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1. Over 3Wplus 
 

Intergemeentelijke en streekontwikkeling in Halle-Vilvoorde 

3Wplus werkt in de 35 gemeenten rond Brussel (Halle- Vilvoorde), een regio waar het goed 
wonen en werken is. 

3Wplus onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde manier binnen het door de 
overheid aangereikte kader. De schaal waarop 3Wplus werkt, biedt zowel het voordeel van de 
kleinschaligheid als het voordeel van de schaalgrootte. Groei is nodig om te innoveren en om 
te investeren.  

 
Wonen 

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Dit betekent een aangepaste en energiezuinige 
woning van goede kwaliteit voor iedereen. We streven naar woonzekerheid in een aangename 
omgeving en tegen een betaalbare prijs.  

Deze missie wordt door Vlaanderen naar voor geschoven en wordt onderschreven door de 
Provincie Vlaams-Brabant en de deelnemende gemeenten. 

Daarbij zet 3Wplus in op efficiëntie en het delen van kennis op intergemeentelijk niveau. Het 
overleg met en de inbreng van de stakeholders is essentieel voor de 3 interlokale verenigingen 
die daarvoor opgezet werden. 

 
Kinderopvang 

De projecten van 3Wplus Kinderopvang hebben als doelstelling kinderen in een pedagogisch 
onderbouwde omgeving op te vangen. De personeelsleden bouwen een vertrouwensrelatie 
op met zowel de ouders als de kinderen.  

De projecten worden ingebed in het lokaal kinderopvangbeleid.  

 
Maatwerk  

3Wplus organiseert werk op maat van specifieke doelgroepen. Daarbij zijn we ervan overtuigd 
dat eenieder kan groeien en zijn competenties kan versterken mits opleiding en begeleiding. 
We streven naar de activering van langdurig werkzoekenden en een begeleide doorstroming 
naar de reguliere sector.  

De werkzaamheden die 3Wplus uitbouwt, hebben een maatschappelijke meerwaarde. 
Daarom zijn de lokale besturen onze belangrijkste partners. We proberen snel en flexibel op 
hun vragen in te spelen. 

 
Waarden 
 

- betrokkenheid 
- inclusief en divers  
- flexibiliteit 
- transparantie 
- duurzaam 
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2. Organogram 
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3. Raad van bestuur   
 

Situatie op 31 december 2019 

Raad van bestuur    

   

Asse Kathleen Meersseman  

Beersel Jo Vander Meylen  

Beweging.net Eddy Van Den Eede  

Deskundige Martine Lemonnier  

Deskundige Bert Carleer  

Dilbeek Walter Zelderloo  

Gooik Jan Depester  

Grimbergen Bart Laeremans  

Opwijk Linda Verbesselt  

Overijse Leo Van Den Wijngaert  

Provincie Vlaams-Brabant Steven Elpers  

VOKA Wim Van Den Neste  

Wemmel Monique Van der Straeten  

3Wplus vzw BE447628472  
(3WPlus is bestuurder in de vzw’s 3WPlus 
kinderopvang, 3Wplus Werk en 3WPlus Energie)   
 
 
Dagelijks bestuur   

   

VOKA Wim Van Den Neste penningmeester 

Asse Kathleen Meersseman secretaris 

Wemmel Monique Van der Straeten voorzitter 

Beersel Jo Vander Meylen ondervoorzitter 

Deskundige Martine Lemonnier 
gedelegeerd 
bestuurder 
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4. Maatwerk 

4.1 Missie en visie  
 
Missie  
 
We werken aan de ontwikkeling van de regio Halle-Vilvoorde op het gebied van wonen, 
werken en welzijn. Intergemeentelijk werken levert schaalvoordelen op waardoor we 
knowhow kunnen opbouwen en die ten dienste stellen van onze stakeholders.  
 
Visie 
 
3Wplus Werk organiseert werk op maat van specifieke doelgroepen. Daarbij zijn we ervan 
overtuigd dat eenieder kan groeien en zijn competenties kan versterken mits de nodige 
opleidingen en dagelijkse begeleiding.  
We streven naar de activering van langdurig werkzoekenden en in een begeleide 
doorstroming naar de reguliere sector.  
De werkzaamheden die 3Wplus uitbouwt hebben een maatschappelijke meerwaarde. 
Daarom zijn de lokale besturen onze belangrijkste partners. We proberen snel en flexibel op 
hun vragen in te spelen. 
 

4.2 Organogram 
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4.3 Toeleiding, begeleiding en doorstroming 

 
De toeleiding van nieuwe doelgroep medewerkers gebeurt enkel nog via de diensten van de 
VDAB.  Potentiele kandidaten werden vooreerst onderworpen aan een doorgedreven 
screening en cognitieve tests om het statuut van “Maatwerker” te krijgen. 
 
Bij openstaande vacatures worden de plaatselijke VDAB-kantoren ingeschakeld om de 
hiervoor in aanmerking komende kandidaten te selecteren. Na de selectie volgt er een 
sollicitatiegesprek met de kandidaten, om uiteindelijk tot aanwerving te kunnen overgaan. 

 
De begeleiding moet intensiever, de focus ligt daarbij op doorstroom gericht werken en het 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waardoor de nieuwe doelgroep medewerkers sneller 
3Wplus Werk dienen te verlaten en ze dus minder kansen hebben om zich specifieke taken 
toe te eigenen.  
 
De contracten van onbepaalde duur worden dus ingeruild door contracten van bepaalde duur 
met een begeleiding die veel intensiever is.  
 
We hebben ons bekwaamd in talentmanagement analyse waaruit we competentieprofielen 
halen die op hun beurt weer gekoppeld worden aan de individuele POP (persoonlijke 
ontwikkelingsplan). 
 
Dit heeft ons de mogelijkheid om samen met de doelgroep werknemers te werken aan hun 
persoonlijke en professionele ambities. 
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4.4 Werk op maat 

 Groen en onderhoud  
 

In nauwe samenwerking met enkele OCMW’s worden specifieke diensten geleverd bij 

hun hulpbehoevend cliënteel. De diensten beperken zich tot (algemeen) 

groenonderhoud.  

 

In de periode van april tot oktober doen we periodiek onderhoud zoals gras afrijden, 

onkruid wieden en de beplantingen snoeien. Voor dergelijke opdrachten wordt er een 

team van twee mensen gestuurd. 

  

De eigenlijke groenploeg die instaat voor het onderhoud van tuinen & domeinen bij 

bedrijven, vzw’s en openbare besturen waar ze vooral deelopdrachten uitvoeren zoals 

het onderhoud van voetpaden, begraafplaatsen, snoeien van hagen en beplantingen zijn 

met vijf doelgroep medewerkers en een begeleider. 

 

Daarnaast zijn er ook verschillende onderhoudsopdrachten die een maatschappelijke 

meerwaarde bezitten en die toch wel heel belangrijk zijn voor de lokale besturen en hun 

inwoners, zoals: 

• reinigen en onderhouden van straatmeubilair, schuilhuisjes en glasbollen, opruimen 

sluikstorten 

• verwijderen van graffiti in de omgeving van stations, in wandelwegen, op beelden en 

gevels van gebouwen. 

• plaatsen en onderhouden van bewegwijzering, overzichtsborden, picknicktafels en 

rustbanken op het wandel- en fietsknooppuntennetwerk van de provincie Vlaams-

Brabant -  beheer van de dienst Toerisme. 

• het operationeel houden van brandkranen 

• plaatsen van nieuwe dienstuurregelingen – openbaar vervoer 
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 Klussen en renoveren 

Het project renovatie richt zich vooral op woningen en appartementen in beheer van de 

sociale verhuurkantoren in Halle – Vilvoorde. 

Om efficiënter te kunnen werken worden huishoudelijke scans uitgevoerd, met als doel 

de bestaande wooneenheden op gebied van hun energieverbruik te verbeteren. 

De opdrachten variëren van kleine herstellingen - zoals lekkende kranen vervangen - tot 

het volledig renoveren en gebruiksklaar maken van wooneenheden voor nieuwe 

bewoners.  

Een aantal van die woningen wordt ook voorzien van een vloer- of dakisolatie, waarvoor 
meestal ook een aangepaste energielening wordt afgesloten bij onze eigen diensten. 
 
Door woningen te isoleren en te verbeteren werken we actief mee aan het realiseren van 
de milieudoelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Tegelijk verhoogt ook de 
kwaliteit van deze huurpanden en creëren we een aangenaam wooncomfort voor de 
gebruiker. 
 
Deze werken worden uitgevoerd door twee kleine ploegen van twee medewerkers en 
een begeleider, ook weer met bedoeling doorstroom naar het normaal economisch circuit 
te verwezenlijken. 
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 Monumentenzorg  

 
3Wplus Werk is sinds 1999 actief in monumentenzorg, waarbij de provincie Vlaams-

Brabant - Dienst Erfgoed en vzw Monumentenwacht belangrijke partners zijn en blijven. 

De Monumentenploeg bestaat uit twee ploegen van maximum vijf medewerkers en een 

vakbekwame begeleider. 

De ploegen houden zich specifiek bezig met het onderhoud en de instandhouding van 

waardevol erfgoed al of niet beschermd. Dat erfgoed bestaat vooral uit kerken, kapellen, 

standbeelden en grafmonumenten. 

De bedoeling is om courant onderhoud van waardevolle niet-beschermde gebouwen en 

objecten te promoten, aan te moedigen en uit te voeren om zo hun instandhouding te 

verzekeren. Hierdoor worden grote kosten aan ons patrimonium vertraagd en zelfs 

vermeden. De opdrachten worden uitgevoerd rekening houdend met de aanbevelingen 

en het deskundig advies van Monumentenwacht. 

 

Courante opdrachten zijn: 

 

• jaarlijks reinigen van dakgoten en regenafvoerpijpen aan gebouwen 

• ontruimen en stofvrij maken van zolderruimten (toren en gewelven) 

• plaatsen van loopbruggen boven gewelven en vervangen van houten vloeren in de 

toren 

• herstellen en of vernieuwen van voeg- en muurwerk 

• plaatsen van muurbekroningen 

• renoveren van ijskelders 

• renoveren van oorlogsmonumenten & grafzerken 

• periodieke poetsopdrachten in kerken 

• plaatsen van duivenweringen (pinnen en netten) 

• monitoren van houtaantastingen door grote en kleine klopkever in dakconstructies, 

wandbekledingen en meubels. 
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 Druivenstreek 

 

 De Druivenstreek omhelst de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg. 

3Wplus Werk zette hier 15 jaren terug (in 2005) een eerste voet aan wal.  Onze eerste opdracht 

toen was beperkt tot het onderhoud van de druivensite Solheide.  Dit onderhoud werd 

uitgevoerd in opdracht van de gemeente Overijse, die dit stukje erfgoed van de Provincie 

Vlaams-Brabant had overgekocht en een concessionaris zocht voor het domein.  

Ondertussen is er bijzonder veel water naar de zee gestroomd.  Ook 3Wplus Druivenstreek 

heeft ruim naam gemaakt en is uitgegroeid tot een vaste en geapprecieerde waarde in de 

regio.  Naast Solheide, onderhouden we ook sinds 2011 de druivensite Kelleveld in de 

gemeente Hoeilaart. 

In de heel de streek en daarbuiten worden we zowel door overheden als door particulieren 

ingeschakeld voor de restauratie van authentieke druivenserres; een taak waar we – met 

fierheid - meer en meer onze kerntaak van maken. 

Een ander speerpunt van onze afdeling is de jaarlijks weerkerende en opleiding druiventeelt. 

En tot slot blijven we gecertifieerd streekeigen plantgoed aanbieden aan zowel de 

professionele druiventelers als aan de hobbyisten.  De aanvragen komen trouwens van over 

het hele land én ver daarbuiten (Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, Hongarije…).  

Vaak gaat het om uitgeweken Belgen of buitenlandse vrienden van Belgen, maar bijvoorbeeld 

ook een professionele Franse bioboer is zich bij ons komen bevoorraden. 

Daarnaast bleven we in 2019 sterk in groenwerk, zowel op het niveau van vooral de 

gemeenten Overijse en Hoeilaart, met daarnaast tal van opdrachten bij burgers thuis. 

Ook de ploeg is in al die jaren gegroeid en meer dan verdubbeld.  Waar er ooit met een vijftal 

mensen is gestart, werkten er in 2019 12 mensen voor 3Wplus Druivenstreek, al dan niet 

voltijds en eventueel aangescherpt met hulp van een art.60 OCMW.  Jong bloed verving 

ondertussen tal van oudgedienden. 

  

4.4.4.1 Jaaractieplan en doelstellingen voor 2019  

In de loop van het jaar is de beslissing genomen om voluit de kaart van de te restaureren 

druivenserres te trekken.  3Wplus wil op die manier vooral een antwoord bieden aan de 

burgers op de lange wachtlijst van te vernieuwen serres.  Daarnaast geeft het ons ook een 

mogelijkheid om ons te onderscheiden van overige maatwerkbedrijven. 

Naast de opdrachten voor de particulieren uit de streek, blijven we uiteraard ook jaarlijks twee 

gemeentelijke serre restaureren. Eén op het domein Solheide Overijse en één op het domein 

Kelleveld Hoeilaart.  

Het pakket groenzorg 2019 lag al grotendeels vast, vooral omwille van de grote en meerjarige 

opdrachten voor Overijse als Hoeilaart; maar eveneens omwille van ons vast cliënteel bij de 

particuliere klanten. 

