
GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG 

Volg onze Facebook-pagina 
Iktoonrespect.be

& deel onze posts/filmpjes met jullie volgers!
 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE DIENSTENCHEQUESECTOR IS EEN REALITEIT DIE NIET

KAN WORDEN GENEGEERD. HUISHOUDHULPEN WORDEN NOG TE VAAK NIET GERESPECTEERD

DOOR HUN KLANTEN. 

Het is belangrijk om dit onderwerp zonder taboes te kunnen bespreken. Daarom zetten we dit

voorjaar in op het sensibiliseren van de verschillende stakeholders (klanten, consulenten en

huishoudhulpen).

SENSIBILISERINGSCAMPAGNE  
 Timing? 7 maart 
 

BESTELLEN 

Bestel campagnemateriaal en
verspreid dit onder de
kantoren en klanten. 

 

Het campagnemateriaal kan je
hier bestellen.

 

#IKTOONRESPECT

Vorm DC zorgt dit jaar voor een pakket aan tools en sensibiliseringsmateriaal rond
grensoverschrijdend gedrag, te gebruiken door de verschillende stakeholders in de

sector. 

We vinden het fijn dat jullie mee onze
boodschap verspreiden. 

 

Het doel van de campagne is klanten in de
dienstenchequesector bewust te maken van
grensoverschrijdend gedrag. Drie van deze
onaanvaardbare gedragingen worden onder de
loep genomen:

Het doel van de campagne is de aandacht van de
klanten te vestigen op dit onaanvaardbaar
gedrag. 

AGRESSIE,  DISCRIMINATIE  EN  PESTERIJEN

https://vorm-dc.be/tools/sensibiliseringscampagne-klanten/


De Toolbox bevat didactisch materiaal om

grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te

maken. Het materiaal is opgedeeld in 4

verschillende delen. Elk deel is opgebouwd uit

een reeks oefeningen die je kan gebruiken

tijdens een opleiding. 

Trainers die werken voor of in

dienstenchequebedrijven kunnen zo aan de slag

gaan rond het thema grensoverschrijdend

gedrag. 

WORKSHOPS  
We organiseren vanaf begin mei praktische

opleidingen voor consulenten. Jij bent als

consulent de eerste persoon die zal merken

of huishoudhulpen met dit thema te maken

hebben. Jij bent het eerste aanspreekpunt.

Hoe jij het gesprek hierover opstart en/of

begeleidt, heeft een grote impact op het

welbevinden van de huishoudhulp in het

bedrijf en bij de klant. Het gesprek aangaan is

dus de sleutel. 

Daarnaast is de ondersteuning van de

huishoudhulp nog sterker als het

dienstenchequebedrijf een visie met bijhorende

procedure rond dit thema heeft.

TOOLBOX 

INSCHRIJVEN VOOR DE ONLINE KICK-
OFF OP 21 MAART OM 14H00-15H00

KAN VIA DEZE LINK: 
 

Het is belangrijk dat de huishoudhulpen

Nederlands verstaan en spreken. Het betreft

hier immers een gevoelig onderwerp waarbij

het belangrijk is dat iedereen elkaar verstaat,

dat er gepraat kan worden over emoties en

gevoelens en waarbij nuances verschil maken.

Deze Toolbox kan dynamisch gebruikt worden.

Of je volgt het stramien van begin tot einde,

van deel 1 t.e.m. deel 4. Dan doorloop je het

totaalprogramma met de door ons opgestelde

opbouw. Of je kan er één of meerdere

oefeningen uit selecteren. 

NIEUWSGIERIG? MEER INFO VIND JE TERUG VIA ONZE
EVENEMENTENKALENDER

 

 
 

Timing? 21 maart 
 

 
 

Timing? mei/juni
 

https://vorm-dc.be/evenement/?tx_pxevents_pi1%5BshowUid%5D=618&tx_pxevents_pi1%5BBack%5D=27&cHash=6ea8e7a132b26adbb7013be986ca0512
https://vorm-dc.be/vorm-dc/evenementenkalender/

