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3WPLUS LANCEERT DIGITAAL ENERGIEHUIS ÉN LAAT
NIEUWE WEBSITE ONTWIKKELEN
Inwoners van Halle-Vilvoorde kunnen voortaan op het digitaal Energiehuis
van 3Wplus terecht met al hun vragen rond duurzaam wonen. 3Wplus liet ook
zelf een nieuwe website ontwikkelen.
Iedereen die in Halle-Vilvoorde duurzaam wil wonen
of (ver)bouwen kan alle
informatie hierover voortaan
terugvinden op het digitaal
Energiehuis van 3Wplus. Het
digitaal platform energiehuis.3wplus.be zorgt ervoor
dat iedere burger uit één van
de 35 gemeenten thuis zelf
al de nodige informatie kan
opzoeken en na enkele muisklikken kan achterhalen wie gecontacteerd kan worden voor extra
uitleg. Het digitaal Energiehuis bevat een gemakkelijke zoekmachine waarmee bezoekers door het
invoeren van de naam of postcode van hun gemeente een overzicht krijgen van welke diensten
voor hen van toepassing zijn. Zo is het voor iedereen snel duidelijk wie bijvoorbeeld de renovatiecoach of energiesnoeier in zijn of haar gemeente is.
Op het digitaal Energiehuis is ook aandacht voor het draaglijk houden van investeringen. Er zijn
immers energieleningen, premies en subsidies waar een burger aanspraak op kan maken. Alleen
is het niet altijd even gemakkelijk om daar wegwijs in te geraken. Via het digitaal Energiehuis
kan iedereen ook zelf nagaan hoe energiezuinig of energieverslindend zijn of haar woning is.
De renovatiecoach voor de desbetreffende gemeente helpt de burger dan verder. Het digitaal
Energiehuis, dat voorzien is van een chatbox, is te raadplegen via energiehuis.3wplus.be.

Nieuwe website 3Wplus
Vzw 3Wplus maakte van de ontwikkeling van het digitaal Energiehuis gebruik om
haar eigen website in een nieuw kleedje te steken. Ook het logo werd vernieuwd.
‘Het Energiehuis is een van de pijlers
van 3Wplus. Daarnaast hebben we
nog een sociaal maatwerkbedrijf,
vier Woonwinkels en negen kinderopvanginitiatieven’,
verduidelijkt
directeur Erwin Cuyx. ‘Onze nieuwe
website biedt een mooi overzicht
van de hele werking.’ De projecten
van 3Wplus zijn te bekijken via
www.3wplus.be.
INFO: info@3wplus.be

3WPLUS PAST ZICH AAN: VEILIGE KINDEROPVANG BOVEN ALLES
De flexibiliteit en de extra inzet van de medewerkers van het team Kinderopvang
van 3Wplus was tijdens de coronacrisis een grote steun voor gemeenten en scholen
voor het organiseren van veilige opvangmogelijkheden voor de kinderen.
OPWIJK – Toen midden mei de leerlingen van een aantal leerjaren weer naar
school mochten, nam Het Speelhuis de organisatie van de noodopvang van
acht scholen over. Op die manier konden de leerkrachten focussen op veilig
lesgeven in hun bubbel. De noodopvang werd georganiseerd in de sporthal en
in gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk. Samen met de gemeente Opwijk
werd er gezorgd voor extra personeel en bijkomende vrijwilligers.
SINT-PIETERS-LEEUW – In normale omstandigheden staat ’t Leeuwenbos in
voor de voor- en naschoolse opvang in de vier gemeentescholen met opvang
tijdens de vakantie op één locatie. Om de bubbels niet te mengen, werden
tijdens de paasvakantie de kinderen in verschillende locaties opgevangen.
Daarnaast nam 3Wplus de opvang van de vrije scholen voor zijn rekening. Om
al die extra opvang mogelijk te maken, werden de contracten van bestaande
medewerkers uitgebreid.
BEERSEL – Het aantal opvanglocaties van de Malleboot werd tijdens de paasvakantie opgetrokken van
twee naar vijf om zo het mengen van de kinderen te beperken. De medewerkers van 3Wplus werden
verspreid over de vijf locaties, de gemeente zorgde voor extra studenten. Omwille van de afstandsregels
moesten de activiteiten aangepast worden.
WEMMEL – Tijdens de coronacrisis was een schooldag eerder gedaan. De medewerkers van Boomerang
begonnen daardoor vroeger met de avondopvang. De middagopvang werd overgenomen door de
leerkrachten.
ROOSDAAL – Omdat iedere gemeenteschool noodopvang organiseerde op een andere plek, verdubbelde het aantal opvanglocaties van drie naar zes. Het personeel werd flexibel ingezet op die locaties.
BABY’S EN PEUTERS – Kinderdagverblijven SAM en Villa Rijckendael in Strombeek-Bever bleven
tijdens de coronacrisis open, al bleef het aantal kinderen vooral tijdens de beginperiode beperkt. Ook de
onthaalouders van de dienst Tovertuin waren de hele periode beschikbaar.