In de vooravond van de zomer 2019 verhuisden we van onze vertrouwde loods op Solheide 

naar een huurpand op de Brusselsesteenweg.   
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4.4.4.2 Netwerk en strategische partners  

  

De gemeentebesturen en de OCMW’s van Overijse en Hoeilaart blijven de innige kern 

uitmaken van ons netwerk.  Zonder hun opdrachten en vertrouwen en met de hulp van hier of 

daar een art.60er OCMW, had 3Wplus Druivenstreek nooit de solide plaats die het nu kan en 

mag innemen. 

 De twee art.60ers toegewezen vanuit het OCMW Tervuren bleven ook tot ruim in 2019 onze 

collega’s en versterkten de ploeg. Onze welgemeende dank voor de inspanning vanuit het 

Sociaal Huis Tervuren.  De tijdelijke arbeidscontracten van de twee toegewezen jongens zijn 

ondertussen positief afgerond; hopelijk vinden zij hun weg op de reguliere arbeidsmarkt. 

De banden met onze Provincie Vlaams-Brabant blijven intact.  Hun subsidie van de restauratie 

van niet-beschermde serres, eigendom van de lokale besturen over de gehele provincie, vullen 

niet alleen de gemeentelijke inspanning aan maar tonen eveneens het engagement voor ons 

erfgoed op dit hogere bestuursniveau.  Deze eerdere subsidieregeling wordt door het nieuwe 

provinciebestuur verdergezet.  

Geen druiven zonder dat iemand ze teelt.  Een paar van de overgebleven professionele telers 

(van de Sterredruif) deelden in 2019 nu al voor de zevende keer al hun kennis aan de steeds 

talrijker opdagende cursisten en zorgden er zo voor dat onze opleiding tot hobby-serrist 

andermaal een groot succes werd.  Promotie maken hoeft niet meer: de mond-aan-mond 

reclame van de vroegere deelnemers maakt ook hier dat we jaarlijks mensen moeten 

teleurstellen wegens volzet.  Ook bij de teelt van onze eigen druiven, kunnen we steeds bij 

hen en hun onuitputtelijke kennis terecht, waarvoor ook hier: dank. 

De samenwerking met het FAVV loopt optimaal. Dankzij hun doorgedreven opvolging en 

controle, kan 3Wplus Druivenstreek nu al vier jaren genieten van een unieke erkenning tot 

verkoop van jonge, streekeigen druivelaars. 

  

4.4.4.3 Realisaties 

 

Sites Solheide Overijse en Kelleveld Hoeilaart zijn uitgegroeid tot een warme plek van 

kruisbestuiving voor 33 huurders van een halve serre als groententuin en 60 huurders van een 

individuele druivelaars! 

Op de beide sites teelt 3Wplus ook haar eigen druiven, perziken en groenten.  Meer en meer 

zijn we een aanspreekpunt geworden voor de mensen met vragen i.v.m. hun eigen 

druiventeelt!  Met de jaarlijks weerkerende cursus en het unieke aanbod aan streekeigen 

plantgoed, hebben we daarnaast onze plaats verdiend in het serristenmilieu en zorgen we 

mee voor de instandhouding van zowel het materiële als immateriële erfgoed. 

We bereikten 39 enthousiaste cursisten verdeeld over twee groepen (cf. 2018: 45 

deelnemers/drie groepen). Daarnaast werden 102 streekeigen druivelaars verkocht, het 

overgrote deel per stuk of per twee. 

In Overijse staat onze ploeg al jaar en dag in voor het groenonderhoud van de drukke 

gewestwegen, het groenbeheer van het containerpark en het openhouden van vele trage 

wegen.  Het spreekt voor zich dat alle beheer 100% ecologisch gebeurt. Dit groenonderhoud 

wordt echter verder afgebouwd in 2020, waardoor we voluit kunnen gaan voor alles wat met 

de druiventeelt te maken heeft. 
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Naast deze vaste opdrachten, verwezenlijkten we een aantal bijkomende en uitzonderlijke 

taken voor voornamelijk Overijse: aanplanting van een nieuwe haag in de Dreef, een extra 3e 

scheerbeurt van de hagen en het optrekken van een toegangspoort tot de toekomstige 

Proeftuin naast de Pastorij van Terlanen.  Deze toegangspoort werd opgetrokken met ijzers 

van een druivenserre en zal later steun bieden aan nog aan te planten druivelaars – hoe kan 

het ook anders?  Parijs heeft haar Arc de Triomphe; Terlanen heeft nu haar eigen, zeer 

persoonlijke - en volgens ons de mooiste - versie! Eenmaal volgroeid, wordt het een 

fantastische ‘entree’ tot de prachtige tuin, die door de gemeente wordt omgetoverd tot een 

boeiende tuin met tal van fruit. 

Een zeer grote brok van ons werk situeert zich daarnaast bij tientallen particulieren thuis, hetzij 

in het onderhoud van hun tuin, hetzij bij de reparatie of restauratie van hun druivenserres. 

 

4.4.4.4 Enkele cijfers. 

Serres 

In 2019 restaureerden we 4 volledige serres, van a tot z (cf. 2018: 5).  Dergelijk werk neemt 

gemiddeld acht tot tien weken in beslag.  De serre van Solheide en deze van Kelleveld zijn 

inbegrepen in deze cijfers.  Daarnaast twee particuliere serres. Eén hiervan kwam in 

aanmerking voor de gemeentelijke subsidies (Overijse). 

Er werden eveneens niet minder dan 20 serres hersteld (cf. 2018: 18).  Hier spreken we van 

het vervangen van kapotte ruiten, aanbrengen van nieuwe mastiek op de voegen, een 

waterput en/of kabels herstellen edm.  Deze werken variëren van één dag tot een week. 15 

hiervan liggen in Overijse, 3 in Hoeilaart en 2 in Huldenberg. 

Tot slot werden ook twee serres afgebroken. Eén in Overijse, één in Hoeilaart (weliswaar met 

oog op wederopbouw). 

Groenonderhoud 

Naast de gemeentelijke opdrachten die elders worden belicht, hadden we in ‘19 in totaal 10 

klanten voor groenonderhoud. Zes daarvan met een doorlopende opdracht, vier met een 

éénmalige opdracht (zoals scheren haag).  
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4.4.4.5 Oude en nieuwe uitdagingen die zich in 2019 aandienden  

  

Wachtlijst restauratie druivenserres.  Momenteel staan hier 26 kandidaten op de lijst, 

voornamelijk uit Overijse en Hoeilaart.  We trachten dit aan te pakken door de groenploeg om 

te vormen tot een tweede ‘serreploeg’ en zo op jaarbasis méér serres te kunnen herstellen.  

Deze overgang dient echter gefaseerd te verlopen en met alle respect voor de geldende 

(groen)afspraken, in het bijzonder deze met onze partners gemeentebesturen. 

Het blijft afwachten of we al onze nieuwe collega’s alle knepen van het vak zullen kunnen 

bijbrengen.  Immers, het vernieuwen of aanvullen van ons ‘contingent’, gebeurt enkel nog met 

kandidaten die de VDAB voor ons selecteert en die niet klaar zijn voor een reguliere job.  Een 

uitdaging die zeker ook deel uitmaakt van onze missie! 

Ook de huisvesting blijft onzeker, aangezien ons huidig huurcontract voorlopig slechts tot 

eind 2020 loopt en verlenging geen garantie is.  

4.4.4.6 Jaaractieplan 2020  

Alles staat in verbinding met alles.  Zo zullen we eindelijk een nieuwe en gekwalificeerde 

begeleider kunnen aanwerven, met het oog op het sturen van een tweede serreploeg. 

Omdat kiezen ook altijd een stukje verliezen is, wordt het groen verder afgebouwd.  Zo zullen 

we ons niet langer kandidaat stellen om de tuin van het Hoeilaartse RVT te onderhouden.  

Ook nieuwe particuliere klanten voor tuinonderhoud worden doorverwezen naar onze 

concullega’s. 

 

4.5 Gebouw, rollend materieel en andere investeringen 

 

 Jaaractieplan 
 
In 2019 werd de aankoop van een gebouw gerealiseerd, bestaande uit een industriële 
werkplaats en een woning. De locatie bevindt zich in Z.5 Mollem 250, 1730 Asse.  
 
Dit om in eerste instantie de huisvesting van de werkploegen van Zellik te bestendigen, in een 
tweede fase volgen de mensen die momenteel nog in de Welzijnscampus te Groot-Bijgaarden 
werken. Sinds de oprichting in 1999 van ons maatwerkwerkbedrijf hebben we steeds kunnen 
verblijven op de site van de Intercommunale Haviland, gevestigd langsheen de 
Brusselsesteenweg. 
 
Idem voor onze afdeling in de Druivenstreek, ook zij waren genoodzaakt om elders onderdak 
te vinden. De site met zijn beschermde serres wordt behouden en zal ook de komende jaren 
het werkterrein van de ploegen daar blijven. De gebouwen waarin het personeel werd 
gehuisvest worden afgebroken en de terreinen worden opgenomen in een nieuw project met 
als bestemming woongebied. De afdeling van Overijse is verhuisd naar een nieuwe gedeelde 
locatie op amper 500m van Solheide. 
 
Om niet achter te blijven op het gebied van de verwezenlijking om als bedrijf energie neutraal 
te zijn, was een van de eerste investeringen voor het nieuwe gebouw het plaatsen van 
zonnepanelen en een laadpaal voor een elektrische wagen. De capaciteit van de 
zonnepanelen en omvormer zou moeten volstaan om het elektriciteitsverbruik bijna tot nul te 
herleiden. 
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Om ook ons steentje bij te dragen tot het verminderen van de CO2 uitstoot van onze 
bedrijfswagens werd er ook een volledig elektrisch voertuig aangekocht. Het rijbereik bedraagt 
ongeveer 150km. 
 
Verder werd er ook nog een bestelling geplaatst voor voertuigen op CNG, hierdoor kunnen de 
meest vervuilende voertuigen op diesel worden vervangen. 
 
 
 

 Partners en stakeholders 
 
Om een duurzame tewerkstelling te garanderen is er nauwe 
samenwerking met: 
 

• lokale besturen uit Halle-Vilvoorde (gemeente, OCMW en kerkfabrieken) 

• Provincie Vlaams-Brabant, dienst Erfgoed en Toerisme 

• bedrijven en intercommunales uit de regio (Haviland, Havicrem, Infrax, Eandis, 
De Watergroep, De Lijn, andere…) 

• vzw’s Sociaal Verhuurkantoren, afdelingen van Regionaal Landschap, CAW 
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5. Wonen & Energie 

 

5.1. Missie en visie 

 
Op het vlak van wonen heeft 3WPlus zich als missie gesteld bij te dragen aan het vergroten 
van het aanbod betaalbaar wonen in de regio. Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit 
van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de noden van een handicap,…: de 
uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot. De missie houdt daar echter niet op. Wij zetten 
ons ook in voor kwaliteit in de aangeboden woonvormen. Wij kunnen ons niet verzoenen met 
het idee dat nog te veel mensen in de regio onderdak vinden in erbarmelijke omstandigheden. 
Een dak boven het hoofd mag niet primeren op het gebrek aan kwaliteit. 

 
In onze visie gebeurt het verwezenlijken van de missie vooral door samenwerking en 
transparantie. 3Wplus is al sedert tien jaar de voortrekker van intergemeentelijke 
samenwerking op het vlak van wonen. Met drie verschillende woonprojecten geven we daar 
gestalte aan. Met de woonprojecten Noord, Noord-West en Woonwinkel Pajottenland verzorgt 
3WPlus het woonbeleid voor 17 van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde. Vanaf 2020 komen 
daar 2 gemeenten bij en vertegenwoordigt 3Wplus 19 gemeenten, de krijtlijnen hiervoor 
werden uitgezet in 2019. 

Dit intergemeentelijk samenwerken levert schaalvoordelen op waardoor we kennis en 
expertise opbouwen die in de eerste plaats ten dienste gesteld wordt van de deelnemende 
gemeenten. Een woonbeleid op maat vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Dat 
gaat van het ontwikkelen van een visie op wonen, het organiseren van het lokaal woonoverleg 
en het verbeteren van de woningkwaliteit & de woonomgeving tot het uitbouwen van een 
klantgerichte dienstverlening. 

Concreet houdt dit in dat de inwoners van al deze aangesloten gemeenten bij 3Wplus terecht 
kunnen met al hun vragen rond huisvesting. 
 

Alle de projecten rond klimaat en energie zorgen ook mee voor het verhogen van de 
woningkwaliteit in onze regio. Daarom werd sinds 2018 beslist de afdelingen wonen en energie 
samen te voegen. 
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5.2. Organogram en organisatie van de projecten 

 

 

 

De afdelingen wonen en energie werden sinds eind 2018 samengevoegd. Bij het schrijven van 

de nieuwe subsidie-aanvraag voor de nieuwe woonprojecten in 2019 werd het organogram 

mee in het achterhoofd gehouden. Omdat de verschillende woonprojecten beter op elkaar 

zouden worden afgestemd wordt vanaf 2020 een beleidscel een een technische cel opgericht 

om zo projectoverkoepelend te kunnen werken. Ook de juriste wordt voor de verschillende 

projecten ingezet.  

