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Casting in het kader van onze campagne  
‘De dankbaarste job’ 

 

Heb je in de voorbije jaren, een huishoudhulp ingeschreven voor één van 
onze projecten die gericht zijn naar min 26-jarigen? Of zijn er jonge 
huishoudhulpen in jouw team? 

Dan zal deze communicatie je zeker interesseren! 

Vorm DC lanceert op 20 september 2022 een communicatiecampagne die gericht is 
naar jongeren van -26 jaar. De voornaamste doelstelling van deze campagne is om de 
clichés i.v.m. het beroep van huishoudhulp te doorbreken en om het naar voren te 
brengen als een dankbare en toegankelijke job. 

We willen deze jongeren informeren over het beroep (hoe het er werkelijk aan 
toegaat), en de mogelijkheden en voordelen ervan. Ook willen we hen stimuleren om 
te solliciteren als huishoudhulp.  
Je zal in de loop van deze maand een gedetailleerde communicatie ontvangen. 
 

Naast het inzetten van de gebruikelijke communicatiemiddelen, zal Vorm DC een 
influencer campagne voeren om de campagneboodschap te versterken. Het doel van 
deze campagne is om, via een concrete en geloofwaardige boodschap, het doelpubliek 
zin te geven om het beroep te ontdekken. Verder willen we de aanwerving van 
jongeren tussen 18 en 26 jaar stimuleren. 

Deze campagne doet een beroep op influencers, die de boodschap zullen overbrengen 
naar hun volgers. Zij zullen huishoudhulpen uitnodigen tijdens een live videosessie, in 
hun eigen omgeving, en zullen hen enkele vragen stellen over hun job. 

 
De bedoeling is om hun community aan te spreken en aan te tonen dat 

dit beroep anders is dan ze misschien dachten.  
 

 
 
 
 



 
 

 

 Fonds voor bestaanszekerheid voor vorming voor de erkende 
ondernemingen die buurtwerken of – diensten leveren 

 

 

Voor deze influencer campagne zijn we op zoek naar: 
• 6 huishoudhulpen (3 NL en 3 FR),  
• tussen 18 en 30 jaar1, 
• die enthousiast zijn over hun job, 
• die flexibel en mobiel zijn2, 
• die bereid zijn om mee te werken, en over de nodige humor en spontaniteit 

beschikken.  
 
Ken jij een huishoudhulp in je bedrijf die deze uitdaging zou willen 
aangaan en een buitengewone ervaring zou willen beleven?  
 Stuur dit document door aan de huishoudhulp die jij in gedachten hebt. Je mag 

hem/haar zeker helpen om de nodige stappen te ondernemen! 
 

Wat we aanbieden aan je huishoudhulp: 
• Een bijzondere ervaring met een team van professionals. 
• Een goodiebag.  
• Het loon voor een volledige werkdag (betaald door jouw bedrijf, zie financiële 

tegemoetkoming hieronder).  
 

Wat we aanbieden aan jou, als bedrijf: 
• De mogelijkheid om je huishoudhulp deze bijzondere ervaring te laten beleven.  
• Een financiële tegemoetkoming van € 144 (wat overeenkomt met een werkdag 

van 8u (€ 18/u)), gezien je huishoudhulp zich een hele dag zal moeten 
vrijmaken. 

 

De kandidaturen 
De kandidaturen (kort filmpje + foto) moeten ten laatste op 10/09/2022 opgestuurd 
worden naar pr@vorm-dc.be. Enkel de kandidaturen van huishoudhulpen die 
ressorteren onder het PSC 322.01 komen in aanmerking. 

 
1 Leeftijd coherent met beoogde doelpubliek 
2 Op dit moment kunnen we de identiteit van de influencer, de exacte datum en de opnamelocatie nog niet meegeven. Deze informatie volgt in 
de loop van september. 

https://vorm-dc.be/fileadmin/media/NL/3.PROJECTEN/De_Dankbaarste_job_2022-2023/NL_Recrutement_AM_avec_influenceurs_Info_AM.pdf
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