‘Opvang tijdens hele coronaperiode’
Onder meer het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw kon de inzet van 3Wplus Kinderopvang zeer appreciëren. ‘3Wplus heeft tijdens de volledige coronaperiode opvang voorzien
rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen, zeg schepen An Speeckaert. ‘Door de
flexibele en constructieve aanpak werd er zelfs opvang op maat van elke gemeentelijke basisschool voorzien zodat iedere school in elke fase maximaal kon opstarten. Ook de noodopvang
tijdens de paasvakantie werd door 3Wplus verzorgd. Ik ben de organistoren en de medewerkers
van 3Wplus ontzettend dankbaar voor deze grote inzet.’

MAATWERKBEDRIJF WEER OP VOLLE KRACHT NA CORONACRISIS
Na de verstoring van de werkzaamheden door de coronacrisis is het maatwerkbedrijf
van 3Wplus weer operationeel.
Door de uitbraak van het coronavirus moest het maatwerkbedrijf van 3Wplus in Mollem noodgedwongen de deuren gesloten
houden tot eind april. Ook op het domein Solheide in Overijse
vielen de werkzaamheden zo goed als stil. Zeven werknemers
bleven aan het werk, vooral om gras te maaien en toeristische
routes te onderhouden.
Geleidelijk aan konden meer en meer werknemers weer aan de
slag. ‘Omwille van de afstandsregels was in het begin slechts
één persoon per voertuig toegestaan. Verschillende van onze
arbeiders hebben geen rijbewijs of eigen voertuig en waren
dus technisch werkloos’, zegt teamleider Danny Van Lijsebeth.
‘Gelukkig toonden meerdere medewerkers zich bereid om met
hun eigen wagen naar de werkplek te rijden. Ook door het
gebruik van mondmaskers en plexiglas in de voertuigen konden
we het aantal inzittenden optrekken, waardoor we begin mei
bijna voltallig waren. Alle veiligheidsmaatregelen bleven en
blijven wel van kracht. In de werkplaats blijven alle lockers op
anderhalve meter afstand staan.’
Sinds begin juni is iedereen aan de slag doordat het opnieuw
mogelijk was om werkmateriaal af te halen. ‘Het jaar zal te kort
zijn maar we gaan er alles aan doen om de opgelopen achterstand zo snel mogelijk in te halen. Gelukkig
kunnen we rekenen op begrip van de opdrachtgevers. Voor de timing houden we rekening met de werven
die omwille van subsidies dit jaar opgestart moeten zijn. Zo willen we vermijden dat opdrachtgevers
overheidsmiddelen mislopen.’

ZONNEPANELEN AL IN 2020 OF WACHTEN TOT 2021?
Het laten plaatsen van zonnepanelen is zinvol aangezien het een investering is die zichzelf terugverdient
en de CO2-uitstoot verlaagt. De veranderende regelgeving eind dit jaar doet echter veel mensen twijfelen
of ze al best in 2020 voor zonnepanelen gaan of dat ze gerust nog kunnen wachten tot 2021. Wie dit jaar
nog zonnepanelen laat plaatsen, kan alvast
genieten van de voordelige regeling van de
terugdraaiende teller met prosumententarief.
Maar om het opwekken van energie te blijven
stimuleren, voorziet de Vlaamse overheid
vanaf 2021 een premie tot maximum 1500 euro
per installatie. Welke regeling het voordeligst is, hangt af van verschillende factoren.
De mate waarin de opgewekte elektriciteit
meteen kan verbruikt worden, speelt een
belangrijke rol. Ook het vermogen van de
installatie en de mogelijkheid om de elektriciteit op te slaan, is van belang. Om te weten
welke regeling de meest gunstige is, heeft
de VREG een simulator ontwikkeld. Die is te
raadplegen via simulatordigitalemeter.vreg.be