 

Het doel van de beleidscel is om de kennis en uitwerking voor de activiteiten van het 

subsidiedossier die in de verschillende projecten worden uitgewerkt , gemeenschappelijk te 

delen. Zo kan efficiënter worden gewerkt en met tijdswinst voor iedereen. We beogen ook een 

bepaalde uniformiteit zonder afbreuk te doen aan de regiospecifieke noden van de 

verschillende gemeenten. Door alle technische adviseurs in een technische cel te verzamelen 

kan ook hier een uniforme aanpak worden uitgerold. Best practices worden met elkaar 

gedeeld. Ook kunnen alle technische adviseurs voor elkaar inspringen ( bijvoorbeeld bij ziekte 

of vakantie ) in de 19 gemeenten waar we met het woonbeleid actief zijn of kunnen ze elkaar 

bijstaan als de druk in een of meerdere gemeenten zwaarder wordt.  
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5.3. Woonthema’s in 2019 

 

5.3.1. Vier Woonwinkels gaan van start vanaf 2020 

 

De drie woonbeleidsprojecten stonden in 2019 voor de opmaak van een nieuwe 
projectaanvraag. Alle besturen uit het werkingsgebied werden gecontacteerd met de vraag te 
blijven samenwerken in de intergemeentelijke projecten en waar mogelijk werd gezocht naar 
uitbreiding. Tegen eind juni werden de nieuwe subsidieaanvragen ingediend. We gingen op 
zoek naar de belangrijke raakvlakken tussen de woonprojecten en beslisten welke accenten 
we willen leggen in het woonbeleid eigen aan onze regio. Bij de keuze van de aanvullende 
activiteiten werd meer ingespeeld op de concrete verwachtingen van de gemeenten. 
Merchtem en Drogenbos zullen aansluiten bij de IGS-projecten van 3Wplus voor de volgende 
subsidieperiode van 2020 tot eind 2025. We gaan van drie naar vier woonprojecten en de 
namen zullen vanaf 2020 worden aangepast naar Woonwinkel: 

• Woonwinkel Noord : Grimbergen, Kampenhout, Zemst, Steenokkerzeel, Wemmel en 
Drogenbos 

• Woonwinkel Pajottenland : Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik , Pepingen 

• Woonwinkel Noord-West : Merchtem, Opwijk, Dilbeek, Asse 

• Woonwinkel KLM : Kapelle-op-den-bos, Londerzeel, Meise 

 

Door de aansluiting van Merchtem en Drogenbos bij onze Woonwinkels is 3Wplus in 19 
van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde actief op vlak van wonen. 
De gemeente Merchtem maakt voortaan deel uit van de Woonwinkel West-Brabant (samen met Asse, Dilbeek en Opwijk) en 
beschikt, zoals alle andere deelnemende gemeenten, over een woonloket waar inwoners gratis terecht kunnen met al hun vragen 
over wonen en technisch advies van hun (huur)woning kunnen aanvragen. Verder zal 3Wplus in Merchtem op eigen initiatief 
onderzoeken naar woonkwaliteit uitvoeren en verwaarloosde en leegstaande panden opsporen. Ook doet de gemeente een 
beroep op 3Wplus om samen met de sociale huisvestingsmaatschappij een bescheiden woonaanbod te realiseren. 
In Drogenbos, dat aansluit bij Woonwinkel Noord (Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wemmel en Zemst), wordt extra 
ingezet op het controleren en aanpakken van de kwaliteit van woningen. Zo zal 3Wplus onder meer controles uitvoeren van 
woningen die in aanmerking komen om verhuurd te worden via een sociaal verhuurkantoor. Verder gaat er aandacht naar het 
opsporen van verwaarloosde panden. 
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5.3.2.Woonwinkel Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant 

 

Kwaliteit  

  
De zes gemeenten van Woonbeleid RWNWB dragen op het vlak van woningen kwaliteit hoog 
in het vaandel. In de eerst plaats de kwaliteit van de woningen zelf, maar ook de omgeving en 
het straatbeeld. Er wordt dan ook werk gemaakt van de technische onderzoeken 
van huurwoningen. Door de gevolgde werkwijze leidt dit een groot deel van de gevallen tot 
een oplossing van de problemen binnen redelijke termijn. Dit tot ieders tevredenheid. Niet in 
alle gevallen is onmiddellijk succes te boeken. Dan wordt natuurlijk streng opgetreden. 
Gelukkig komt het zelden zover dat de woning finaal ontruimd moet worden en voor de 
bewoners andere opvang dient gezocht te worden. Toch zijn er hardleerse eigenaars die 
halsstarrig weigeren de gebreken weg te werken. Zij komen dan uiteindelijk met hun woning 
op de lijst van ongeschikte woningen terecht en krijgen een jaarlijkse heffing gepresenteerd.    
  
Om het straatbeeld kwalitatief te houden binden de deelnemende gemeenten ook de strijd aan 
tegen leegstand en verwaarlozing. Een leegstaande woning is vooral voor de eigenaar een 
gemis aan inkomsten en op termijn een oorzaak van bijzondere heffingen, maar herhaaldelijk 
zien we de leegstaande woning verworden tot een echt verwaarloosd gebouw. Hierop wordt 
volop ingezet. De woonconuslentes in de gemeenten controleren jaarlijks de woningen op 
leegstand en gaan ook regelmatig op pad om verwaarlozing op te sporen. Deze gerichte acties 
leveren bijkomende woningen op voor de huurmarkt, woningen die dan kwalitatief in orde zijn. 
Verwaarlozing wordt minder snel opgelost. Hier zijn de kosten vaak hoger om de woning terug 
conform te maken. Juist hier zet het Woonproject in op de bestaande Provinciale en Vlaamse 
subsidies om woningen terug te renoveren. In samenwerking met Energie zelfs energetisch 
volledig op orde te krijgen.  
  
Ook de woonomgeving wordt kwalitatief aangepakt. Met subsidie vanuit de Provincie Vlaams-
Brabant worden projecten mogelijk om in bepaalde buurten gemeenschapsvoorzieningen in 
te richten of bestaande verder te ontwikkelen. Denk maar aan buurthuizen, of meer nog 
kleinere parkjes en pleintjes in woonwijken.  
  

Voor de bevolking  
  
Het woonproject bemant in elke gemeente een woonloket. Daar kan de bevolking terecht voor 
alle nodige informatie rond alles wat met wonen te maken heeft. Uiteraard premies die men 
kan verkrijgen bij renovatiewerken aan de woning, maar ook vragen naar woonkwaliteit 
of inschrijvingen voor de Sociale Huisvestingmaatschappij of het Sociaal Verhuurkantoor. De 
dienstverlening beperkt zich niet enkel tot het verstrekken van informatie. De nodige 
documenten en formulieren worden voor de mensen ook ingevuld, indien gewenst. Het 
Woonloket staat ten dienste van iedereen. Zo kunnen huurders er terecht voor problemen 
aan hun woning of met hun huisbaas; eigenaars kunnen informatie verkrijgen rond juridische 
problemen van opzeg en schade aan hun eigendom.  
  
De wetgeving wordt door het woonproject nauwlettend in de gaten gehouden. Telkens er 
belangrijke wijzigingen zijn wordt getracht de brede bevolking daarvan in kennis te stellen. Met 
dit doel werden in 2019 in elke gemeente een informatieavond georganiseerd over 
de belangrijke nieuwigheden in het Vlaams Woninghuurdecreet. Omdat veiligheid ook 
een aandachtspunt is, werden in de gemeenten tevens afzonderlijke avonden over 
brandveiligheid-en preventie gehouden. De massale opkomst voor deze initiatieven leert 
dat informatieverstrekking in de eigen gemeente nog steeds de beste werkwijze is.  
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Lokale Partners  
  
Op het vlak van woonkwaliteit werkt het project ook samen met lokale partners. Daaronder zijn 
begrepen uiteraard de lokale OCMW’s, het CAW, de wijkagenten, maar ook allerlei 
dienstenverleners die aan huis komen. Denk maar aan huisartsen, thuisverplegers 
en thuisverzorging. Van beide zijden was er vraag naar samenwerking. Teveel kwam het 
zorgpersoneel in woningen waar duidelijk niet alles in orde was. Hetzelfde verhaal bij de 
wijkagent wanneer zij de inschrijving van nieuwe bewoners moeten vaststellen. Na een 
grondige uitleg hoe en wat door onze technische adviseurs wordt gecontroleerd, kregen de 
woonloketten vrijs nel een aantal meldingen. Elke melding wordt individueel grondig 
onderzocht. Dat leverde in sommige gevallen snel resultaat op.  
  
Echter, de samenwerking met de lokale partners loopt ook in de andere richting. Wanneer bij 
controles of andere bezoeken aan woningen vastgesteld wordt dat de bewoners ook andere 
hulp, van financiële of mentale aard, kunnen gebruiken, wordt dit onmiddellijk aan 
de bevoegde diensten doorgegeven. Op die manier hebben de woonconsulenten al enkel 
mensen via OCMW en CAW vooral, kunnen helpen. Complexe dossiers maken het voorwerp 
uit van grondige intern overleg, waarvoor de partners elkaar regelmatig treffen.  
    

Preventie uithuiszetting  

  
Het zal je maar overkomen: uit je huis gezet worden door een deurwaarder. Binnen het 
woonbeleidsproject proberen we dergelijke situaties te voorkomen. In de meeste gevallen is 
de oorzaak te zoeken bij slechte betalingsopvolging van de huur. Als dit het geval is bij 
bewoners van een sociale of SVK woning, wordt dit op de voet opgevolgd. Maar hoe 
ruimdenkend die maatschappijen ook mogen zijn, op een bepaald moment komt toch het finale 
verdict. Het is dus zaak de wanbetalingen zo snel mogelijk op te sporen en naar oplossingen 
te zoeken. Zijn de bewoners al gekend bij het lokale OCMW, dan kan relatief snel een verdere 
opvolging geschieden en gewerkt worden aan een afbetalingsplan. Dit werd in het afgelopen 
jaar verder uitgewerkt. Alle partijen werden rond de tafel gebracht en uiteindelijk wordt gewerkt 
naar de vorming van een Lokale Adviescommissie Wonen/Huisvesting (LAC). Daar zullen in 
eerste instantie de probleemgevallen van de SHM’s en SVK’s besproken worden.  
  
In een tweede fase zal de werking van dit LAC ook opengesteld worden naar private eigenaars 
die met dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Én zal ook naar de bevoegde 
vredegerechten gestapt worden om het bestaan en de werking van een dergelijk LAC in hun 
procedure en rechtspraak te erkennen.  
  
Via deze werking hopen de gemeenten het aantal uithuiszettingen nog meer te doen afnemen. 
En willen zij ook de druk wegnemen van hun eigen OCMW om die mensen onderdak te moeten 
bieden, onderdak dat vaak niet voorhanden is.  
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Asbestproject  
  
 Vorig jaar werd samen met OVAM een project 
opgestart om asbestdaken te verwijderen in 
Kapelle-op-den-Bos. Het project, meer bepaald 
de gemeente en OVAM, bekostigt de afvoer van 
asbesthoudende dakbedekking. Inmiddels 
werden in 2019 een groep van 25 deelnemers 
samengesteld. Vervolgens werden de daken van 
de deelnemers gescreend om een gerichte 
prijsvraag voor dakwerkers uit de omgeving uit te 
schrijven. De ingediende offertes van de 
kandidaat-dakwerkers werden door een 

beoordelingscommissie gerscreend. Op basis van de selectiecriteria (prijs, kwaliteit, garantie) 
werd uiteindelijk 1 dakwerker gekozen. Momenteel is de dakwerker aan de 
individuele contacten bezig om op maat een gerichte offerte te maken voor elke deelnemer. In 
2020 zullen de meeste daken asbestvrij zijn.  
 
 

5.3.3. Woonwinkel Pajottenland 

Woonwinkel  
 
Woonwinkel Pajottenland is een intergemeentelijke samenwerking die reeds in november 
2008 zijn oorsprong kende. Met de derde subsidieperiode voor de boeg is Woonwinkel 
Pajottenland een gevestigde waarde in het werkingsgebied, zo mochten onze 2 sociaal 
adviseurs in 2019 een 450-tal bezoekers aan het woonloket ontvangen. Daarnaast werden 
ook verschillende infomomenten georganiseerd, sommige op maat voor specifieke 
doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking. Vorig jaar werden er in totaal 28 
infosessies gehouden, op deze manier konden 904 personen worden bereikt. Vorig jaar 
werden er in totaal 28 infosessies gehouden rond verschillende thema’s bv. infoavond over 
huren en verhuren i.s.m. de sociale verhuurkantoren op het grondgebied, groepsaankopen 
i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant en Pajopower, Help: ik ga renoveren i.s.m. dienst 
stedenbouw. Op deze manier konden 904 personen worden bereikt. 
 

Subsidieretentieproject Gemeente Galmaarden 
 
In het najaar van 2018 kon het OCMW van 
Galmaarden instappen in het provinciaal 
proefproject rond “subsidieretentie”. Hierbij 
verleent de provincie Vlaams-Brabant een bedrag 
van maximaal 300.000 euro aan het OCMW 
dewelke ter beschikking kan gesteld worden aan 10 
gezinnen op het grondgebied. Dit project heeft als 
doel om ouderen en mensen met een laag inkomen 
te helpen om de woonkwaliteit en het 

energieverbruik van hun woning te verbeteren. Woonwinkel Pajottenland ondersteunt de 
gemeente bij het zoeken naar kandidaten, het (technisch) screenen van woningen, en biedt 
eveneens administratieve ondersteuning.  
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Openkijkdag – Ecologisch 
bouwen 
Woonwinkel Pajottenland organiseerde 
op zondag 6 oktober 2019 een tweede 
‘Open Kijkdag’ in Herne. Deze 
inspiratiedag voor mensen met plannen 
om te bouwen, te verbouwen of die 
willen weten wat de toekomst brengt, 
laat mensen rondkijken in een woning 
met veel energiezuinige maatregelen. 
Geïnteresseerden konden deze keer 
een ecologische nieuwbouwwoning van 

stro met leempleister bezoeken. Samen met de gastvrouw en Woonwinkel Pajottenland 
werden er rondleidingen georganiseerd waarbij de bezoekers doorlopend informatie konden 
krijgen van onze medewerkers rond hedendaagse technieken, normen en premies.  

