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Gebruikersgids voor de webtoepassing 

van wijk-werkcheques 

op my-wijkwerkcheque.be 

Op deze pagina’s vind je de uitleg van de schermen van de webtoepassing bestemd voor de gebruikers van 

elektronische en papieren wijk-werkcheques. 

De functionaliteiten die specifiek zijn voor de elektronische cheques:   en papieren cheques:

Doel van de webtoepassing 















1. Je aanmelden

Wanneer je Wijk-werkendossier bij VDAB volledig is, ontvang je een e-mail met de activatiecode van je 

webtoepassing. Klik op de link en volg de instructies om een beveiligd wachtwoord samen te stellen.  

Zo meld je je een volgende keer aan: 

1. Surf naar http://www.my-wijkwerkcheque.be
2. Voer je Gebruikersid* in
3. Voer je wachtwoord in

* De Gebruikersid heb je ontvangen van VDAB tijdens je
inschrijving voor het wijk-werkensysteem.

http://www.my-wijkwerkcheque.be/
http://www.my-wijkwerkcheque.be/
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2. Onthaal

Hier heb je toegang tot de verschillende menu’s van de webtoepassing. 

1. Quick link naar je account en afmelden van de webruimte

2. Nieuwsberichten

3. Bestelinstructies

4. Het huidig formaat van cheque dat je bestelt

5. Samenvatting van het saldo van je elektronische cheques per erkenningsnummer:

a. Naam van de wijk-werkorganisator gelinkt aan dit erkenningsnummer

b. Vervaldatum van dit erkenningsnummer

c. Aantal beschikbare elektronische cheques (“0” indien je papieren cheques gebruikt)

d. Totale waarde in euro van deze cheques

e. Aantal elektronische cheques die eerst zullen vervallen (2 rijen)

f. Aantal elektronische cheques per vervaldatum (allen)

6. Alle menu’s (hieronder omschreven).

 Als je erkenningsnummer niet meer geldig is, kan je jouw cheques niet meer gebruiken noch nieuwe 

cheques bestellen. Om je erkenningsnummer te verlengen moet je 7,5 € op Edenred bankrekeningnummer 

storten met de erkenningsnummer als gestructureerde mededeling (hulp nodig? Klik op “HOE BESTELLEN?” 

voor de bestelinstructies). 
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3. Bestellingen

In dit menu kun je je bestellingen van wijk-werkcheques opvolgen. Per bestelling krijg je de volgende 

informatie: 

 Erkenningsnummer: het erkenningsnummer dat je als gestructureerde mededeling bij je betaling

gebruikte om cheques te bestellen.

 Organisator: Naam van de wijk-werkorganisator waar het erkenningsnummer actief is (of was) en dat

wordt gebruikt voor deze bestelling.

 Aantal: het aantal cheques in deze bestelling

 Bestellingsdatum: datum op welke Edenred kreeg je betaling.

 Leveringsdatum:

o Voor elektronische cheques: datum van het ter beschikking stellen van de cheques en het

crediteren van de saldo; 

o Voor papieren cheques: datum van het per post verzenden van de bestelling.

 Status: kan zijn: betaald (voor de inschrijvingsrecht) – in voorbereiding – verzonden.

 Product: kan zijn: inschrijvingsrecht, papieren cheques of elektronische cheques.

 Totaal: totaal bedrag (in euro) van de bestelling.

 Waarde: waarde (in euro) van 1 cheque voor deze bestelling (deze prijs wordt bepaald door je

organisator bij je inschrijving).

1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 

8 

1 2 3 5 6 4 7 8 9 

10 

9 



Versie 1  ©Edenred Belgium NV  

4. Prestaties

De wijk-werker komt bij je langs en presteert het overeengekomen aantal werkuren. Na deze prestatie heb je 

tot het einde van de lopende maand om de prestatie in je webtoepassing in te voeren. Het invoeren van 

prestaties in dit menu geldt als een betaling met elektronische wijk-werkcheques. 

Hoe een prestatie in voeren? 

1. Kies de periode van de prestatie (jaar + maand)

2. Selecteer de naam van de wijk-werker...

3. ... en het type activiteit dat uitgevoerd werd

4. Voer de datum van de prestatie en het aantal gepresteerde uren in

5. Klik op “Prestatie toevoegen” en valideer.

 Je saldo elektronische wijk-werkcheques wordt automatisch gedebiteerd.

 De historiek van ingevoerde prestaties kan je op dezelfde pagina raadplegen.

 Opgelet: 

 Je hebt tot het einde van de lopende maand om een prestatie in te voeren.

 Het is niet mogelijk een prestatie in te voeren op een datum in de toekomst.

 Het is alleen maar mogelijk een prestatie in te voeren op één van de datum overeengekomen met je

wijk-werkorganisator. Om een andere datum in te voeren, contacteer je wijk-werkorganisator.

 In het veld “UREN” kan je niet meer dan het aantal beschikbare cheques intikken. Indien je niet

genoeg cheques hebt moet je eerst een bestelling plaatsen.
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5. Fiscaliteit
Hier kun je het duplicaat van je fiscale attesten omtrent wijk-werkcheques downloaden (enkel voor 
privé-personen). Meer info over de fiscaliteit vind je in het  Helpcenter.

6. Terugbetaling
Hier kun je de terugbetaling van elektronische cheques of de herroeping van een recente bestelling van 
elektronische cheques uitvoeren. 

7. Accountgegevens

Hier kun je: 

1. het formaat van de cheques van je volgende bestelling wijzigen (papieren cheques naar

elektronische cheques en vice versa). Indien je kiest voor een andere formaat, zal de volgende

bestelling die je plaatst in dit nieuwe formaat worden verwerkt.

2. je wachtwoord voor de webruimte wijzigen. Nota: de gebruikerID is de login voor je

webtoepassing.

3. je erkenningsnummer(s) en de vervaldatum raadplegen.

4. Je bankrekeningnummer toevoegen (IBAN).

 Vermeld hier je bankrekeningnummer voor de online terugbetalingen van cheques. 
 

5. Je coördinaten (naam, type gebruiker, adres, e-mail, telefoon) raadplegen (voor wijzigingen,

gelieve je wijk-werkorganisator te contacteren.)

 Om je coördinaten te wijzigen, gelieve je wijk-werkorganisator te contacteren. 
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Kies het aantal cheques van een bepaalde bestelling waarvoor de terugbetaling aangevraagd wordt

Bevestig de terugbetalingsaanvraag
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8. Hulp

Link naar het Helpcenter voor wijk-werkcheques, met een online aanvraagformulier en FAQ (b.v. inlichtingen 

over de terugbetaling van papieren cheques, wat te doen bij verlies of diefstal van je cheques, ...  

9. Hoe bestellen

Hier krijg je gepersonaliseerde bestelinstructies (opgelet: dit is geen online betaling, je dient je bestellingen te 

plaatsen via  storting). Voor het geval je de prijs van een wijk-werkcheque niet meer kent, dan moet je via de 

link “Chequewaarde opzoeken” en je wijk-werkorganisator zoeken. 

10. Nieuwsbericht

Hier krijg je nieuwsberichten over je wijk-werkcheques en het wijk-werkensysteem in het algemeen. De datum 

van het laatste nieuwsbericht verschijnt naast het logo op de homepagina. 

voor FAQ’s en contactformulier 
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