
 

 

Werkbaar werk voor 

huishoudhulpen met de 

werkbaarheidsscan 

 

 

Werkbaar werk voor huishoudhulpen in beeld brengen, is bekijken hoe ver je staat 

binnen je bedrijf op het vlak van motivatie, stressbeheersing, werk/privé balans en 

opleiding. Ga aan de slag met de werkbaarheidsscan van Vorm DC en krijg een 

totaalbeeld van werkbaar werk, specifiek voor huishoudhulpen, in jouw bedrijf 

Starten 

Starten met de scan kan door een login aan te vragen via de website van Vorm DC. 

Nadat we jouw gegevens hebben nagekeken krijg je gratis toegang en kan je 

meteen van start. Wil je een scan over het volledige bedrijf heen of wil je opsplitsen 

per regio of zelfs per kantoor? Dit kan allemaal onder dezelfde login. 

Denk op voorhand al na wat je kan doen met de resultaten van de scan. Is er een 

budget voorzien voor acties? Wil je graag op een bepaald thema focussen? 

Uitvoeren 

De scan uitvoeren is vooral het doorsturen van de juiste (digitale) linken naar het intern 

personeel, huishoudhulpen en klanten. Huishoudhulpen kunnen de vragenlijst in 9 

talen invullen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Roemeens, Pools, 

Bulgaars. Klanten kunnen kiezen tussen Nederlands, Frans of Engels. Voor intern 

personeel voorzien we Frans en Nederlands. 

Resultaten bekijken 

Per scan kan je de antwoorden en resultaten van de vragenlijsten bekijken. We geven 

je een globaal overzicht, scores per thema en de antwoorden op elke vraag. Je kan 

dus zowel algemene conclusies trekken als specifieke acties ontwikkelen volgens de 

antwoorden die binnen zijn gekomen. 

Bekijk zeker ook de tools die zijn opgenomen. Er zijn heel wat nuttige documenten die 

jou kunnen helpen om bepaalde acties uit te werken bv een social media policy of 

functioneringsgesprekken. 

Vorm DC ondersteunt 

Extra informatie kan je terugvinden op de website van Vorm DC. Herbekijk het 

webinar van de lancering of neem de handleiding door. Uiteraard kan je steeds 

contact nemen met jouw account manager. 

Veel succes! 