 

 
 

5.3.4. Woonwinkel Noord  

 

Verwaarlozing: alle gemeenten werken met minimum 2 indicaties 
 
Binnen de subsidiëring van de Interlokale vereniging ‘Woonbeleid Noord' is het bijhouden van 
een verwaarlozingsregister verplicht. De gemeenten die reeds verwaarlozing vaststelden, 
deden dit elk op hun eigen manier en hadden hun eigen punten/indicaties.  
In 2019 werd in de 5 gemeenten beslist op eenzelfde manier verwaarlozing vast te stellen, 
namelijk via een technisch verslag met indicaties. Elke gemeente heeft zelf gekozen vanaf 
hoeveel indicaties een woning, gebouw of grond (in Grimbergen) opgenomen kan worden in 
het register van verwaarloosde woningen, gebouwen en/of gronden. Begin 2020 worden de 
opgenomen woningen gecontroleerd of ze volgens het nieuwe reglement nog op het register 
blijven staan en zal er naast de meldingen ook proactief gecontroleerd worden om 
verwaarlozing in elke gemeente aan te pakken.  
 

Grimbergen en Zemst geven premies gekoppeld aan goede woonkwaliteit 
 
Een huurwoning moet verplicht voldoen aan de bepalingen van de Vlaamse Wooncode. Het 
conformiteitsattest kan hier een belangrijke rol spelen. Er werd nog geen algemene 

verplichting voor een conformiteitsattest ingevoerd, 
maar als de verhuurder een opzeg voor renovatie 
geeft, dan moet hij na beëindiging van de werken wel 
verplicht een conformiteitsattest aanvragen, hetzelfde 
voor een woning die ongeschikt en/of onbewoonbaar 
werd verklaard. 
In het najaar van 2019 hebben de gemeenten 
Grimberen en Zemst hun gemeentelijk 
premiereglement aangepast. Voordat zij nog een 
premie geven dient de woning gecontroleerd te worden 
en te voldoen aan de Vlaamse Wooncode. 

Huurwoningen die in orde zijn, krijgen dan een gratis conformiteitsattest en natuurlijk ook de 
premie.  
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Succesvolle infosessie over het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet 
 
Vlaanderen heeft sinds 1 januari 2019 een eigen 
Vlaams Woninghuurdecreet. Daarom 
organiseerden de gemeenten (Kampenhout, 
Steenokkerzeel, Grimbergen, Wemmel en 
Zemst) in samenwerking met de Interlokale 
vereniging ‘Woonbeleid Noord’ drie infosessies 
om huurders en verhuurders te informeren. Er 
werd meer informatie gegeven over de 
inhoudelijke veranderingen in het nieuwe Vlaams 
Woninghuurdecreet, o.a. over de verhoging van 
de huurwaarborg, de huurwaarborglening, 
opzegging huurovereenkomst van korte duur, 
beëindiging overeenkomst na overlijden van de 
huurder, uitbreiding voor medehuur enz.  
Na een algemeen eerste gedeelte werd de groep 
opgesplitst. De huurders kregen dan meer 
informatie van de huurdersbond en konden specifieke vragen stellen. De verhuurders kregen 
informatie van het sociaal verhuurkantoor over de mogelijk om hun eigendom sociaal te 
verhuren. Omwille van de grote opkomst worden er in 2020 opnieuw infosessies 
georganiseerd. Deze keer gaan ze door in de andere drie gemeenten van de Interlokale 
vereniging namelijk in Drogenbos, Kampenhout en Zemst.  
  
(infosessie 17/09/2019 voor bewoners van Grimbergen en Zemst) 
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5.4. Energie - en klimaatprojecten 

 

5.4.1. Vlaamse Energielening 

 

3Wplus Energie is het Energiehuis voor het arrondissement Halle – Vilvoorde, in 34 van de 35 
gemeenten. De zogenaamde witte vlek voor het werkingsgebied van 3WplusEnergie is eind 
2019 enkel nog: Linkebeek. Voor het overige is 3Wplus Energie gebiedsdekkend in Halle-
Vilvoorde. 

  2017   2018  2019 

gemeente/stad 2% 0% totaal 2% 0% totaal totaal 

        

Affligem 7 1 8 12 5 17 2 

Asse 10 2 12 7 4 11 3 

Beersel 1 0 1 2 0 2 4 

Bever 0 0 0 0 0 0 0 

Dilbeek 9 2 11 11 10 21 1 

Drogenbos 0 0 0 0 0 0 0 

Galmaarden 3 0 3 1 0 1 0 

Gooik 3 3 6 0 2 2 1 

Grimbergen 9 3 12 8 3 11 7 

Halle 7 2 9 8 4 12 4 

Herne 1 0 1 5 2 7 1 

Hoeilaart 2 2 4 0 1 1 0 

Kampenhout 5 0 5 6 2 8 1 

Kapelle-op-den-
bos 

3 1 4 7 0 7 4 

Kraainem 0 0 0 1 0 1 0 

Lennik 1 1 2 2 0 2 2 

Liedekerke 2 1 3 6 4 10 5 

Londerzeel 3 2 5 3 1 4 3 

Linkebeek / / / / / / / 

Machelen 3 0 3 1 2 3 3 

Meise 7 2 9 8 7 15 3 

Merchtem 3 2 5 5 3 8 6 

Opwijk 3 2 5 8 2 10 0 

Overijse 5 3 8 7 2 9 0 

Pepingen 1 0 1 1 1 2 0 

Roosdaal 1 0 1 1 2 3 0 

Sint-Genesius-
Rode 

1 0 1 3 0 3 0 

Sint-Pieters-
Leeuw 

4 3 7 7 0 7 2 

Steenokkerzeel 1 1 2 3 0 3 1 

Ternat 6 0 6 6 1 7 2 
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Om dit 
ruime 

werkgebied optimaal te bedienen wordt er nauw samengewerkt met de intergemeentelijke 
woonloketten. Zij staan in rechtstreeks contact met de inwoners van de gemeenten die 
aangesloten zijn bij 3Wplus. De volledige afhandeling van de kredietaanvragen gebeurt door 
3Wplus Energie.  

Vanaf 2019 werden enkel nog 0%- leningen aan de doelgroep verleend. In heel 2019 heeft 
3Wplus Energie energieleningen goedgekeurd voor 73 woningen. De 2 %leningen werden 
eind 2018 afgeschaft. Uit het overzicht van onderstaande tabel kunnen we besluiten dat het 
aantal doelgroepdossiers ongeveer gelijk blijft als het voorgaande jaar. Burgers die nu uit de 
boot vallen om een energielening te kunnen aanvragen kunnen we soms verder helpen met 
de renovatielening van de provincie Vlaams-Brabant. Waar mogelijk proberen we 
geïnteresseerden ook door te verwijzen naar hun financiële instelling waar tal van groene 
leningen voor energiebesparende maatregelen worden aangeboden zijn tegen gunstige 
tarieven. Waar mogelijk proberen we geïnteresseerden ook door te verwijzen naar hun 
financiële instelling waar tal van groene leningen voor energiebesparende maatregelen 
worden aangeboden tegen gunstige tarieven.  

 

 

5.4.2. Energiescans 
 

3Wplus gaat jaarlijks langs bij honderden gezinnen 
om een laagdrempelige energiescan uit te voeren. 
Enkel prioritaire doelgroepen komen daarvoor in 
aanmerking. Een energiescan is een snelle 

doorlichting van de woning. Door middel van een eenvoudige rondgang in de woning krijgt 
men een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparing. De 
energiesnoeiers brengen het energieverbruik van een gezin in kaart, geven tips om het 
verbruik te verminderen en voeren kleine ingrepen uit die rechtstreeks tot energiebesparing 
leiden (bijvoorbeeld het plaatsen van radiatorfolie, spaardouchekoppen, spaarlampen…). Dit 
materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld door de distributienetbeheerder Fluvius. Elk 
bezocht gezin heeft recht op een spaarpakket ter waarde van 20 €. Met de activiteiten van de 
energiesnoeiers leveren we een bijdrage aan de reductie van de broeikasgassen en realiseren 
we energiebesparing bij gezinnen.  
 

Vilvoorde 7 3 10 6 5 11 12 

Wemmel 0 1 1 3 0 3 0 

Zaventem 3 2 5 5 2 7 3 

Wezembeek-
Oppem 

/ / / / / / 0 

Zemst 4 3 7 9 6 15 3 

   0     

Eindtotaal  116 42 158 158 72 230 73 
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De aanvrager ontvangt een rapport met een 
samenvatting van de huidige energiesituatie en de 
mogelijk te nemen maatregelen om energie te 
besparen. Alles samen voerden onze 
energiesnoeiers in 2019 597 energiescans (574 
basisscans en 23 opvolgscans) uit voor de 
netbeheerder Fluvius. De overeenkomsten tussen 
3wplus en Fluvius werden hernieuwd in 2019 en we 
blijven deze functie uitvoeren in samenwerking met 
de verschillende partners. Nu 3Wplus ook 
Energiehuis is geworden zullen de 2 partners: 
Mivavil en Groep Intro, aan 3Wplus moeten 
rapporteren over de scans die ze doen, en zal 
3Wplus actief adressen doorgeven aan beide 

partners, van klanten die bij het Energiehuis een scan aanvragen in hun werkingsgebied. 
 

5.4.3. Huur- en Isolatiepremie 

 
3Wplus is projectpromotor voor de Huur- en Isolatiepremie. 
In 2019 werd de regio uitgebreid naar alle 35 gemeenten 
van Halle-Vilvoorde. Deze Huur- en Isolatiepremie is een 
hogere premie voor eigenaars van woningen die deze 
verhuren aan huurders die tot de kwetsbare doelgroep 
behoren, en gaat uit van Fluvius. De premie kan toegekend 
worden voor dak- en zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, 
en hoogrendementsbeglazing. Deze premie kan enkel 
aangevraagd worden door een projectpromotor. Die heeft 
als functie om te controleren of er aan alle voorwaarden 
wordt voldaan, kan helpen met het bekomen van offertes 
en dient de aanvraag in wanneer de werken zijn afgerond 
en de eindfactuur werd ontvangen. In 2019 werden er zo 7 
volledige dossiers ingediend bij Fluvius, waarvan we voor 6 
dossiers nog in 2019 de premie mochten ontvangen. 
Daarnaast zijn er nog een 21 dossiers in afwachting van de 
start van de werken. In 2020 zal er wat meer ingezet 
worden op reclame i.v.m. deze premie.  
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5.4.4. Klimaatnetwerk: drie pijlers 

Groepsaankopen  

 
De provincie Vlaams-Brabant wil via groepsaankopen voor energierenovaties de kwaliteit van 
de werken helpen verzekeren en de prijs omlaag halen. In 2017 werd van start gegaan met 
groepsaankopen rond zonnepanelen en dakisolatie, in 2018 kwamen  muurisolatie en 
isolerende ramen erbij.er bij. In een derde fase wenst het Klimaatnetwerk de inwoners van 
Vlaams-Brabant te stimuleren om, wanneer hun huidige verwarmingstoetsen toestel aan 
vervanging toe is, over te gaan tot de aankoop van een duurzaam/hernieuwbaar/groen 
verwarmingstoestel, met name de warmtepomp. De provincie ondersteunt deze 
groepsaankoop communicatief en via inschakeling van de experten van het Provinciaal 
Steunpunt Duurzaam Bouwen. Een bijkomende subsidieaanvraagsubsidie-aanvraag werd 
ingediend “ Warmtewende voor elke Vlaams-Brabander”.  
 
 

 
Het stimuleren gebeurt door ontzorging (faciliteren, aanbieden van faire prijs, werken met 
lokale aannemers en kwaliteitscontrole). Uiteindelijke doelstelling van dit project is CO2- (en 
fijn stof) reductie. De aanpak is enigszins anders aangezien het plaatsen van een warmtepomp 
bij een verbouwing niet steeds mogelijk is en indien mogelijk zeer ingrijpend kan zijn. Eren er 
zal gewerkt worden met een pool van installateurs, goedgekeurd door de provincie Vlaams-
Brabant. 
Het overgrote deel van de aanvragen is nog steeds voor de plaatsing van zonnepanelen zoals 
blijkt uit onderstaande figuur. Ook voor 2020 verwachten we dat deze trend zal worden 
verdergezet.  

217

21

21
27

Groepsaankopen - realisaties sinds start in 2017 

Zonnepanelen

Dak- en zoldervloerisolatie

Buitenmuur- en spouwmuurisolatie

Beglazing en ramen
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In 2017 werd van start gegaan met groepsaankopen rond zonnepanelen en dakisolatie, in 
2018 kwamen  muurisolatie en isolerende ramen erbij.er bij. In een derde fase wenst het 
Klimaatnetwerk de inwoners van Vlaams-Brabant te stimuleren om, wanneer hun huidige 
verwarmingstoetsen toestel aan vervanging toe is, over te gaan tot de aankoop van een 
duurzaam/hernieuwbaar/groen verwarmingstoestel, met name de warmtepomp. De provincie 
ondersteunt deze groepsaankoop communicatief en via inschakeling van de experten van het 
Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Een bijkomende subsidie-aanvraag werd ingediend 
“ Warmtewende voor elke Vlaams-Brabander”.  
 

