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Webinar voor dienstenchequebedrijven

ESF opleidingen 
Werkbaar Werk



Enkele 
afspraken

 Microfoon gedempt

 Vragen via chat of via hand opsteken

 Sessie wordt opgenomen

 Sessie komt op website Vorm DC

 Presentatie komt straks in de mailbox



Agenda

 Doelstellingen project - stavaza

 Opleidingen werkbaar werk

 Subsidiering

 Dienstenchequebedrijven – formaliteiten

 Opleidingspartners

 Contactgegevens 



Doelstellingen 
project

 Meer opleidingen voor huishoudhulpen

 Focus op werkbaar werk

 Ga voor de 16u opleiding per huishoudhulp

 Post-covid: verbinding en betrokkenheid
▪ Tussen huishoudhulpen onderling

▪ Tussen HHH en bedrijf

 Samenkomen, uitwisselen én leren



Inhoud project

 Looptijd
▪ 1/11/2020 - 31/10/2022

 Cijfers
▪ 2 500 opleidingssessies van 4u

▪ 10 000 opleidingsuren

▪ 110 000 huishoudhulpen

▪ Max 125 € subsidie per opleidingsuur

 Doelgroep
▪ Huishoudhulpen – pc 322.01

▪ Consulenten / leidinggevenden (voorjaar 2021)



Stavaza 
project

 Cijfers tot en met 20/9/2021
▪ 208 opleidingssessies

▪ 830 opleidingsuren

▪ 1896 aanwezige huishoudhulpen

▪ 91 493,37 euro subsidie

 Werkjaar 2 (ingepland vanaf 21/9/2021)
▪ 437 opleidingssessies

▪ 1744 opleidingsuren

▪ 5522 potentiële huishoudhulpen

▪ 218 000 euro subsidie

 Extra opleidingen mogelijk
▪ Budgettair ruimte voor 2000 extra opleidingsessies (4u – 500 euro)



Opleidingen

 In het Nederlands

 Tijdens looptijd project: 1/11/2020 – 31/10/2022

 Opleidingen erkend bij Vlaams regionaal opleidingsfonds

 Klassikale opleidingen

 Bij een erkende opleidingspartner van Vorm DC
▪ Lijst op projectsite

https://vorm-dc.be/projecten/esf/project-opleidingen-werkbaar-werk/


Opleidingen

 Past binnen de 5 thema’s
▪ Assertieve communicatie

▪ EHBO

▪ Ergonomie

▪ Omgaan met stress

▪ Veiligheid ten gevolge van corona

 Opleider werkt binnen de 5 thema’s met zijn eigen erkende 
opleidingen

▪ Bv ‘help het corona virus om zeep’, ‘EHBO voor de huishoudhulp’, 
‘Ergonomie: hef- en tiltechnieken’, ‘communicatie met klanten en je 
kantoor’, ‘help, ik heb stress’ of ‘blablabla’.

▪ Keuze uit meer dan 120 opleidingen!



Opleidingen

 Wat kan niet?
▪ Bij 6u opleiding: 30min verplichte pauze 

▪ Screeningsacties

▪ Wettelijk verplichte opleidingen (dus geen startersopleidingen)

▪ 1 op 1 via externe opleider

▪ Gratis opleidingen

▪ Conferenties, workshops,…

▪ Geen cumul met KMO-P



HHH

 “Voor mij zeker nog een opleiding waard. Het deed deugd om nog eens 

met andere collega’s samen te zitten.”

 “Ik vond het een interessante opleiding waar ook tips in vernoemd werden 

die ik zowel op vlak van werk als privé ga meenemen.”

 “Heel aangenaam. Zelf na al die jaren nog bijgeleerd.”

 “Heb nog al eens een opleiding ergonomie gehad maar hier ben ik door de 
duidelijke uitleg over de letsels van een slechte houding meer geneigd om 
hier in de toekomst echt rekening mee te houden.”

