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Wijk-werken: Activiteitenlijst voor natuurlijke personen 

 
Wijk-werken is een Vlaamse activeringsmaatregel waarbij werkzoekenden en leefloongerechtigden 
werkervaring opdoen dicht bij huis. Binnen wijk-werken zijn per type gebruiker verschillende 
activiteiten mogelijk. Voor natuurlijke personen vindt u hieronder een overzicht. 
 
 
Kleine herstellings- en onderhoudswerken 

● Herstellings- en onderhoudswerken in huis die professionelen niet uitvoeren wegens beperkte 

omvang (bv. lampen vervangen, schilderen, plaatsen van kleine oppervlaktes van tegels, 

herstellen van een kraan,…) 

● Kleine herstellings- en verfraaiingswerken aan je huis of terrein 

● Kleine herstellingswerken die rechtstreeks met kind-activiteiten te maken hebben 

● Dierenhokken reinigen 

● Opruimen van puin en werken als gevolg van rampen (bv. opruimen kelder ten gevolge van 

wateroverlast, zandzakjes vullen,...) 

● Onderhoud grafzerken 

Logistieke taken 
● Deelname aan of hulp bij uitzonderlijke of occasionele activiteiten (bv. communie- of 

lentefeest,…) 

● Afval naar het containerpark brengen (enkel met wagen van gebruiker) 

● Sleuteldrager  

● Wagen wassen  

Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen 
● Personen vervoeren en assistentie bij vervoer van personen (bv. naar ziekenhuis, kinderen 

vervoeren naar school of naar naschoolse opvang, enkel met wagen van gebruiker) 

● Bezoekjes en gezelschap aan de gebruiker en familieleden en het vergezellen van gebruiker, 

zorgbehoevende, kinderen en familieleden naar en/of tijdens activiteiten 

● Kinderopvang ten huize van de gebruiker én begeleiding bij vervoer van personen  

● Kinderopvang ten huize van gebruiker en hulp bij begeleiding van zieke kinderen 

● Huistaakbegeleiding 

● Ondersteuning en begeleiding bij computerlessen 

● Bijstand als niet-beëdigde tolk  
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Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken 
● Wassen van textiel 

● Klein naaiwerk 

● Koken en afwassen 

● Boodschappen doen (enkel met wagen van gebruiker)  

● Grote schoonmaak (bv. opruimen en leegmaken van kelders, zolders, garages,…) 

● Meubelpakket monteren 

● Hulp bij verhuis en bij voorbereiding bij het leegmaken van woning (bv.  bij overlijden) 

● Home-sitting wanneer gebruiker afwezig is 

● Oppas en verzorging van huisdieren tijdens afwezigheid van de eigenaar en indien er 

plaatselijk geen dierenasiel is (bv. uitlaten van de hond)  

Klein tuinonderhoud 
● Gras maaien 

● Onderhouden van tuinperken en opritten 

● Ruimen van bladeren en sneeuw 

● Snoeien van diverse planten en hagen 

● Spitten, zaaien en planten 

Hulp bij administratieve taken  
● Bv. klasseren van documenten, hulp bij belastingaangifte,… 

 
 
Voor meer informatie over de toegelaten wijk-werkactiviteiten kunt u steeds terecht bij de 
bemiddelaar van uw stad of gemeente of op de website van Zuidwest Rand of van de VDAB.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het wijk-werkenteam 
 
 
Wijk-werken Zuidwest Rand 
P/a OCMW Halle 
Auguste Demaeghtlaan 38 
1500 Halle 
T: 02 361 05 03 
 

http://www.zuidwestrand.be/