447

30

326

137

# aanvragen # aanvaardde offertes # aanvragen in behandeling # realisaties

Cijfers groepsaankopen in 2019

In 2019
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Groepsaankopen - realisaties sinds start in 2017 
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Buitenmuur- en spouwmuurisolatie
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Het stimuleren gebeurt door ontzorging (faciliteren, aanbieden van faire prijs, werken met 
lokale aannemers en kwaliteitscontrole). Uiteindelijke doelstelling van dit project is CO2- (en 
fijn stof)reductie. De aanpak is enigszins anders aangezien het plaatsen van een warmtepomp 
bij een verbouwing niet steeds mogelijk is en indien mogelijk zeer ingrijpend kan zijn. en er zal 
gewerkt worden met een pool van installateurs goedgekeurd door de provincie Vlaams-
Brabant. 
 
Het stimuleren gebeurt door ontzorging (faciliteren, aanbieden van faire prijs, werken met 
lokale aannemers en kwaliteitscontrole). Uiteindelijke doelstelling van dit project is CO2- (en 
fijn stof)reductie. De aanpak is enigszins anders aangezien het plaatsen van een warmtepomp 
bij een verbouwing niet steeds mogelijk is en indien mogelijk zeer ingrijpend kan zijn. en er zal 
gewerkt worden met een pool van installateurs goedgekeurd door de provincie Vlaams-
Brabant.  
 
Via de informatieavonden georganiseerd in de 18 gemeenten bereikten we in totaal 1579 
geïnteresseerden. 

 

Benoveren  
 
In de afgelopen jaren heeft 3Wplus stelselmatig de dienstverlening rond duurzaam wonen en 
renovatiebegeleiding versterkt. Zowel qua werkingsgebied als inhoudelijk zijn de projecten een 
stap verder dan bij aanvang, in 2016.  
Het jaar 2019 stond vooral in teken van het uitwerken van een vernieuwde projectformule en 
het voorbereiden van de uitrol van die formule. Zowel de Kyotomobiel (Asse, Grimbergen, 
Kampenhout, Londerzeel, Opwijk & Zemst) als de Woon+bus (Vilvoorde) doorliepen hun 
laatste jaar onder die naam. Ze zullen vanaf 2020 onder vlag van het Energiehuis 3Wplus 
werken en de scope van de projecten zal zich meer richten op de actieve renovatiebegeleiding.  
De Klimaatmobiel (Machelen, Steenokkerzeel, Hoeilaart, Overijse, Kraainem & Zaventem) zal 
na het eindigen van de huidige overeenkomst dezelfde aanpak volgen. 
Tijdens 2019 – het laatste jaar van de initiële projecttermijn voor Kyoto & Woonplus – werden 
opnieuw heel wat mensen bereikt en geholpen. De totaalcijfers tegen eind 2019 zijn hieronder 
per project/gemeente weergegeven 
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Kyoto in de wijk 
  Asse Grimbergen Kampenhout Londerzeel Opwijk Zemst 

Bezoekers 159 269 217 129 158 304 

Audits 101 164 143 81 62 219 

Woon+bus 
  Vilvoorde 

Bezoekers 782 

Audits 228 

Klimaatmobiel 
  Machelen Steenokkerzeel Hoeilaart Overijse Zaventem Kraainem 

Bezoekers 87 228 181 79 18 54 

Audits 28 38 54 19 11 22 

 
 
Resultaten 2019 ( # bezoeken / audits / scans / … ) 
Hernieuwing project Vilvoorde + Kyoto id wijk 
In 2019 werden ook de eerste Benovatietrajecten succesvol afgesloten, waardoor 3Wplus 
Energie via de Burenpremie bijkomende werkingsmiddelen heeft gegenereerd. Het is de 
bedoeling om deze aanpak verder te ontwikkelen. 
 

Bouwblokrenovatie: Broek renoveert 
 
In 2019 werden de eerste werken uitgevoerd in het collectieve renovatieproject in Vilvoorde. 
Voor heel wat andere werven werden de voorbereidende werken gedaan, zoals het opvragen 
van offerten, aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, opstellen van dossiers voor 
een voordelige lening,…  
Voor maar liefst 25 woningen werden door de halftijdse renovatiebegeleider offertes 
opgevraagd bij verschillende aannemers. Ook de sociale werkplaats heeft in dit project 
verschillende aanvaarde offertes binnengehaald. 
Aangezien het project zich richt op een moeilijk bereikbare doelgroep van voornamelijk 
allochtone noodkopers is de intensieve aanpak een succes te noemen. Vilvoorde heeft in 2019 
een dossier voorbereid om vanaf 2020 of 2021 een gelijkaardig project op te starten in een 
andere wijk. 
 

Sociale energierenovaties: WarmNest 
 
Onder het motto “van dure leegstand naar verhuurbaar pand” heeft 3Wplus in het najaar een 
nieuw project opgestart om leegstaande, ongeschikte of onbewoonbare panden te renoveren. 
Door ze toe te leiden naar sociaal verhuur kunnen de eigenaars namelijk beroep doen op 
hogere premies. Samen met de volledige ontzorging in het traject worden hiermee belangrijke 
drempels weg gehaald voor de eigenaars. Zij kunnen van hun pand een opbrengstgoed maken 
in plaats van er taksen op te betalen terwijl het in waarde zakt. Vanaf 2020 worden de eerste 
woningen gescreend en zullen de dossiers verzameld en opgestart worden. 
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Actief verduurzamen meergezinswoningen 
 
Eind 2019 werd in Vilvoorde ook nog een bijkomend project opgestart, met als doel 
meergezinswoningen te ondersteunen bij hun energetische renovatie. Bij dit type woningen is 
dit vaak moeilijk omdat er collectief gehandeld moet worden of omdat de eigenaars het 
verhuren. De dakisolatienorm vanaf 2020 en de verplichting voor dubbel glas vanaf 2023 
verplichten de eigenaars echter om in actie te schieten. In eerste instantie wil de Stad Vilvoorde 
daarom steun bieden aan deze dossiers. Zo kunnen zij een juiste aanpak volgen, gebaseerd 
op onafhankelijk advies.  
In 2019 werden vooral de voorbereidingen getroffen om het project te lanceren. Vanaf 2020 is 
er actieve communicatie naar eigenaars/bewoners, om de begeleiding van dossiers op te 
starten 
 

LICHT-werking 
 

 
 
2019 was een succesvol jaar voor het project 
LICHT.   
 
Niet alleen rondde de LICHT-groep “LICHT 
Noordrand” het begeleidingstraject af, ze breiden 
er ook een mooi vervolg aan en gaan sinds 12 december 2019 door het leven als een 
echte burgercoöperatie met de naam “Noordlicht”.  
 

Ze wensen projecten rond hernieuwbare 
energie uit te voeren in de Noordrand rond 
Brussel, met daarbij een focus op volgende 12 
gemeenten. 

 
 

 
 
 
 
 

Ook de LICHT-groep Druifkracht is sinds 17 december 2019 een echte 
burgercoöperatie, nadat zij aan het begeleidingstraject startten in juni 2019. Gezien de 
groepsdynamiek die reeds bestond werd dit een aangepast begeleidingstraject met 
focus op de oprichting naast de technische sessies.  
Qua werkingsgebied gaan zij zich trachten te beperken tot de 4 gemeenten van de 
Druivenstreek: Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg.  Qua werkingsgebied 
gaan zij zich trachten te beperken tot de 4 gemeenten van de Druivenstreek: Hoeilaart, 
Overijse, Tervuren en Huldenberg.   
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Naast  en Druifkracht ging nog 1 andere LICHT-groep van start in 2019: LICHT 
WOKRA (Wezembeek-Oppem en Kraainem). Zij ronden het traject af in 2020 en zullen 
dan als groep moeten beslissen of en hoe zij verder gaan als de begeleiding stopt. 
Naar alle waarschijnlijkheid zullen zij zelf geen coöperatie oprichten, wegens te klein 
grondgebied, maar zullen zij projecten uitvoeren via bestaande coöperaties in de buurt, 
zoals Druifkracht en Noordlicht.  
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5.5. Energiehuis 
5.5.1. Structuur 
 
Vanaf 1 januari 2019 gaf de Vlaamse overheid aan 3Wplus Energie een sterker mandaat om 
op te treden als Energiehuis in de 35 gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde. De 
rol van het bestaande Energiehuis werd daarbij uitgebreid en heeft tot doel om nieuwe 
initiatieven op te starten of bestaande initiatieven te verankeren en versterken. Op die manier 
activeert het Energiehuis de bewoners van die 35 gemeenten om de transitie naar een energie-
efficiënt patrimonium te maken.  
 
De structuur zoals hieronder beschreven werd opgemaakt en toegelicht aan de 35 gemeenten 
hetzij via een afspraak ter plaatse met de bevoegde ambtenaren hetzij via de coördinatoren 
van de betrokken woonprojecten en desgewenst via aan toelichting op het college zelf.  
 

 

 
 
In eerste instantie werd naar de 35 gemeenten gecommuniceerd welke de nieuwe taakstelling 
was voor het Energiehuis en hoe we onze werking daar zouden op afstemmen. In dit verband 
werd aan de gemeentebesturen gevraagd een principieel akkoord te geven met het 
engagement dat 3Wplus Energie in 2019 de nodige inspanningen zou leveren voor het 
uitwerken van unieke woon- en energieloketten in het arrondissement Halle-Vilvoorde 
teneinde te voldoen aan de beleidsinitiatieven van de Vlaamse Regering. 25 van de 35 
gemeenten namen hiertoe een collegebeslissing. Na een tweede bevraging gaven zes overige 

3Wplus Energiehuis

Pijler 1:

basistaken 
Energiehuis

Eerstlijnsadvies (i.s.m. 
woonbeleidsprojecten)

Vlaamse Energielening

Back-office/Digitaal 
Platform

Groepsaankopen

Pijler 2 :
Sensibilisatie & 

advies

Gebouwenthermografie

Mobiel Energiehuis 
(vroeger Kyotomobiel)

Benoveren

Pijler 3: 
Sociale renovatie

Aanpakken leegstand, 
ongeschiktheid & 

onbewoonbaarheid

Toeleiding sociaal verhuur
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gemeenten aan te wachten op de definitieve samenwerkingsovereenkomst die we zouden 
bezorgen na de definitieve goedkeuring voor de nieuwe woonbeleidsprojecten vanaf 2020. 
 
Er werd door 3Wplus geopteerd om door de lokale besturen een nieuwe geüpdatete 
gemeenteraadsbeslissing te laten nemen ter vervanging van de geldige maar verouderde 
overeenkomsten in het kader van de samenwerking met 3Wplus Energie als Lokale Entiteit 
voor het FRGE.  
 
 

Pijler 1 basistaken Energiehuis  
 
De eerste pijler bestaat in hoofdzaak uit een verderzetting van de bestaande activiteiten die 
we reeds geruime tijd uitvoeren. In haar functie als Energiehuis worden de dossiers voor de 
aanvragen van de Vlaamse Energieleningen voor alle gemeenten behalve Linkebeek nog 
steeds volledig en uitsluitend behandeld door 3Wplus Energie. Voor de loketten doen we 
beroep op de woonloketten in onze regio en werden samenwerkingen tot stand gebracht met 
de bestaande woonloketten. 
 
Vragen die niet onmiddellijk kunnen beantwoord worden via het eerste aanspreekpunt worden 
doorgestuurd naar de backoffice. Een backoffice medewerker van het Energiehuis vangt de 
doorstroom vanuit de loketten op. Indien de vraagsteller niet kan worden verder geholpen bij 
3Wplus zelf volgt een warme doorverwijzing naar de bevoegde instantie. 
 
Sinds enkele jaren beleven een digitale revolutie waarin organisaties steeds meer beroep doen 
op digitale toepassingen om hun werking te optimaliseren. Ook 3Wplus ziet het niet als een 
optie, maar als een pure noodzaak om deze evolutie op vlak van digitalisering te volgen. Door 
de uitgestrektheid van ons werkingsgebied werd ook verkozen te investeren in een nieuwe 
website/digitaal platform waar iedereen terecht kan met zijn energievragen 
 
Bij de ontwikkeling staan gebruiksgemak, responsiviteit en klantgerichtheid voorop. De website 
wordt dan ook de online toegangsdeur tot onze dienstverlening. Een moderne look&feel, een 
overzichtelijke structuur en een dynamisch platform zijn daarbij de essentiële kenmerken voor 
de toekomstige gebruikers. 
 
De website van het Energiehuis zal functioneren als portaalsite voor 35 gemeenten. Naast de 
algemene energie-informatie wordt er ook per gemeente een landingspagina opgemaakt met 
specifieke contactgegevens. Een geïntegreerde chatfunctie werkt daarbij drempelverlagend 
voor alle eerstelijnsvragen. Dit bevordert niet enkel de toegankelijkheid in onze steeds 
toenemende digitale samenleving, maar verankert ook onze rol als lokale partner in het 
behalen van de klimaatdoelstellingen.  
 
De lancering van de nieuwe website van het Energiehuis 3wplus is voorzien voor eind april 
2020.  
 
De kennis en expertise de laatste drie jaren werd opgebouwd in samenwerking met de 
verschillende partners van het klimaatnetwerk willen we dan ook blijven verder zetten in het 
tot stand brengen van een blijvend en kwilitiatief groepsaanbod voor energetische renovaties 
met lokale aannemers. 
De kennis en expertise de laatste drie jaren werd opgebouwd in samenwerking met de 
verschillende partners van het klimaatnetwerk willen we dan ook blijven verder zetten in het 
tot stand brengen van een blijvend en kwalitatief groepsaanbod voor energetische renovaties 
in samenwerking met de lokale aannemers. 
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Pijler 2 
 
Wanneer inwoners van het werkingsgebied diepgaander advies willen of een actieve 
renovatiebegeleiding willen bij een energierenovatie worden ze opgevangen door de 
tweedelijnswerking. Het is dan ook de bedoeling om onze lopende projecten, wanneer hun 
huidige samenwerking afloopt, te verlengen onder de vlag van het Mobiel Energiehuis. Het 
aanbod zal worden opgesplitst in twee trappen: 

- Sensibiliseren op maat: uitvoeren van gebouwenthermografie bij de inwoners 

en mobiele loketten in de deelnemende gemeenten. 

