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Akkoord Meer informatie

Coördinator wijk-werken
Sinds 1 januari 2018 is de PWA-werking omgevormd tot 'wijk-werken'. IGO werd aangeduid als organisator
voor het arrondissement Leuven.
Voortaan screent de VDAB of het OCMW leefloners en werkzoekenden. Wie in aanmerking komt, kan
maximaal twee keer zes maanden aan de slag als wijk-werker en mag tot 60 uur per maand werken.
Gedurende die tijd krijgt de wijk-werker begeleiding zodat de kans groter is dat hij of zij op termijn
aansluiting vindt op de arbeidsmarkt.
Particulieren, land- en tuinbouwbedrijven, scholen, vzw's en lokale besturen kunnen een aanvraag doen
om kleine klussen of opdrachten te laten uitvoeren door wijk-werkers. Alle info, waaronder de
gedetailleerde activiteitenlijst van toepassing in de gemeente Kortenberg, vindt u op de website van de
VDAB.
De heer Jan Corbeel is de coördinator van wijk-werken voor Kortenberg. Indien u wenst langs te komen op
dinsdag of vrijdag maakt u vooraf een afspraak, liefst via e-mail.

Openingsuren
Maandag 16-09-2019

gesloten

Dinsdag 17-09-2019

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Woensdag 18-09-2019

gesloten

Donderdag 19-09-2019

gesloten

Vrijdag 20-09-2019

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Zaterdag 21-09-2019

gesloten

Zondag 22-09-2019

gesloten

Maandag 23-09-2019

gesloten

Dinsdag 24-09-2019

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Woensdag 25-09-2019

gesloten

Donderdag 26-09-2019

gesloten

Vrijdag 27-09-2019

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Zaterdag 28-09-2019

gesloten

Zondag 29-09-2019

gesloten

Sluitingsdagen
Allerheiligen

vrijdag 1 november 2019

Wapenstilstand

maandag 11 november 2019

Kerstmis

woensdag 25 december 2019

Tweede Kerstdag

donderdag 26 december 2019

Nieuwjaar

woensdag 1 januari 2020

Tweede Nieuwjaarsdag

donderdag 2 januari 2020

Dag van de arbeid

vrijdag 1 mei 2020

Vlaamse feestdag

zaterdag 11 juli 2020

Nationale feestdag

dinsdag 21 juli 2020

O.L. Vrouw Hemelvaart

zaterdag 15 augustus 2020

Waar kunt u ons bereiken?
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 0470 711 929
jan.corbeel@vdab.be

