
voordelig betaalmiddel
voor kleine klusjes
uitgevoerd door werkzoekenden
opgevolgd door begeleider van VDAB of OCMW
cheque per begonnen uur
kostprijs tussen 5,95 en 7,45 € 

op papier of elektronisch
(bepaald door wijk-werkorganisator)

gras maaien
onderhoud van tuinperkjes
ruimen van bladeren / sneeuw
snoei-, zaai- en plantwerken
… 

klein tuinonderhoud:

jaarlijks 7,5 € 
op rekening Edenred: 

Gestructureerde mededeling = erkenningsnummer

BE21 0689 0814 0703

meld je online aan op de website van de VDAB
je ontvangt een gebruikersovereenkomst met erkenningsnummer
bezorg de overeenkomst ingevuld terug aan de wijk-werkorganisator
betaal inschrijvingsrecht:

bestel wijk-werkcheques

meer info: www.vdab.be/wijk-werken

monteren van meubels
vervangen van lampen of armaturen
kleine metsel-, plamuur-, behang- of schilderwerken
… 

kleine herstellings- of onderhoudswerken die vakmensen niet (willen)
uitvoeren wegens de beperkte omvang of oppervlakte:

ondersteuning, begeleiding en/of opvang van personen 

administratieve ondersteuning 

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Elke gemeente beslist zelf welke
activiteiten via wijkwerking kunnen worden uitgevoerd.

schoonmaken
koken en afwassen
retouches aan kledij
wassen van kleding
… 

huishoudelijke taken:

inschrijvingsdocument is beperkt geldig en moet jaarlijks worden
hernieuwd en bezorgd aan het team Budgetbesteding van VAPH
niet alle activiteiten van wijk-werk kunnen met een PAB of PVB
worden gefinancierd. Bekijk zeker de bestedingsregels voor PAB/PVB
wijk-werkcheques betaald met PAB of PVB zijn niet fiscaal aftrekbaar
zoekmachine VDAB: 

controle welke activiteiten mogelijk zijn in jouw gemeente
contactgegevens van wijk-werkorganisaties
meer info: www.vdab.be/wijk-werken

PAB: onder ‘directe kosten niet VIA4’PVB: bij ‘overeenkomsten’bewijs = rekeninguittreksel +inschrijvingsdocument

OP KOSTENSTAAT?

per begonnen uur 1 cheque
op einde prestatie of ten laatste vóór het einde van de maand
papier: ➢ vul gegevens in ➢ geef cheque aan wijkwerker
elektronisch: ➢ geef online prestatie in: saldo wordt automatisch
aangepast

WIJK-WERKCHEQUES

WAT?

HOE?

BETALING?

ACTIVITEITEN?

APR 2021 //

volg ons ook op

op www.edenred.be

minstens 10 en steeds een veelvoud van 10

stort correct bedrag op rekening van Edenred: 

gestructureerde mededeling = erkenningsnummerBE21 0689 0814 0703

TIPS & TRICKS!

https://www.vdab.be/wijk-werken
https://www.vdab.be/wijk-werken
https://www.edenred.be/nl

