
NIKS HOCUS POCUS!
DIT IS HET WERK
VAN EEN PROFESSIONAL. 

Zoals alle professionals verdient 
jouw huishoudhulp je erkenning en respect.  
Meer info op IkToonRespect.be

Een initiatief van het Werkbaarheidsfonds DC 
voor het welzijn van huishoudhulpen.
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Beste bedrijf,

Op 14 september lanceert het Werkbaarheidsfonds een tweede grote sensibiliseringscampagne 

gericht naar de gebruikers van Dienstencheques. Het centrale thema is respect voor de 

huishoudhulp.

Huishoudhulpen krijgen te weinig waardering. Hun werk wordt niet genoeg erkend. Nochtans 

hebben ze, net als andere professionals, een opleiding gekregen en voeren ze hun taak met zorg 

en toewijding uit, volgens de regels die de sector hen oplegt. Deze campagne wil de mens achter 

het werk van de huishoudhulp in de spotlights zetten en de gebruikers van Dienstencheques 

aansporen om hun huishoudhulp als een professional in zijn/haar vak te beschouwen.

NIKS HOCUS POCUS!

Bedankt



IEDEREEN RESPECTVOL!

DE CAMPAGNE IS “ON AIR” VAN 14 SEPTEMBER TOT EN MET 1 NOVEMBER

BESTEL DE AFFICHES EN DOE MEE AAN DE CAMPAGNE

Respect kan je op veel verschillende manieren tonen.

Toegelaten taken: Een huishoudhulp voert een groot aantal verschillende 

taken uit bij de klant. Maar er zijn een aantal taken die hij/zij niet mag doen, 

vaak om veiligheidsredenen. Door hiermee rekening te houden, tonen 

de gebruikers van Dienstencheques respect.

Werkomstandigheden: Degelijk materiaal, een aangename werkplek 

die proper en opgeruimd is: ook dat zijn essentiële tekenen van respect 

en waardering. 

Communicatie: Een goede communicatie is van primordiaal belang. 

Waardering voor het gedane werk, een complimentje of een simpel 

woordje van dank kan zoveel goed doen. De huishoudhulp zal zich 

gemotiveerder en meer betrokken voelen. Het zal hem/haar een voldaan 

gevoel geven waardoor hij zijn/zij haar werk beter zal kunnen uitvoeren.

Om deze boodschap over te brengen, heeft 

het Werkbaarheidsfonds aan enkele huishoudhulpen 

gevraagd om te getuigen over hun ervaringen.  

Deze getuigenissen zullen onder de vorm van filmpjes 

gepubliceerd worden op www.iktoonrespect.be 

en op de Facebookpagina iktoonrespect.

Daarnaast werd er ook een video ontwikkeld 

die aantoont dat er geen hocus pocus te pas komt 

bij het werk van een huishoudhulp, zoals velen blijken 

te veronderstellen. Je kan deze video vanaf 

14 september op YouTube bekijken.

Verder zal er ook een activeringscampagne gelanceerd 

worden om de gebruikers van Dienstencheques aan te 

sporen om hun waardering en hun tevredenheid te uiten 

of gewoon “dankjewel” te zeggen aan hun huishoudhulp.

De Dienstenchequegebruikers kunnen onze      

‘Dankjewel’-boodschap delen via hun eigen 

Facebookpagina en kunnen eveneens een persoonlijke 

boodschap van respect toevoegen. Al deze gedeelde 

boodschappen zullen eveneens weergegeven worden 

op een grote DANKJEWEL-muur in het gebouw van  

Tour & Taxis, bij de kantoren van het Werkbaarheidsfonds.

Tot slot zal deze campagne in de METRO-krant 

verschijnen op 24/09 en 22/10.

Het Werkbaarheidsfonds heeft een affiche van 60x40 cm ontwikkeld, 

zodat ook jij deze sensibiliseringscampagne kan steunen en promoten.

Vanaf nu kan je je exemplaren bestellen en verspreiden om deze boodschap 

van RESPECT voor de huishoudhulp te laten weerklinken in je kantoor.

BESTEL HIER JE AFFICHES

Super !

www.iktoonrespect.be
https://www.facebook.com/FDSWBF
https://vorm-dc.be/tools/bestellen-leaflets-affiches-werkbaarheidsfonds/

