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FAQ opleidingen werkbaar werk 
De FAQ in dit document kunnen wijzigen gedurende het project. Bekijk dit document dus regelmatig. 
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1 Waarom zou ik als dienstenchequebedrijf extra opleidingen aanbieden? 
Het ESF project van Vorm DC geeft aan dienstenchequebedrijven de mogelijkheid om extra opleidingen 

te organiseren, die bovendien gratis worden eens er 11 deelnemers zijn. De loonkost kan u 

recupereren via het Vlaams regionaal fonds, wat er voor zorgt dat ook daar meer budgettaire ruimte 

is. 

Het is duidelijk dat we daardoor heel wat extra mogelijkheden hebben om opleidingen te organiseren. 

Werkbaar werk kunnen we alleen realiseren als de huishoudhulpen zich verder kunnen ontplooien en 

opleidingen kunnen volgen. We willen als sector de komende twee jaar (tot 31/10/2022) heel duidelijk 

inzetten op werkbaar werk via opleidingen. 

 

2 Hoeveel budget is er voorzien? 
Binnen het project is ruimte voorzien om ongeveer 2500 opleidingssessies van 4u te organiseren. Dit 

komt neer op 10 000 opleidingsuren die in de 2 jaar van het project (1/11/2020 tot en met 31/10/2022) 

ingepland kunnen worden. 

 

3 Hoeveel subsidie kan ik per opleiding krijgen? 
De maximale subsidie per opleidingsuur ligt op 125€, een prijs inclusief BTW. Voor deze subsidie dienen 

er 11 deelnemers in de opleiding aanwezig te zijn. Zijn er minder deelnemers, dan zal het 

subsidiebedrag verminderd worden. 

Per deelnemer en per opleidingsuur voorzien we 12€. Dat wil zeggen dat een opleiding met 6 

deelnemers voor 4u een maximale subsidie krijgt van 288 €.  

De opleider zal in zijn aanvraag steeds rekening houden met het maximaal aantal huishoudhulpen die 

kunnen deelnemen aan de opleiding. In de effectieve facturatie wordt rekening gehouden met het 

aantal aanwezige deelnemers. Zijn er minder deelnemers dan voorzien, dan krijg je als 

dienstenchequebedrijf nog een factuur van de opleider met het restbedrag. 

 

4 Kan ik mijn loonkost nog recupereren via het Vlaams regionaal opleidingsfonds? 
Ja, de loonkost kan gerecupereerd worden. Vorm DC bezorgt een lijst met deelnemers van de 

opleidingen aan het Vlaams regionaal opleidingsfonds, zodat deze lijst naast jullie aanvraag gelegd kan 

worden. 

Indien je een restfactuur hebt ontvangen van de opleiding (zie vraag 3) dan kan je die ook inbrengen 

bij het Vlaams regionaal opleidingsfonds, voor zover je daar als dienstenchequeonderneming nog 

budget hebt. 

Het maximaal bedrag per deelnemer blijft bij het Vlaams regionaal opleidingsfonds wel 100 € per 

deelnemer, met de eventuele bijdrage van dit project inbegrepen.  
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De restfactuur zal duidelijk melding maken van het feit dat een deel van de opleiding gefinancierd is 

via dit project. 

 

5 Is er een specifiek budget voorzien per dienstenchequebedrijf? 
Neen, de subsidies binnen dit project zijn ESF gebonden. Dat wil zeggen dat ze afkomstig zijn van ESF 

Vlaanderen en het Vlaams CofinancieringsFonds. De middelen zijn dus niet van de sector zelf afkomstig 

en zijn ook niet gekoppeld met het aantal dienstencheques dat u inlevert als bedrijf of het aantal 

huishoudhulpen die u in dienst heeft. 

Er is dus enkel een totaalbudget en geen budget per dienstenchequebedrijf. 

 

6 Kan er afgeweken worden van de 4u die in het project als standaard werd 

opgenomen? 
Om makkelijk te rekenen werd in het project een voorstel gedaan met opleidingssessies van 4u. We 

streven er naar om zoveel mogelijk opleidingen op deze manier aan te bieden. Er kan ook afgeweken 

worden, wanneer de opleiding erkend is voor een ander aantal uur. Het aantal uur opleiding zal ook 

ingevuld worden bij de budgetaanvraag door de opleider. 

 

7 Welke opleidingen mogen gegeven worden? 
De opleidingen vallen onder de 5 thema’s van werkbaar werk die door ESF werden gedefinieerd in de 

oproep: ergonomie, assertief communiceren, EHBO, veiligheid ten gevolge van corona en omgaan met 

stress.  

De verschillende opleiders in dit project werken met hun eigen opleidingtitels die onder deze thema’s 

werken. Zij hebben op voorhand afgetoetst met Vorm DC of de opleiding wel degelijk binnen het 

project valt. 