THUISOPVANG ZIEKE KINDEREN MAAKT THUISWERKEN
MOGELIJK
Voor thuiswerkende ouders is het in deze coronatijden handig om een begeleider
van de dienst Thuisopvang zieke kinderen te kunnen inschakelen om voor hun
ziek kind te zorgen.
Door het coronavirus vragen scholen en andere opvanginitiatieven om kinderen die zelfs maar milde ziektesymptomen vertonen, thuis te houden. Voor ouders is het
echter niet altijd gemakkelijk om zomaar opvang te
vinden. Van thuis uit werken én voor je ziek kind zorgen
is ook niet vanzelfsprekend. Ouders uit tien gemeenten in
de Zennevallei en het Pajottenland (Asse, Beersel, Bever,
Dilbeek, Halle, Herne, Galmaarden, Lennik, Liedekerke
en Pepingen) hoeven alvast hun hoofd niet te breken over
opvang voor hun ziek kind. Zij kunnen een beroep doen
op de Dienst Thuisopvang zieke kinderen van 3Wplus.
Alleen al in 2019 zorgde het team van begeleiders dat er
in tien gemeenten 1249 keer een ziek kind van 0 tot 14 jaar thuis kon worden opgevangen. ‘Een van
de voordelen van onze dienst is dat we dagopvang aan huis verzorgen waardoor kinderen in hun
vertrouwde omgeving blijven’, zegt coördinator Zoë Taymans. ‘De verzorging van het zieke kind is
de hoofdtaak van de begeleiders. Daarnaast wordt de dag zo aangenaam mogelijk gemaakt door
bijvoorbeeld spelletjes te spelen en te knutselen.’
INFO: ziekekinderen@3wplus.be

SOCIALE VERHUURKANTOREN VERLENGEN CONTRACT VOOR
ONDERHOUD WONINGEN
Zeker tot eind dit jaar staat 3Wplus in voor het onderhoud van de woningen van
de sociale verhuurkantoren WEBRA en De Woonkoepel.
Sociale verhuurkantoren WEBRA en De Woonkoepel zijn duidelijk tevreden over het werk van de
arbeiders van het maatwerkbedrijf van 3Wplus. De samenwerking voor de renovatie van hun sociale
woningen wordt minstens tot eind dit jaar verdergezet. ‘Sociale verhuurkantoren huren woningen
van eigenaars en verhuren ze op hun beurt aan sociale huurders’, zegt Bart Gillisjans, projectverantwoordelijke bij 3Wplus. ‘Het is belangrijk dat in die woningen alles in orde is vooraleer ze verhuurd
worden. Daarnaast zijn sociale huurkantoren ook verplicht om de woning na het aflopen van een
huurcontract in oorspronkelijke staat te herstellen. Voor die renovatiewerken doen de twee verhuurkantoren een beroep op onze ploegen. De arbeiders kunnen heel wat klussen aan. Muren behangen
en schilderen, een toilet of een kraan vervangen, schrijnwerk, … noem maar op. Bij elke opdracht zijn
technisch onderlegde begeleiders aanwezig die uitleg geven aan de arbeiders en erop toezien dat
alles goed verloopt.’
INFO: maatwerk@3Wplus.be

