
En als dit je 
eerste job wordt, 
is dat prima 
voor ons!

WE ZIJN 
OP ZOEK NAAR 
HUISHOUDHULPEN

SAMEN STOFFEN WE HET BEROEP 
VAN HUISHOUDHULP AF.

BEREID JE CV VOOR OP DEDANKBAARSTEJOB.BE

Beste bedrijf, 
Beste partner, 

De voorbije jaren zijn de activiteiten van Vorm DC geëvolueerd. Ons werk is meer gericht op projecten 
en specifieke doelgroepen. Via het project ‘De dankbaarste job’ willen we jonge werkzoekenden van 
minder dan 26 jaar bereiken om hen te informeren over de job van huishoudhulp, en de mogelijkheden 
en voordelen ervan. Ook willen we hen stimuleren om te solliciteren als huishoudhulp. 

In het kader van dit project lanceert Vorm DC op 20 september 2022 een communicatiecampagne die 
gericht is naar deze jongeren. 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.

Het beroep van huishoudhulp krijgt spijtig genoeg te weinig waardering. Het wordt onvoldoende 
erkend en de perceptie bij jonge volwassenen is vaak negatief. Toch heb je als huishoudhulp een 
stabiele job, die de zekerheid van een vast contract biedt mét alle bijhorende voordelen. Ook biedt 
deze job de gelegenheid om zich bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen binnen een 
bedrijf. Deze campagne zal het imago van het beroep afstoffen en opfrissen, zodat het aantrekkelijker 
wordt voor jongeren.



Als huishoudhulp ben je zeker dat je kan genieten van enkele 
voordelen die verbonden zijn aan de job:

FLEXIBILITEIT

Huishoudhulpen hebben de mogelijkheid om 
hun werktijd zelf in te vullen op basis van hun 
beschikbaarheid en in samenspraak met de werkgever.

Dat is nog niet alles. Als huishoudhulp kan je ook dicht 
bij huis werken om zo lange verplaatsingen naar het 
werk te vermijden.

STABILITEIT

Het gaat om een stabiele arbeidsmarkt die vaste 
contracten aanbiedt. Bij dat contract horen concrete 
voordelen: zoals een vast en reglementair loon, 

betaald verlof, sociale bescherming waaronder 
uitkeringen en pensioenrecht, en voortdurende 
opleidingsmogelijkheden.

DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT

Het beroep van huishoudhulp is toegankelijk voor 
iedereen. 

TOEGANKELIJKHEID

We willen graag bijdragen tot de inzetbaarheid van 
jongeren. Daarom stimuleren we het aanwerven van 
jongeren door de toegang tot het beroep te bevorderen.

Van 20 september t.e.m. 28 november 2022 voeren we 
campagne via verschillende kanalen. Dit om eventuele 
vooroordelen omtrent het beroep weg te nemen, de 
voordelen van de job te promoten en het jonge publiek 
naar de website dedankbaarstejob.be te leiden. Via een 
aantal handige tools op deze site, willen we kandidaten 
aanmoedigen en helpen hun cv voor te bereiden om te 
solliciteren als huishoudhulp.

Om deze boodschap te verspreiden, heeft Vorm DC 
video’s ontwikkeld die 4 weken lang te zien zullen 
zijn op platforms die populair zijn bij onze doelgroep, 
namelijk TikTok, Instagram-stories en YouTube.

Ook zullen er korte video’s via het TikTok-account van 
dedankbaarstejob gedeeld worden. Deze video’s in 
TikTok-stijl onthullen op een ludieke en eigenzinnige 
manier wat er achter de schermen gebeurt van de job.

Er zullen eveneens spotjes uitgezonden worden 
op Spotify met een boodschap die specifiek op de 
luisteraar afgestemd is.

Naast het inzetten van verschillende 
communicatiemiddelen, heeft Vorm DC een influencer 
campagne uitgewerkt 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. 

Vorm DC heeft affiches (60 x 40 cm) en blocnotes 
ontwikkeld, zodat u ons kan helpen om deze campagne 
mee uit te dragen.

U kan vanaf vandaag een bestelling plaatsen. Hang de 
affiches op in uw kantoor en verspreid samen met ons 
de campagneboodschap.

DE DANKBAARSTE JOB

EEN REKRUTERINGSCAMPAGNE

BESTEL AFFICHES EN NEEM DEEL AAN DE CAMPAGNE

BESTEL

We rekenen ook op u om deze boodschap te 
delen via uw digitale communicatiekanalen.

Op 20 september ontvangt u via mail een 
toolbox met het campagnemateriaal (digitaal 
formaat). Deze visuals kan u downloaden en 
gebruiken om de sensibiliseringscampagne te 
verspreiden via uw eigen social media kanalen 
en/of website.

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

