⊕ het OCMW: voor werkzoekenden die 

(equivalent) leefloongerechtigd zijn; 

⊕ de VDAB voor niet-werkende 

werkzoekenden. 

 

 

 

 

TWE is bedoeld voor personen die: 

⊕ vooral moeten werken aan generieke 

competenties; 

⊕ nood hebben aan het verwerven van 

(recente) werkervaring; 

⊕ over het nodige leerpotentieel 

beschikken om de afstand naar het NEC 

in maximaal 2 jaar te overbruggen; 

⊕ minimaal halftijds kunnen werken.  

TWE is niet bedoeld voor personen voor wie  

⊕ tewerkstelling in sociale economie het 

hoogst haalbare is; 

⊕ er een alternatieve en snellere 

doorstroming naar de arbeidsmarkt 

mogelijk is. 

Hoe en wie beslist over instroom in TWE? 

De beslissing tot instroom in TWE is gebaseerd op 

een uniform kader dat bestaat uit het:  

⊕ bevragen van arbeidsmatige sterkten, 

drempels en randvoorwaarden van de 

persoon; 

⊕ in kaart brengen van (recente) 

werkervaring van de persoon; 

⊕ inschatten van randvoorwaarden en 

drempels; 

⊕ analyseren van leerpotentieel van de 

persoon.  

Deze inschatting gebeurt door de bemiddelaar of 

trajectbegeleider en impliceert dat de persoon 

reeds een weg afgelegd heeft vóór de instroom 

in het TWE traject.  

 
Decreet tijdelijke werkervaring (9/12/2016)  

Besluit Vlaamse Regering betreffende de 

tijdelijke werkervaring (23/12/2016) 

Tijdelijke werkervaring 

FAQ tijdelijke werkervaring en Afsprakenkader  

 

Deze factsheet werd geschreven in 

samenwerking met de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding. 
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016120906
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https://www.vdab.be/tijdelijkewerkervaring
https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/tijdelijkewerkervaring/Vragen%20en%20antwoorden%20TWE-OCMW.pdf
https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/tijdelijkewerkervaring/eindverslag_werkgroep_traject_vdab_en_vvsg_luik_instroom.pdf