OPSTART MOBIEL ENERGIEHUIS OP SCHEMA ONDANKS
CORONACRISIS
Het Mobiel Energiehuis van 3Wplus is ondanks de coronacrisis toch voor het eerst
kunnen uitrijden.
Begin juni zijn in het Mobiel Energiehuis van
3Wplus, de opvolger van de Kyotomobiel en de
Vilvoordse Woon+bus, ondanks de coronacrisis
toch zoals gepland de eerste bezoekers over de
vloer mogen komen voor gratis energieadvies of het
aanvragen van een warmtescan of audit. De eerste
standplaats bevond zich in Zemst en de doortocht
in Grimbergen is ook al achter de rug. Later dit
jaar zijn Londerzeel, Asse, Meise, Kampenhout en
Kraainem aan de beurt, en dit telkens gedurende
twee weken. ‘In samenspraak met de gemeentebesturen hebben we maatregelen getroffen zodat
het contact met de bezoekers veilig kan verlopen’,
zegt projectmedewerker Eline De Vos. ‘Zo is er in het energieloket altijd minstens anderhalve meter
afstand. Als het weer het toelaat, zitten we buiten. Ontsmettende gel en mondmaskers zijn voorhanden
en na ieder bezoek wordt de ruimte ontsmet en verlucht. Inwoners kunnen ook altijd telefonisch of via
e-mail contact opnemen. Dat kan het hele jaar door, dus niet enkel tijdens de periode dat het Mobiel
Energiehuis in de gemeente staat.’ In Vilvoorde is het Mobiel Energiehuis enkel te bezoeken op afspraak.
INFO: eline.devos@3wplus.be

GRIMBERGSE ONTHAALOUDERS SLUITEN AAN BIJ 3WPLUS
De Tovertuin, de dienst voor onthaalouders van 3Wplus, breidt opnieuw uit met de
aansluiting van vijf nieuwe leden uit Grimbergen.
Vijf onthaalouders uit Grimbergen maken sinds begin juni deel uit van De Tovertuin, de dienst voor
onthaalouders van 3Wplus. ‘De onthaalouders kregen vroeger ondersteuning van het OCMW van
Grimbergen maar die dienst werd stopgezet. Net als enkele andere organisaties hebben wij ons
kandidaat gesteld om de dienst over te nemen’, zegt coördinator Paulien Pardon. ‘De eindbeslissing
lag bij de onthaalouders zelf en zij hebben voor ons gekozen. De nabijheid was één van onze troeven.
Zo zullen de onthaalouders vormingen kunnen volgen in onze kinderdagverblijven in deelgemeente
Strombeek-Bever. Ook onze persoonlijke aanpak wist hen te bekoren. Voor de onthaalouders biedt de
samenwerking vele voordelen. Zo bekijken we ieder jaar of de opvanglocatie voldoet aan de regelgeving.
Ook ondersteunen we de onthaalouders dagelijks in het verder uitbouwen van een kwalitatieve opvang,
onder andere op basis van ons kwaliteitshandboek. En we nemen veel administratieve taken over zodat
de onthaalouders zich volop kunnen concentreren op de opvang van de baby’s en de peuters.’ Door de
uitbreiding zijn momenteel 25 onthaalouders aangesloten bij De Tovertuin.
INFO: kinderopvang@3wplus.be

VEILIGE EN ENERGIEZUINIGE WONING VOOR ZEMSTENAARS
MET WEINIG MIDDELEN
Woonwinkel Noord ondersteunt een project waarbij tien gezinnen uit Zemst
geholpen worden met het veilig en energiezuinig maken van hun woning.
De provincie Vlaams-Brabant, het OCMW, het gemeentebestuur van Zemst en Woonwinkel Noord van
3Wplus slaan de handen in elkaar om tien gezinnen met weinig middelen te helpen met het veilig en
energiezuinig maken van hun woning. ‘Vanuit Woonwinkel Noord helpen we bij de zoektocht naar en
de screening van de gezinnen’, zegt woonconsulent Elien Van Keer. ‘Nadien zorgt de provincie voor
begeleiding tijdens de planning, de aanbesteding en de uitvoering van de werken. Het is de bedoeling
om de eigenaars zoveel mogelijk te ontzorgen, al blijven ze wel betrokken.’
Omwille van het systeem van subsidieretentie moeten de gekozen gezinnen zelf niets te betalen. Het
budget moet pas terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt. De
provincie stelt een bedrag van 30.000 euro per woning ter beschikking aan het OCMW. Bij de uitvoering
van de werken ligt de prioriteit bij het veilig maken van de woning. Nadien wordt gekeken naar energiezuinigheid en comfort.
INFO: elien.vankeer@3wplus.be

‘Samenwerking met 3Wplus positief’
Het project toont aan dat het gemeentebestuur van Zemst sterk inzet op woningkwaliteit. ‘Er zijn
nog altijd mensen die zelf niet de mogelijkheid om de kwaliteit van hun woning te verbeteren’,
zegt schepen van Woonbeleid, Greta Lauwers. ‘Het project staat nog in zijn kinderschoenen.
Vanuit 3Wplus krijgen we de nodige ondersteuning. Tot nu toe is de samenwerking met 3Wplus
altijd al positief verlopen.’

