
Klusje te klaren?
Dat kan met 

WIJK-WERKEN!

Je kan ook bellen of mailen voor een afspraak.
Meer informatie hierover vind je via
https://www.zuidwestrand.be/praktisch

Wil je een klusje laten uitvoeren?

Wijk-werken Zuidwest Rand
P/a Sociaal huis
Auguste Demaeghtlaan 30 - 1500 Halle
T 02 361 05 03
Algemeen mail-adres:
wijkwerken@zuidwestrand.be

Contact

Beersel
T 02 359 07 10

Sociaal Huis, Henry Torleylaan 13, 
1654 Huizingen
dinsdag- en donderdagvoormiddag 
9u30 - 12u

Dilbeek 
T 02 568 07 16

OCMW Dilbeek, Itterbeeksebaan 
210, 1701 Itterbeek
maandagvoormiddag 9u30 - 12u

Sint-Pieters-Leeuw 
T 02 371 14 16

LDC Negenhof, Sint Stevensstraat 
62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
woensdagvoormiddag 
9u30 - 12u30

Halle 
T 02 361 05 03

Sociaal huis, A. Demaeghtlaan 38, 
1500 Halle
maandagvoormiddag 9u30 - 12u
woensdagnamiddag 13u30 - 16u

De klus klaren
met wijk-werken.

1. Je meldt je online aan op de website van  
    de VDAB op 
    https://www.vdab.be/wijkwerken/zelfin 
    schrijving/wijkwerken/registreer/stap1

    Of je kan langsgaan bij het wijk-werk-
    kantoor in je buurt.

2. Na aanmelding krijg je een gebruikers-     
    overeenkomst opgestuurd. Hierin staat ook  
    wat je verder moet doen.

3. Het inschrijvingsrecht van 7,50 euro schrijf
    je over naar Edenred.

4. De bemiddelaar wijk-werken koppelt je aan
    een wijk-werker.

5. Wijk-werkcheques bestel je eveneens bij 
    Edenred.



Bij wijk-werken kunnen werkzoekenden 
enkele uren per week klusjes uitvoeren.  

Zuidwest Rand organiseert het wijk-werken 
in samenwerking met de VDAB voor de 
gemeenten Halle, Dilbeek, Beersel en 
Sint-Pieters-Leeuw.

Wat is wijk-werken?

Welke klusjes kan je laten uitvoeren?

Wie kan op een wijk-werker 
beroep doen?

- een privépersoon
- gemeente en OCMW
- onderwijsinstelling
- land- of tuinbouwbedrijf
- vzw of niet-commerciële vereniging

De betaling gebeurt met wijk-werkcheques. 
Één wijk-werkcheque kost 7,45 euro en je 
geeft een cheque af per begonnen uur. 
Hij is fiscaal aftrekbaar als je een 
privépersoon bent. 

Een greep uit het aanbod: 

- klein tuinonderhoud 
- kleine herstellings- en verfraaiingswerken aan
  je woning
- hulp bij kinderopvang of toezicht op school 
- boodschappen doen 
- huistaakbegeleiding 
- ondersteuning en hulp bij begeleiding van  
  personen 
- gemachtigd verkeersopzichter
- hulp bij evenementen
- hulp bij administratieve taken
- onderhoud grafzerken
- hulp bij rampen
- hulp bij sommige land- en tuinbouwactiviteiten
- occasioneel kuisen van gemeenschappelijke 
  ruimten (niet privé) 
- wassen van textiel / klein naaiwerk / 
  koken en afwassen 

Een uitgebreid overzicht van welke activiteiten 
kunnen uitgevoerd worden, vind je terug op de 
website van Zuidwest Rand via  

https://www.zuidwestrand.be 
druk op de knop ‘welke klussen’

Wijk-werkers zijn mensen met een 
vervangingsinkomen.
Zij wonen in Vlaanderen en zijn nog niet 
helemaal klaar voor een job in het gewone 
arbeidscircuit.  
 
Door het wijk-werken kunnen ze extra 
werkervaring op doen. Dit is een stap in hun 
zoektocht naar een duurzame job.

Wie zijn de wijk-werkers?


