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Missie en visie  

Wijk-werkorganisatie Leie en Schelde 
 

Wijk-werkorganisatie Leie en Schelde werd opgericht in 2018 als antwoord op de opdracht om het 
wijk-werken (opvolging PWA) te organiseren voor een gebied van minstens 60.000 inwoners. De 
doelstelling van de organisatie beoogt naast het organiseren van het wijk-werken ook initiatieven te 
realiseren in het kader van tewerkstelling van mensen met een afstand naar de reguliere 
arbeidsmarkt. 
 
 
1 Missie 
 
Wijk-werkorganisatie Lei en Schelde is een samenwerking tussen de lokale besturen De Pinte, 
Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.  
 
Wijk-werkorganisatie Leie en Schelde stelt zich tot doel de samenwerking tussen lokale besturen 
onderling en andere betrokken partners die als doelstelling hebben het stimuleren van het 
tewerkstellings- en activeringsbeleid, te bevorderen.  
 
Vanuit deze samenwerking wil de projectvereniging streven naar de uitvoering van projecten die de 
tewerkstellingsgraad van kwetsbare groepen in het werkingsgebied verhogen alsook naar een 
gedragen beleidsvisie.  
 
Dit kan onder meer door: 

 het organiseren van het wijk-werken  
 andere tewerkstellingsinitiatieven voor doelgroepen. 

Kwetsbare groepen zijn personen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit betekent 
dat het voor hen moeilijk is om direct in te stappen in reguliere jobs. Zij hebben nood aan aangepast 
werk, of aan extra ondersteuning en begeleiding om een reguliere job uit te voeren.  
 
2 Visie 
 
Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde wil met de baseline stroom naar werk kwetsbare groepen in 
onze regio ondersteunen in hun zoektocht naar werk om zo de tewerkstellingsgraad van 
kansengroepen te bevorderen in onze regio. Op deze manier krijgt ieder individu de kans om zo 
hoog mogelijk te komen op de participatieladder rekening houdend met hun capaciteiten.  
 
 



 
 
 
 
Daarnaast neemt de organisatie ook de regierol  voor sociale economie op zich en wil deze bijdragen 
tot het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op deze manier wordt er 
maximaal ingezet op een duurzame economie in onze regio.  
 
Dit alles realiseren we vanuit volgende kernwaarden: 
 

 Waardevol omgaan met kwetsbare groepen 
 Leraarschap, mensen hun eigen ‘leer’proces in handen geven 
 Samenwerken met partners  