- Actief begeleiden: renovatiebegeleiding volgens het stramien van de 

BENOvaties, waarbij Benovatiecoaches de bewoners van a tot z begeleiden. 

De 35 gemeenten kunnen zelf kiezen welk aanbod ze voor hun inwoners voorzien. Aangezien 
deze dienstverlening het basisaanbod overstijgt en extra personeelsbezetting vergt wordt 
hiervoor een bijkomende vergoeding opgevraagd bij de gemeenten.  
Om een uniforme aanpak over het werkingsgebied te krijgen werd met partnerorganisatie 
Klimaatpunt vzw een gezamenlijk model uitgetekend. 
 

Pijler 3: Sociale renovatie: “van dure leegstand naar verhuurbaar pand” 

 
In 2018 werd een subsidiedossier ingediend bij het kabinet van de minister voor Leefmilieu 
voor een project rond energierenovaties voor sociale doelgroepen. Dit project brachten we 
onder in een derde en laatste pijler die zicht richt op een niche die voordien zeer moeilijk te 
bereiken was. Met het proefproject worden leegstaande, ongeschikte en onbewoonbare 
panden opgespoord en geactiveerd voor de sociale woningmarkt. De eigenaars kunnen 
rekenen op gratis begeleiding bij de renovatie van hun woning, op voorwaarde dat ze nadien 
de woning sociaal verhuren. Eigenaars kunnen op die manier hogere premies krijgen en ze 
worden ontzorgd in het hele traject. Het project, omgedoopt tot WarmNest,  steunt op een 
goede wisselwerking tussen de Woonbeleidsprojecten en het Energiehuis. 
De focus van de renovatiewerken ligt op energie-efficiëntie en woonconformiteit. Er werd een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Klimaatpunt vzw om het aanbod voor het ganse 
werkingsgebied van het Energiehuis te kunnen uitrollen.  
Dit project kadert in de projectoproep Lokale Klimaatprojecten van Joke Schauvliege en wordt 
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aanvullend door de deelnemende gemeenten gesubsidieerd. Een bijkomend gelijkaardig 
project werd ook door de Stad Vilvoorde ingediend, waarbij 3Wplus de uitvoerende partner is. 
 
De stad Vilvoorde en 3Wplus sporen samen verwaarloosde en verouderde 
meergezinswoningen op om ze nadien duurzaam te renoveren.  Het stadsbestuur van 
Vilvoorde doet samen met 3Wplus al heel wat om mensen aan te moedigen om hun woning 
energetisch te renoveren. ‘Alleen was het niet altijd gemakkelijk om de eigenaars en bewoners 
van meergezinswoningen te bereiken’, legt projectmedewerker Natalie Geyskens uit. 
‘Nochtans zijn er veel verwaarloosde en verouderde meergezinswoningen die veel energie 
verbruiken.’  
Daarom werd het pioniersproject ‘Actief verduurzamen van meergezinswoningen’ in het leven 
geroepen. ‘We gaan zeer actief op zoek naar eigenaars van meergezinswoningen om hen aan 
te moedigen om te renoveren en hen daarin te begeleiden. In een eerste fase hebben we het 
project zo breed mogelijk kenbaar proberen maken, en op die manier hebben al verschillende 
eigenaars zich aangediend’, verduidelijkt Geyskens. ‘In een tweede fase baseren we ons op 
de conformiteitsattesten om eigenaars van ongeschikte en onbewoonbare panden op te 
sporen. We proberen met ieder van hen contact op te nemen om te zien of we ondersteuning 
kunnen 
 

5.5.2. Overzicht 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regio Energielening Loket (i.s.m) Groepsaankopen Benoveren Energiescan HIP Warm nest

Affligem ja Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus /

Asse ja Woonwinkel West-Brabant 3Wplus Mobiel Energiehuis 3Wplus 3Wplus  / 

Beersel ja Woonwinkel Zennevallei Klimaatpunt Klimaatpunt 3Wplus 3Wplus /

Bever ja Woonwinkel Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt 3Wplus 3Wplus /

Dilbeek ja Woonwinkel West-Brabant Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus /

Drogenbos ja Woonwinkel Noord Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus 3Wplus

Galmaarden ja Woonwinkel Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt 3Wplus 3Wplus /

Gooik ja Woonwinkel Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt 3Wplus 3Wplus /

Grimbergen ja Woonwinkel Noord 3Wplus Mobiel Energiehuis Mivavil 3Wplus 3Wplus

Halle ja Woonwinkel Zennevallei Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus  /

Herne ja Woonwinkel Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt 3Wplus 3Wplus /

Hoeilaart ja Wonen in de Druivenstreek 3Wplus Klimaatmobiel 3Wplus 3Wplus /

Kampenhout ja Woonwinkel Noord 3Wplus Mobiel Energiehuis 3Wplus 3Wplus 3Wplus

Kapelle-op-den-bos ja Woonwinkel KLM 3Wplus DUBO 3Wplus 3Wplus 3Wplus

Kraainem ja DIGITAAL 3Wplus Klimaatmobiel 3Wplus 3Wplus /

Lennik ja Woonwinkel Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus 3Wplus

Liedekerke ja Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus /

Linkebeek neen DIGITAAL Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus /

Londerzeel ja Woonwinkel KLM 3Wplus Mobiel Energiehuis Intro 3Wplus /

Machelen ja Regionaal Woonbeleid Vilvoorde-Machelen 3Wplus Klimaatmobiel Mivavil 3Wplus 3Wplus

Meise ja Woonwinkel KLM 3Wplus Mobiel Energiehuis Intro 3Wplus 3Wplus

Merchtem ja Woonwinkel West-Brabant 3Wplus DUBO Intro 3Wplus  /

Opwijk ja Woonwinkel West-Brabant 3Wplus DUBO Intro 3Wplus  /

Overijse ja Wonen in de Druivenstreek 3Wplus Klimaatmobiel 3Wplus 3Wplus  /

Pepingen ja Woonwinkel Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt 3Wplus 3Wplus /

Roosdaal ja Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus /

Sint-Genesius-Rode ja DIGITAAL Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus /

Sint-Pieters-Leeuw ja Woonwinkel Zennevallei Klimaatpunt Klimaatpunt Intro 3Wplus  /

Steenokkerzeel ja Woonwinkel Noord 3Wplus Klimaatmobiel 3Wplus 3Wplus 3Wplus

Ternat ja Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Klimaatpunt Klimaatpunt 3Wplus 3Wplus 3Wplus

Vilvoorde ja Regionaal Woonbeleid Vilvoorde-Machelen 3Wplus Woon+bus Mivavil 3Wplus 3Wplus

Wemmel ja Woonwinkel Noord 3Wplus DUBO 3Wplus 3Wplus /

Wezembeek-Oppem ja DIGITAAL 3Wplus DUBO 3Wplus 3Wplus /

Zaventem ja Wonen in het hart van Midden-Brabant 3Wplus Klimaatmobiel Mivavil 3Wplus /

Zemst ja Woonwinkel Noord 3Wplus Mobiel Energiehuis Mivavil 3Wplus 3wplus
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5.6. Uitdagingen 2020  
 

Samenwerking 
 
Als 3Wplus bieden we de mensen een energierenovatiebegeleiding van a tot z aan. Dat 
betekent dat zij door verschillende medewerkers en diensten van 3Wplus geholpen worden. 
Daarom is het cruciaal dat al die diensten goed samenwerken en goed op elkaar afgestemd 
zijn. Om hieraan tegemoet te komen zullen op verschillende momenten in het jaar meetings 
worden georganiseerd om alle collega’s samen te brengen. Onderling wordt ook op 
regelmatige basis overlegd waarna de info kan doorstromen naar de collega’s die op de eerste 
lijn staan. De juiste communicatie is hierbij heel belangrijk. We beschikken bij 3wplus over veel 
verschillende tools en de uitdaging bestaat er in de juiste info via het correcte kanaal door te 
spelen naar alle medewerkers. Teneinde nog beter samen te werken, effectiever te 
communiceren, betere prestaties neer te zetten, en nog vlotter in te spelen op verandering zal 
een vorming dag voor de teamleiders worden georganiseerd volgens de Insights-methode die 
eerder werd toegepast binnen het management team.. 
 

Flexibiliteit 

Website/Digitaal Platform 
 
Ondanks het groot takenpakket waar de afdeling wonen en energie al mee belast is blijft het 
belangrijk open te blijven staan voor nieuwe uitdagingen. Ook op Vlaams niveau worden de 
beleidsdomeinen wonen en energie steeds vaker op elkaar afgestemd. 3wplus blijft openstaan 
voor nieuwe inzichten. Zo zal het Energiehuis ook een belangrijke rol spelen in de oproep naar 
de lokale besturen in het kader van het Noodkoopfonds. De Vlaamse overheid lanceert daartoe 
periodiek oproepen naar OCMW’s voor energetische renovatieprojecten van dergelijke 
noodkoopwoningen. OCMW’s kunnen een renteloze kredietlijn van 900.000 euro krijgen 
waarmee zij op hun beurt een renteloze lening van maximaal 25.000 euro aan noodkopers 
kunnen aanbieden voor de renovatie van hun woning. Het beheren van deze leningen wordt 
ook één van de taken van het Energiehuis. Ook zullen we in samenwerking met de 
Welzijnskoepel West-Brabant een projectaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting om 
waterarmoede  te helpen aanpakken.  
 
 

Bekendheid Energiehuis 3wplus 
 

Van de energiehuizen wordt verwacht dat zij 
inwoners informeren, adviseren en 
begeleiden door een laagdrempelig 
energieloket aan te bieden waar inwoners 
terecht kunnen met hun energievragen. Zij 
moeten ook gestructureerde basisinformatie 
aanbieden over premies en energetische renovaties en de particulieren hierbij begeleiden en 
ondersteunen. Tenslotte moeten zij de uitvoerende lokale diensten coördineren.  
Als Energiehuis zal 3Wplus Energie in de regio Halle-Vilvoorde de regierol opnemen. Het 
Energiehuis is hiervoor samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende spelers uit de 
regio, actief op het vlak van wonen en energie. 2019 werd beschouwd als het schakeljaar om 
de samenwerkingsverbanden met gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingen en andere 
partners op te zetten. In 2020 moeten we onze plaats als Energiehuis bestendigen. Alle 
inwoners van Halle-Vilvoorde dienen te weten waarvoor, wanneer en bij wie ze terecht kunnen 
met al hun energievragen. De lancering van de nieuwe website met aangepaste loge en 
huisstijl zal hier zeker toe bijdragen. 
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6. Kinderopvang 
 

6.1 Missie en Visie 
 
3Wplus wil zinvolle (vrije)tijdsbesteding organiseren voor kinderen. Dit betekent dat we 
inzetten op een opvang waarin alle kinderen en hun gezin een warm plekje krijgen en dit met 
oog voor een persoonlijke en respectvolle benadering. Een plek waar kinderen zich veilig 
voelen en zo nieuwe ervaringen opdoen en kunnen ontwikkelen. 
Op deze manier willen we ook bijdragen tot de balans werk en privé van onze gezinnen. 
 
Om dit te kunnen realiseren gaan we uit van deze visie over kinderen en hun gezin: 

- Eigenheid: Elk kind is uniek en daarom kiezen we steeds voor een persoonlijke 
benadering. 

- Kinderparticipatie: We betrekken kinderen actief bij de opvang. 
- Stimuleren: We zetten kinderen aan om nieuwe ervaringen op te doen en zo hun 

ontwikkeling te stimuleren. 
- Zelfstandigheid: we stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen. 
- Geborgenheid: We bieden de kinderen fysieke en emotionele veiligheid. 
- Structuur en regels: Een duidelijke structuur en regels brengen rust in de opvang. 
- Betrokkenheid: Het is belangrijk om met de ouders en de kinderen te communiceren 

en hen te informeren maar ook rekening te houden met hun verwachtingen. 
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6.2 Overzicht van de projecten  

 
 IBO De Malleboot - Beersel 

Buitenschoolse opvang De Malleboot vangt schoolgaande kinderen 
op die wonen in Beersel of daar schoollopen. De opvang gebeurt in 
5 locaties.  

De kinderen worden voor- en naschoolse en op schoolvrije dagen 
opgevangen tussen 7u en 19u. In Malleboot Springveer is er geen 

opvang op schoolvrije dagen. De Malleboot heeft een totale erkenning voor 265 kindplaatsen, 
Malleboot Springveer beschikt op zijn beurt over een ’attest van toezicht’ voor 50 kindplaatsen. 
Tijdens de schoolvakanties zijn er slechts 2 locaties geopend. Sinds de zomer van 2019 zijn 
dat Beersel en Lot, voorheen waren dit Huizingen en Lot. Deze verandering kadert in het licht 
van de kwaliteit van de opvang in een huiselijke sfeer te optimaliseren. Ook is er door het 
veranderen naar de locaties Beersel en Lot  een betere spreiding van de werking over het 
grondgebied. 

De coördinatoren van De Malleboot engageren zich in verschillende lokale werkgroepen van 
de gemeente: werkgroep Kansarmoede, partnerschap bij huis van het Kind, lokaal overleg 
kinderopvang. 

In 2019 is ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de werking door te zoeken naar een 
nieuwe (dag)structuur, passend op de eigen context van de opvanglocatie. Er werd 
intergenerationeel gewerkt (een uitstapje naar het woonzorgcentrum) en er werd een teamdag 
georganiseerd waarbij begeleiders workshops konden volgen terwijl de coördinatoren een 
lekkere maaltijd hebben gemaakt. 