 “Het was fijn om ook nog eens met collega’s dingen uit te wisselen.”



DCO’s

 Subsidie van 12 euro per deelnemer per opleidingsuur

 Max 125 euro (vanaf 11 deelnemers) per opleidingsuur

 Voor huishoudhulpen onder pc 322.01

 Plan je opleiding in via een externe opleider

 Facturatie van subsidie is tussen Vorm DC en opleidingspartner

 Loonkost (en restfactuur) kan je recupereren via regionaal fonds 
(indien nog budget)

 Geen extra administratie – zit bij opleider

 Geen budgetbepaling (middelen uit ESF, niet uit sector)



Praktisch

 Je plant een opleiding in van 4u voor 31/10/2022 met een erkende 
opleider.

 Normale opleidingskost (factuur opleider) is 600 euro.

 Er zijn 8 deelnemers aanwezig.

 De subsidie is 8 (deelnemers) * 12€ *4 (u opleiding) = 384 euro

 Je ontvangt een factuur van (600€ - 384€)  216 euro

 Restfactuur kan ingediend worden bij Vlaams regionaal 
opleidingsfonds (indien nog budget)

 Loonkost kan gerecupereerd worden bij het Vlaams regionaal 
opleidingsfonds (indien nog budget)

 Lagere opleidingskost, volgens het aantal deelnemers



Opleidings-
partners

 Geen limitatieve lijst

 Kan dus evolueren gedurende project

 Regionale spreiding

 Vereisten
▪ Opgenomen zijn in de lijst ‘erkende externe opleiders’ waar Vorm DC 

mee werkt

▪ Kwaliteit: minstens registratie departement WSE of KMO-P

▪ Opleiding: erkend bij regionaal fonds

▪ Administratie doen die nodig is voor project



Axxitude aan 
het woord

 Axxitude

 Sandra Lenaerts



Explorensia 
aan het woord

 Voorstelling Explorensia - Olivier Scholts

 Opleidingsaanbod i.k.v. dit project. 

Zie ook: www.explorensia.be/esf

 Administratieve opvolging

 Ervaring 1e werkingsjaar

http://www.explorensia.be/esf


Samengevat

 Plan opleidingen in via de erkende opleidingspartners

 Geen budgetlimiet per DCO

 De opleidingskost is lager
▪ Hoe meer deelnemers, hoe meer subsidie

 Restfactuur kan ingediend worden bij Vlaams regionaal 
opleidingsfonds (indien nog budget)

 Loonkost kan gerecupereerd worden bij het Vlaams regionaal 
opleidingsfonds (indien nog budget)

 Met je budget van het Vlaams regionaal opleidingsfonds kan je zo 
dus MEER opleidingen organiseren



Vragen?



Vragen

 Moet een opleiding steeds 4u zijn?
▪ De duurtijd van een opleiding kan en mag variëren. We kijken wel 

naar de duurtijd waarvoor de opleider een erkenning heeft. De ‘4u’ is 
dus geen vaststaande duurtijd.

 Waar kunnen we de inhoud van de opleidingen bekijken?
▪ Op de site van Vorm DC kan je een overzicht bekijken van alle 

opleidingen per thema. We hebben hierbij ook het 
erkenningsnummer opgenomen. Via de site van het Vlaams 
regionaal opleidingsfonds kan je door het ingeven van dat nummer 
de inhoud van de opleiding bekijken.

https://www.vlaanderen.be/opleidingsfonds-dienstencheques


Ja, ik doe mee

 Contacteer de erkende opleiders
▪ Op website Vorm DC

 Vraag info bij je sectorconsulent
▪ Contactgegevens via website Vorm DC

 ESF project manager
▪ Brenda Van Deursen

brenda.vandeursen@vorm-dc.be

0465 03 55 01

https://vorm-dc.be/projecten/esf/project-opleidingen-werkbaar-werk/
https://vorm-dc.be/contact/
mailto:brenda.vandeursen@vorm-dc.be