Alle opleidingen die gegeven worden, moeten erkend zijn door het Vlaams regionaal opleidingsfonds. 

Alle opleidingen moeten in het Nederlands gegeven worden. Bij de budgetaanvraag wordt het 

erkenningsnummer opgevraagd en nagekeken voor de goedkeuring volgt. 

We aanvaarden binnen het project op dit moment enkel klassikale opleidingen, geen online 

opleidingen, e-learnings of mengvormen. 
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8 Hoe ben ik zeker dat er nog budget voor opleidingen zal zijn? 
Om alles administratief goed te laten verlopen, moet er budget aangevraagd worden voordat de 

opleiding doorgaat. Vanaf het moment dat de budgetaanvraag is goedgekeurd, is het budget 

‘gereserveerd’ voor deze opleiding. Meer budget achteraf aanvragen (bv voor meer deelnemers) is 

enkel mogelijk voor zover er nog middelen zijn binnen het project.  

Bij de budgetaanvraag moet de opleider daarom aangeven voor hoeveel huishoudhulpen de opleiding 

maximaal is, op basis van hiervan zal er budget gereserveerd worden. 

 

9 Kan ik een traject uitwerken met een opleider? 
Het is perfect mogelijk om met een externe opleider, die meewerkt in dit project, een volledig traject 

van opleidingen op te stellen. 

De opleider kan kort contact nemen met Vorm DC en de budgetaanvraag in een gezamenlijk document 

doen. Vanaf het moment van goedkeuring bent u opnieuw zeker van de reserveerde budgetten. 

 

10 Komen online opleidingen in aanmerking? 
Online opleidingen, e-learnings en blended learning komen nog niet in aanmerking,  

Opleidingen die een erkenning hebben als klassikale opleiding en nu herwerkt worden naar een 

online opleiding (en dus geen aparte en/of specifieke erkenning hebben) zullen we niet aanvaarden. 

 

11 Hoe kan ik als opleider opleidingen aanbieden binnen dit project? 
De opleiders die door Vorm DC erkend zijn (zie https://vorm-dc.be/opleidingen/opleiders/ ) kunnen 

instappen in dit project. De voorwaarde is wel dat ze de administratie op de juiste manier doen (budget 

aanvragen, Platos tijdsregistratie en juiste facturatie). 

Eens je een persoonlijk overleg had met Vorm DC, krijg je de link om opleidingsbudget aan te vragen 

en kan je van start gaan met het inplannen van opleidingen. 

 

12 Hoe worden de aanwezigheden tijdens de opleidingen geregistreerd? 
Binnen dit ESF project zijn we verplicht te werken met de Platos tijdsregistratie. De huishoudhulpen 

krijgen een persoonlijke QR code toegestuurd via mail, waardoor ze zich bij de start van de opleiding 

kunnen registreren als deelnemer. 

Als opleider krijgt u ook toegang tot het platform, om de opleidingsessies en deelnemers na te kijken 

en te bevestigen. Het klaarzetten van de opleidingen en de deelnemers in het systeem gebeurt door 

Vorm DC. 

 

 

https://vorm-dc.be/opleidingen/opleiders/


 

Pagina 5 van 5 
 

 

13 Kan ik als opleider de opleidingen van dit project ook publiceren op de open 

kalender? 
Opleiders die toegang hebben tot de open kalender, kunnen ook opleidingen die onder dit project 

vallen publiceren. Het is echter zo dat Vorm DC zelf niet de cursisten zal zoeken of specifiek promotie 

zal voeren voor die opleidingen, hiervoor moet de opleider zelf zorgen. 

Vorm DC maakt publiciteit voor het project in zijn geheel en wil vooral dat er zoveel mogelijk 

opleidingen georganiseerd worden. 

 

14 Welke administratie moet er in orde gebracht worden? 
Elke mogelijke opleiding start met de aanvraag van het nodige budget via de link die de opleider heeft 

ontvangen. Indien aan alle voorwaarden inhoudelijk en financieel is voldaan, zal Vorm DC het budget 

goedkeuren. 

De opleider stuurt via een nieuwe link (die hij automatisch krijgt bij de goedkeuring van de opleiding) 

de deelnemersgegevens door. Vorm DC zet deze gegevens over in de tijdsregistratie app Platos van 

ESF. 

Bij het starten van de opleiding worden de aanwezigheden opgenomen door de lesgever. Na de 

opleiding gaat de opleider de opleiding goedkeuren en zo komt ze terug terecht bij Vorm DC. Na 

controle daar kan ze afgesloten worden. 

De opleider zorgt voor een factuur naar Vorm DC, met de vermelding van de juiste opleiding én het 

opleidingsnummer. Deze zijn alvast in onderstaande tabel terug te vinden. 

Ergonomie E30516 

Assertief communiceren E26736 

EHBO E30518 

Veiligheid ten gevolge van corona E30517 

Omgaan met stress E25632 

 

 