2019 stond ook in het teken van inzetten op personeelsbeleid. Er werd veelvuldig met het 
personeel overlegd tijdens team-en planvergaderingen en er werd ook gezocht naar een 
andere manier om het personeel in te zetten/te verdelen gedurende de vakantieperiodes. 

De gemiddelde cijfers zien er als volgt uit. Ze blijven in de meeste Malleboten gelijklopend ten 
opzichte van 2018, enkel in Malleboot Beersel zien we een algemene positieve trend. 

Gedurende de vakantiewerking werden in 2019 gemiddeld 121 kinderen opgevangen, in 2018 
waren dit er 128. 
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 IBO en vakantiewerking “Het Speelhuis” - Opwijk 

 

In IBO Het Speelhuis worden schoolgaande kinderen 
opgevangen die woonachtig zijn in Opwijk of daar 
schoollopen en dit tussen 6u30 en 18u30. Daarnaast wordt 
er ook opvang georganiseerd in de scholen van Mazenzele, 
Droeshout en Nijverseel. Tijdens de schoolvakanties wordt er 
in ‘het speelhuis’ tussen 9u en 16u speelpleinwerking 
georganiseerd voor dezelfde doelgroep. Ook aan deze 
werking is een voor-en naopvang gekoppeld. 

 

Werken in de school van Mazenzele maakten dat het Speelhuis moest uitwijken naar De 
Kersenpit in 2019. Op het einde van het jaar konden we onze intrek nemen in de nieuwe 
gebouwen.  

De algehele werking van het speelhuis wordt naar een hoger niveau getild door in te zetten op 
het activiteitenaanbod  waardoor activiteiten gecontroleerd worden voorbereid met aandacht 
voor diversiteit. Het kwaliteitshandboek kent zijn ingang in de dagelijkse werking, mede door 
dit handboek bespreekbaar te maken op de maandelijkse teamvergaderingen.  

Gedurende de vakantiewerking wordt een hoofdanimator ingezet en bieden we workshops aan 
om de talenten van alle kinderen aan bod te laten komen. 

In het Speelhuis werd ook extra ingezet op de communicatie met ouders. Zo werden er vier 
nieuwsbrieven verstuurd en kwam er een uithangbord voor informatie in Het Speelhuis alsook 
in de buitenwijken.De gemiddelde cijfers zien er als volgt uit. Ze blijven gelijklopend in 
vergelijking met werkjaar 2018. Doorheen de vakantieperiode in 2019 werden gemiddeld 58 
kinderen opgevangen , in 2018 63. 
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 Gezinsopvang “De Tovertuin” 
 

 “De Tovertuin” is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 74 
plaatsen. Deze kindplaatsen zijn verdeeld over de zorgregio’s Asse, 
Tervuren en Vilvoorde.  

De bezettingscijfers zijn, in vergelijking met 2018, de volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stijging in Tervuren is te wijten aan de opstart van een nieuwe onthaalouder. 

De  sterke daling in zorgregio Asse is ook opvallend. Deze heeft te maken met het overnemen 
van de erkenning van de dienst van onthaalouders uit Roosdaal in 2019. Dit maakte dat er 4 
extra onthaalouders aansloten bij onze dienst en we een extra erkenning kregen voor 35 
plaatsen T2B binnen zorgregio Asse. Er werden niet evenveel bezette kindplaatsen 
overgedragen waardoor er een daling is in de bezettingspercentages. 

In het kader van de overname van Roosdaal werd een tweede deeltijdse (20%) coördinator 
aangeworven.    

Alle onthaalouders werken sinds 2019 met het programma DEONA. 

Tijdens huisbezoeken werd het zelfevaluatie-instrument MeMoQ ingezet om de kwaliteit van 
de opvang te verhogen. De focus in 2019 lag op de dimensie welbevinden. Hiertoe volgden 
de coördinatoren vorming en was er ondersteuning van de pedagogisch medewerker. 

In 2019 is het kwalificatietraject opgestart voor onthaalouders die niet gekwalificeerd zijn. Onze 
onthaalouders worden goed ondersteund richting assessment door de coördinator maar ook 
door de trajectbegeleidster. De uiterste datum om het attest te behalen is voor elke 
onthaalouder 1 april 2024. 

3Wplus Kinderopvang kaart samen met andere organisatoren en met steun van het Vlaams 
Welzijnsverbond de problematiek rond de RSZ-bijdrage dewelke diensten moeten betalen 
aan. Deze bijdrage ligt immers hoger dan de subsidies die organisaties krijgen voor het 
organiseren van een dienst voor onthaalouders. 
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 Groepsopvang Villa Rijckendael en SAM 

 

Villa Rijckendael en SAM vangen kinderen voorschools op 
tussen 7u15 en 18u15. De opvanginitiatieven zijn gelegen in 
Strombeek-Bever. Ze zijn erkend en gesubsidieerd door Kind 
en Gezin. Villa Rijckendael heeft een erkenning voor 24 
plaatsen en SAM voor 33 plaatsen. Beide initiatieven vallen 
onder de subsidietrap 2B. 

In 2019 was er geen evolutie inzake de fasering van 
subsidietrap T2B richting T2A.  

De bezetting voor SAM (erkenning 33 kindplaatsen) en Villa 
Rijckendael (erkenning 24 kindplaatsen) in 2019 bedraagt 
103%. Ondanks deze hoge bezetting, blijft de vraag naar 

opvang hoog, waardoor we werken met wachtlijsten. Hierbij hebben we blijvend oog voor de 
voorrangsgroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM en Villa Rijckendael nemen deel aan lokale initiatieven 
binnen de gemeente zoals het Huis van het Kind, het lokaal 
overleg kinderopvang en overleg over het lokaal loket 
kinderopvang. In 2019 sloten we ons ook aan bij de 
Spelotheek van Grimbergen. Daarnaast is er een nauw 
samenwerkingsverband met het OCMW  en de gemeente. 
In 2019 is het retributiereglement van de gemeente 
Grimbergen gewijzigd. Dit maakt dat de bijdrage vanuit de 
gemeente per opvangdag per kind is verlaagd (voor een 
hele dag naar 9 euro en voor halve dagen is de bijdrage 
herleid naar 6 euro per kind). 

De verbouwingen in SAM geven aanleiding tot een tijdelijke verhuis van de kribbe naar 
container-units op een site ter beschikking gesteld door de gemeente. Deze verhuis heeft veel 
flexibiliteit gevraagd van personeel, kinderen en ouders. 

2019 was ook het jaar waarin Villa Rijckendael een taaltraject ‘Nederlands in de Kinderopvang’ 
opstartte in samenwerking met met als doel een taalbeleid vorm te geven. Dit traject gaf 
aanleiding tot onder meer een videocoaching in de opvang.  

Op kwalitatief vlak is er ingezet op hoekenwerk in Villa Rijckendael. In SAM werden 
activiteitenboxen ontwikkeld rond specifieke thema’s, dewelke in alle leeftijdsgroepen worden 
gebruikt. In SAM en Villa Rijckendael ging men, onder begeleiding van de pedagogisch 
medewerker, aan de slag met het MeMoQ instrument, dimensie welbevinden.   
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Villa Rijckendael speelde in op ouderbetrokkenheid door het organiseren van verschillende 
oudermomenten: een ouderdag, een sinterklaasmoment en de eindejaarsreceptie konden 
allemaal rekenen op een grote belangstelling. 

 

 Binnenschoolse opvang Boomerang – Wemmel 

 
3Wplus organiseert naast ochtend-, middag- en avondopvang op 6 
locaties in Wemmel ook kwalitatieve opvang op woensdagnamiddag, 
schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. De opvang telt 30 
begeleiders en 11 vrijwilligers waaronder een aantal leerkrachten.  

In 2019 werd ingezet op een transparante communicatie met 
directies van de verschillende scholen en het gemeentebestuur. 
Hiervoor was er regelmatig overleg met de coördinatorenen de 
verschillende directies van de scholen en de gemeente. 

De coördinatoren van de Boomerang zetten in op aanwezigheid op 
de werkvloer. Op deze manier willen we inzetten op het structureren van de opvang en het 
ondersteunen van de (nieuwe) begeleiders.  

Het tweetalige karakter van de opvang in Wemmel zorgt voor uitdagingen bij het personeel. 
Er werden afsprakennota’s opgesteld om hier duidelijkheid in te scheppen tav éénieder. 

Doorheen de vakantieperiode worden gemiddeld 90 kinderen opgevangen in 2019, in 2018 
waren dit er maar 83. De gemiddelde cijfers voor-en naschools zien er, vergeleken met 2018, 
als volgt uit. 
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 Binnenschoolse opvang en vakantieopvang Zeppelin - Roosdaal 
 

In de binnenschoolse- en vakantieopvang van Roosdaal wordt voor- 
en naschoolse opvang georganiseerd in 3 locaties van de 
gemeenteschool. De vakantieopvang vindt plaats in de locatie te 
Pamel. 

In 2019 werd structureel overleg ingebouwd met de directie van de 
scholen en met de gemeente. Dit versterkt de samenwerking en maakt dat doelstellingen en 
de werking regelmatig worden besproken.  

In 2019 zetten we in op het uitbouwen van een kwaliteitsvolle werking in De Zeppelin. Het 
finaliseren van het kwaliteitshandboek was daarbij een eerste stap. Een vaste structuur tijdens 
de speelpleinwerking en het vergroten van het activiteitenaanbod waren tevens twee 
belangrijke pijlers. 

Vanaf september 2019 gelden er, na beslissing door het bestuur van Roosdaal, nieuwe 
tarieven in de opvang. We merken hiervan geen invloed op de aanwezige kinderen. 
 
Doorheen de vakantieperiode werden gemiddeld 23 kinderen opgevangen in 2019, in 2018 
waren dit er 25. 
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 Binnenschoolse- en vakantieopvang ’t Leeuwenbos – Sint-

Pieters-Leeuw 

 
Sinds september 2019 is 3Wplus Kinderopvang werkzaam in Sint-Pieters-Leeuw voor de voor, 
middag en naschoolse opvang in 4 scholen. De vakantieopvang vindt plaats in alle vakanties, 
met uitzondering van de grote vakantie, en gaat afwisselend door in één van de scholen. 
Sinds november 2019 heeft de opvang een eigen naam, ’t Leeuwenbos, gekregen. 
 
2019 is vooral een jaar geweest van exploratie: hoe wordt er in de scholen gewerkt? Wat is de 
stand van zaken? Waar liggen de uitdagingen? Wat zijn de verwachtingen? Hiertoe was 
overleg met het team een krachtig instrument. 
Deze zoektocht omhelsde ook een zoektocht naar gemotiveerd personeel met als doel een 
stabiel team te vormen. 
 
3Wplus communiceerde verschillende malen met de ouders over de overname van de 
dienstverlening en trachtte hierbij zoveel mogelijk ouders te bereiken. Op deze manier werden 
ook de schriftelijke overeenkomsten van ieder uniek kind vergaard. Deze waren nodig voor 
registratie en facturatie. 
De registratie van de kinderen gebeurt sinds september 2019 in het softwareprogramma I-
school. Hier was in de loop van 2019 nog geen facturatie aan verbonden aangezien de 
calculatiemodule in de software in 2019 nog niet op punt stond. 
 
 Voorschools Naschools Woensdag 

Den Top 25 75 25 

Puur Natuur 3 11 7 

De Wegwijzer 14 34 25 

‘t Populiertje 40 43 32 

 

Doorheen de vakantieperiodes (herfstvakantie en eerste week kerst) werden gemiddeld 21 
kinderen opgevangen. 
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 Thuisopvang zieke kinderen 
 

De dienst thuisopvang zieke kinderen vangt zieke kinderen op van 0 tot 
14 jaar die wonen in de 11 partner-gemeentes Asse, Beersel, Bever, 
Dilbeek, Galmaarden, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen of 
Sint-Pieters-Leeuw. 

Naast de samenwerking met de bovenstaande gemeenten, blijft ook het 
samenwerkingsverband met Solidariteit voor het Gezin behouden. 
Hierdoor kunnen gezinnen aangesloten bij bepaalde mutualiteiten 
goedkoper of gratis gebruik maken van onze dienst. In 
afstemmingsoverleg met Solidariteit van het Gezin is er duidelijk een 
positieve kijk op de samenwerking. 

In 2019 nam het aantal opvangdagen, net zoals in 2018 toe. Er werden 1234 dagen 
gepresteerd (2018:1148 dagen) en een honderdtal nieuwe gezinnen maakten gebruik van de 
dienst. De thuisopvang ging structureel aan de slag met het online inschrijvingssysteem, 
waardoor ouders opvangdagen verplicht online dienen te registreren.  

 

Er werd gezocht naar manieren om de cash flow aan de begeleiders te onttrekken, maar een 
concrete oplossing werd nog niet gevonden. 

3Wplus Kinderopvang koos ervoor om 19 uur nieuwe sociale maribel middelen in te zetten in 
de werking van de thuisopvang. Hierdoor is er extra ondersteuning voor het begeleidend 
personeel, kunnen de wachtlijsten zo klein mogelijk worden gehouden én kan er worden 
toegezien op het beperkt houden van plus-en minuren.  
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 MENTES – Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang vzw 
 
Het ondersteuningsnetwerk kinderopvang, waar 3Wplus stichtend lid van is, kreeg in 2019 
meer vorm. De naam, MENTES, en bijhorend logo werden bevestigd. 
 
De Raad van Bestuur werd vormgegeven en er werden ook werkgroepen opgezet van 
waaruit een actieplan vorm kreeg voor de werking in 2019. Dit alles in nauwe communicatie 
met Kind en Gezin, de subsidiërende instantie. 
 
