Tijdelijke werkervaring TWE - Tewerkstelling artikel 60 § 7
TWE is gericht op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt omwille van
gebrek aan (recente) werkervaring en gebrek aan generieke competentie. Betrokkenen
beschikken over voldoende leerpotentieel om de afstand naar het normale arbeidscircuit
(NEC) in max. 2 jaar te overbruggen.
TWE is een maatregel die van toepassing zal zijn voor zowel leefloongerechtigden in art
60§7 als werkzoekenden. De inschatting voorafgaand aan instroom TWE wordt
- Door VDAB opgenomen voor werkzoekenden
- Door OCMW opgenomen voor leefloongerechtigden.
Voorwaarden en Procedure:
Het OCMW werkt voor arbeidstrajectbegeleiding (ATB) samen met IGO-specialisten.
Arbeidstrajectbegeleiding is een proces waarbij werkzoekenden met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt beroep doen op een professional om hun attitudes en competenties te
versterken. Rekening houdend met hun interesses beoogt ATB een finale (re-)integratie op
de arbeidsmarkt.
De maatschappelijk assistent van de sociale dienst van het OCMW verwijzen hun cliënten
door naar ATB. De ATB-begeleider houdt een intakegesprek en start individuele en
groepsbegeleiding op.
Naast de verschillende vormen van werkplekleren :
-

BVS = beroepsverkennende stage
WES = werkervaringsstage
OS = opleidingsstage
ISS = instapstage
IBO = individuele beroepsopleiding
BIO = beroepsinlevingsovereenkomst

Kan in sommige gevallen een overeenkomst TWE- tewerkstelling art 60 § 7 opgesteld
wordt.
Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan een iemand die werkzoekende is, met als
doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in zijn
eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever. Het
OCMW ontvangt een subsidie voor de duur van de tewerkstelling.
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