HET SPEELHUIS VERHUIST NAAR RUIMERE EN BETER GELEGEN
LOCATIE
Kinderopvanginitiatief Het Speelhuis in Opwijk is verhuisd naar een nieuwe en
betere locatie.
Het Speelhuis, dat instaat voor buitenschoolse kinderopvang in de
gemeente Opwijk, heeft sinds eind februari een nieuw onderkomen.
‘Het gebouw in de Schoolstraat waar we vroeger in gevestigd
waren, veranderde van bestemming’, weet coördinator Laura Smets.
‘Daarom hebben we een plek gekregen in een nieuw gebouw van de
gemeente langs het Heiveld.’
De nieuwe uitvalsbasis van Het Speelhuis valt zeker in de smaak.
‘Hoewel de oude en de nieuwe locatie maar een straat van elkaar
verwijderd zijn, zijn we nu toch centraler gelegen. Dat is handig
voor de kinderen van de drie scholen in het centrum die voor en na
schooltijd bij ons terecht kunnen. Verder is de binnenruimte overzichtelijker en we mogen gebruik maken van de zalen in het gebouw.
Vooral buiten is er met twee grote speelplaatsen meer ruimte voor de kinderen om te spelen. Dat is ook
handig voor onze speelpleinwerking, want daar werken we omwille van de coronamaatregelen met twee
bubbels en kunnen we de kinderen dus goed van elkaar gescheiden houden.’
INFO: speelhuis@3wplus.be

MONUMENTENPLOEG RESTAUREERT 100 JAAR OUD
SOLDATENBEELD
Het oorlogsmonument in het centrum van Merchtem is opnieuw in ere hersteld
na een grondige restauratiebeurt door de monumentenploeg van 3Wplus.
Het bronzen beeld van een soldaat langs de Krekelendries in
Merchtem ziet er weer zo goed als nieuw uit. Een eeuw geleden werd
het monument er geplaatst ter nagedachtenis van de slachtoffers
van de Eerste Wereldoorlog. De monumentenploeg van 3Wplus
had maar enkele weken tijd nodig om het beeld op te ‘blinken’ en
de sokkel te restaureren. ‘Het bronzen beeld was doorheen de jaren
sterk vervuild en geoxideerd geraakt’, weet Danny Van Lijsebeth,
teamleider Werk bij 3Wplus. ‘Door het laagje van roest en vuil waren
er geen details meer zichtbaar. Onze mensen hebben het beeld zeer
voorzichtig van de sokkel gehaald en naar onze werkplaats vervoerd
om het daar niet alleen zorgvuldig te reinigen maar ook te patineren.
Door dat proces heeft het beeld een mooie bruine kleur gekregen.
De sokkel hebben we ter plaatse gedemonteerd en hersteld met de
oorspronkelijke materialen.”

De gemeente Merchtem kon voor de
restauratie rekenen op een subsidie van
5000 euro van de provincie VlaamsBrabant dienst Erfgoed aangezien het
oorlogsmonument waardevol, niet
beschermd erfgoed is.
INFO: maatwerk@3wplus.be

‘Aangenaam verrast over duur restauratie’
Het gemeentebestuur toont zich tevreden over het resultaat. ‘Ik was aangenaam verrast over
de korte tijdspanne van de restauratie. Eerst dacht ik dat we het beeld enkele maanden zouden
moeten missen, maar dat was niet het geval’, zegt schepen van Openbare Werken, Steven Elpers.
‘Het was de eerste keer dat we voor dit type werk een beroep op 3Wplus hebben gedaan. Bij een
volgende opdracht zullen we zeker aan 3Wplus denken.’
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