3Wplus neemt onder meer actief deel aan de werkgroep rond ‘ondersteuning bko’ en aan de 
algemene vergadering van de vzw. 

 

  Lokaal loket kinderopvang 
 
Interleuven heeft in het verleden een digitaal systeem laten ontwikkelen door Tactics BVBA 
om gemeenten te ondersteunen bij de uitbouw van het lokaal loket kinderopvang. 
 
In 2019 zijn gesprekken opgestart tussen Interleuven en 3Wplus Kinderopvang. De idee is dat 
3Wplus Kinderopvang het digitaal loket ter beschikking zal stellen aan gemeenten binnen 
Halle-Vilvoorde en hen ook wil ondersteunen bij de uitbouw en het gebruik ervan. Hiervoor zet 
3Wplus kinderopvang een coördinator in. 
 
3Wplus Kinderopvang heeft de gemeenten in Halle-Vilvoorde benaderd en uitgenodigd voor 
een infomoment. Van hieruit werd de interesse duidelijk en wordt een 
samenwerkingsovereenkomst en gebruikersovereenkomst opgesteld voor de gemeenten die 
effectief instappen in het project. 

 

  Decreet Buitenschoolse Kinderopvang 
 
2019 is het jaar waarin het decreet buitenschoolse kinderopvang geconcretiseerd werd door 
de Vlaamse Overheid. Dit liet al jaren op zich wachten. 
Het decreet betekent een mijlpaal in de (toekomstige- werking van de binnen-en 
buitenschoolse opvang. Het decreet gaat in voege in 2026. In tussentijd zijn de eerste stap 
de uitvoeringsbesluiten. 
Deze worden vormgegeven vanuit werkgroepen binnen Kind en Gezin. Kind en Gezin stemt 
af met de sector via een aftoetsforum. 3Wplus Kinderopvang zetelt in dit forum, waardoor ze 
in eerste lijn op de hoogte blijven van de evoluties met betrekking tot het decreet. 
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6.3 Werkgroepen 2019 
 
De verschillende initiatieven van 3Wplus Kinderopvang werken overkoepelend in werkgroepen 
aan bepaalde thema’s.  

 Coachingsgesprekken 
 

Deze werkgroep nam de functionerings- en evaluatiegesprekken voor begeleiders onder 
handen. Met deze werkgroep werd er één uniform gesprek en handleiding ontwikkeld voor 
elke opvanginitiatief. De vragen voor de gesprekken zijn gebaseerd op het competentieprofiel. 
De gesprekken werden tot ‘coachingsgesprekken’ gedoopt, met naast aandacht voor sterkten 
en werkpunten, een focus op het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van elke 
begeleider.  
Eind juni voerden we een eerste testronde uit, waarna deze positief werden geëvalueerd. Na 
de organisatie van een vorming voor coördinatoren, worden gesprekken vanaf januari 2020 
geïntegreerd.   
 

 Kansarmoede 
 
Deze werkgroep dacht na over manieren om meer aandacht te besteden aan kinderen die 
opgroeien in kansarmoede. Begin 2019 werkte de werkgroep doosjes uit waarin kaartjes zitten 
met opdrachten, uitspraken, ideeën,... Deze doosjes werden gebaseerd op de bouwstenen 
van CEDES maar met een eigen twist, zoals de verwijzing naar 3Wplus door ze de naam 
‘Plusdozen’ te geven.  
Deze doosjes worden besproken op de teamvergaderingen van elke opvang. Midden 2019 
volgden alle coördinatoren eveneens een opleiding van een ervaringsdeskundige in 
kansarmoede. Dit om meer stil te staan bij de ervaring van mensen in kansarmoede wanneer 
zij in de opvang terechtkomen.   
 

 Huisstijl 

 
Deze werkgroep heeft zich gefocust op het uniformiseren van interne documenten en brieven, 
evenals op de profilering en zichtbaarheid van 3Wplus Kinderopvang naar de buitenwereld.  
Begin 2019 werden er folders ontwikkeld voor elk opvanginitiatief op basis van éénzelfde 
sjabloon. Tijdens deze periode werden ook alle interne documenten, huishoudelijk 
reglementen, schriftelijke overeenkomsten en emailhandtekeningen onder handen genomen.  
Vanaf midden 2019 werd er gewerkt aan het thema zichtbaarheid via beachflags, fluohesjes 
met logo, armbandjes en sjaaltjes met logo’s voor kinderen.  
 
 

 Tevredenheidsenquêtes 

 
Deze werkgroep richtte zich op het meten van tevredenheid bij ouders. Er werden formele 
enquêtes ontwikkeld voor elk opvanginitiatief, waarbij zowel de inhoud als vormgeving op basis 
van bestaande enquêtes en theorieën werden uitgewerkt.  
In mei-juni 2019 werd een eerste testronde gedaan met de nieuw ontwikkelde enquêtes. Na 
het doorvoeren van enkele wijzigingen, werden de enquêtes officieel in gebruik genomen door 
elke opvang. Waar we in eerste instantie kozen voor het online platform SurveyMonkey, werd 
de keuze gemaakt om in de toekomst te werken via Google Docs.  
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Minstens éénmaal per jaar worden de enquêtes online uitgestuurd en deze worden op dat 
moment eveneens op papier ter beschikking gesteld in elke opvang.  
 

  Coördinatorenoverleg 

 
Om de overkoepelende missie, visie en werking van 3WPlus te versterken wordt er 
meerdere keren per jaar een overleg georganiseerd met de coördinatoren van de 
verschillende opvanginitiatieven. Er is uitwisseling over verschillende thematieken en 
algemene werkingsprincipes worden samen overlopen, geëvalueerd en bijgestuurd. 
De dienst HR en Finance zijn afgevaardigd in dit overleg of topics worden op voorhand 
doorgegeven aan de teamleider Welzijn. 

 

6.4 Uitdagingen 2020 
 

Jaaractieplan 2020 kent specifieke uitdagingen, gekoppeld aan de unieke opvanginitiatieven. 
Deze worden opgevolgd door een samenwerking tussen coördinatoren, de pedagogisch 
medewerker en de teamleider. Er zijn ook enkele overkoepelende doelstellingen vastgelegd. 
Deze krijgen onder meer een verdere uitwerking in verschillende werkgroepen: 

 

 Werkgroep vergadermethodieken  
Naar aanleiding van vragen van coördinatoren om teamvergaderingen op een meer 
gestructureerde, vlotte manier te kunnen laten verlopen en ieder teamlid voldoende te 
betrekken, werd deze werkgroep tot leven gebracht. De werkgroep zal zicht richten op het 
uitwerken van vergadermethodieken die ter beschikking zullen staan van elke coördinator.  
 

 Werkgroep spelaanbod en uitstappen in de BKO 
Deze werkgroep gaat op zoek naar een gevarieerd, duurzaam spelaanbod voor de binnen-en 
buitenschoolse opvang, zorgt voor het uitwerken van gezamenlijke spelkoffers en gaat op zoek 
naar de mogelijkheid om uitstappen overkoepelend te plannen tijdens vakanties.  
De werkgroep start met een vorming omtrent het uitwerken van spelkoffers. De bedoeling is 
dat de werkgroep zelf spelkoffers ontwikkelt die afwisselend in elke opvang kunnen gebruikt 
worden. 
 
 

 Werkgroep ouderbetrokkenheid 
Deze werkgroep gaat op zoek naar manieren om ouderbetrokkenheid in de verschillende 
opvanginitiatieven te vergroten.  
 

 Werkgroep tevredenheid 
waar deze werkgroep zich in 2019 heeft gefocust op tevredenheid bij ouders, zal deze in 2020 
de nadruk leggen op het meten van tevredenheid bij kinderen en in een later stadium 
tevredenheid bij medewerkers. We starten de werkgroep met het volgen van een lezing 
omtrent communiceren met kinderen en vertrekken van daaruit om op zoek te gaan naar wat 
kinderen bezighoudt.  
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 Kwaliteit 

 
De pedagogisch medewerker zet in op het verhogen van de kwaliteit in de verschillende 
opvanginitiatieven. Dit zowel in structurele zaken als in zaken die te doen hebben met 
procedures, personeelszaken, ouderproblemen, gedrag van kinderen,…  
In 2019 werden de kwaliteitshandboeken van alle initiatieven onder de loep genomen. Deze 
worden nu continu vertaald naar ‘de werkvloer’ door procedures oa te bespreken op 
teamoverleg. Op basis van deze feedback, worden eventuele aanpassingen doorgevoerd. 
 
De pedagogisch medewerker volgt dagelijks (pedagogische) evoluties in de sector op en denkt 
na over een vertaalslag ervan naar de context van 3Wplus kinderopvang. 
 
 

6.5 Betrokkenheid 
 

3Wplus wil blijvend al zijn partners betrekken bij het organiseren van de opvang. We denken 
hierbij aan het personeel, de kinderen, de ouders en de openbare besturen/ scholen. 

Personeel: 

- Onthaalbeleid, met extra aandacht voor het aantrekkelijk werkgeverschap van de 
organisatie. Dit wordt in samenspraak met coördinatoren verder vorm gegeven in 2020 

- Opvolging door een systeem van coachingsgesprekken, zoals ontwikkeld in 2019 
- Organiseren van vormingen op maat 

Kinderen: 

- Kringgesprekken 
- Evaluatie van activiteiten 
- Keuzemogelijkheden vrijetijdsbesteding 

Ouders: 

- Tevredenheidsmetingen 
- Dagelijkse gesprekjes met de begeleiders 
- Organiseren van activiteiten waarbij ouders uitgenodigd worden 

Openbare besturen/scholen: 

- Overlegmomenten om in te kunnen spelen op de lokale noden 
- Directe communicatie en samenwerking 
- Aanwezigheid op lokale overlegmomenten die te doen hebben met kind-en 

jeugdbeleid/kindereropvang 

 
 

  



51 
 

7. Mens, milieu en maatschappij 
 

7.1 Tewerkstelling 
 

 
3Wplus stelde aan het einde van 2019 291 personeelsleden tewerk met een arbeidscontract.  

Daarnaast tellen we extra medewerkers met een ander statuut: 

- Art. 60’ers: personen die tewerkgesteld worden door het OCMW en ter 
beschikking gesteld worden van 3WPlus met als doel sociale 
zekerheidsrechten op te bouwen 

- vrijwilligers: voornamelijk in de binnenschoolse kinderopvang te 
Wemmel maar ook in het Spaans Huis, de lesgevers van de 
druivencursussen enz. 

- onthaalouders: dagopvang aan huis in een erkend kader door mensen 
die geen werknemersstatuut hebben 

- arbeidszorg: personen die omwille van gezondheidsredenen slechts 
enkele dagen komen werken en die daarvoor een premie krijgen van de 
overheid bovenop hun werkloosheidsvergoeding 

- IBO: individuele beroepsopleiding voorafgaand aan een tewerkstelling 
- Brugproject: jongeren die ene stage komen doen ter vervanging van 

schoolse lessen 

Een groot gedeelte daarvan zijn personen uit kwetsbare doelgroepen: langdurig 
werkzoekenden, art.60’ers of arbeidszorgmedewerkers. 

Tijdens het jaar 2019 zijn 2 maatwerkmedewerkers doorgestroomd, één naar de privésector 
en één intern van maatwerkmedewerker naar instructeur. 

Qua arbeidsongevallen tellen wij er 7 dit dienstjaar (zijnde 2 bij de kinderopvang en 5 bij de 
sociale werkplaats) Ons doel is om deze in toekomst tot “0” te herleiden mede dankzij de 
vorming van onze medewerkers. 

 

 

Jaar Aantal 
personeelslede
n 

Art 
60’ers 

vrijwilligers Onthaalouder
s 

Arbeidszorg IBO  brugproject 

2014 143       

2015 166       

2016 171       

2017 200 (141, 5 VE) 9 67 14 2 9 2 

2018 216 (152,3 
VTE) 13 40 20 3 1 0 

2019 291 (158,02 
VTE) 10 66 24 2 1 0 
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7.2 Vorming 

3WPlus is een lerende organisatie. In het totaal heeft ons personeel 219,5 dagen opleiding 
(zowel formele als informele) gehad. Een greep uit deze opleidingen : levensreddend 
handelen, stress sensibilisatie, excel, kansarmoede, vorming autisme, ehbo, omgaan met 
lastige ouders, respect op het werk, timemanagement, lokaal woonbeleid, basiscursus 
begeleiders op de werkvloer, woningdelen, werken op hoogte, sociale verkiezingen, ... 

7.3 Milieu 
 

In 2019 werd de milieutoets verder uitgebreid en bevestigd. Vooral in het wagenpark werden 
duurdere maar milieuvriendelijkere wagens en bestelwagens aangekocht op CNG en 
elektrisch. Er zijn meer mensen die hun wagen voor het woon-werkverkeer laten staan en per 
fiets of te voet afleggen. 
 
Overzicht van de nieuwe aangekochte ecologische wagens: 
 

Peugeot Partner kleine bestelwagen – Elektrisch – 2019 
Iveco Daily grote bestelwagen – CNG – 2020 (levering 2020) 
Iveco Daily grote bestelwagen – CNG – 2020 (levering 2020) 

 
Bij aanbestedingen en opvragen van offertes voor machines en rollend materieel, worden 
meer punten toegekend voor milieuvriendelijke versies dan voor de prijs. 
 
In de kinderopvang wordt steevast gekozen voor lokaal seizoenfruit en kraantjeswater. Voor 
de uitstappen in de vakantie wordt de voorkeur gegeven aan lokale activiteiten. 
 
 


