
Beste bedrijven, 

Het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques werd opgericht door de sociale 

partners van de dienstenchequesector. Het doel: alle betrokken partijen 

(huishoudhulpen, bedrijven en klanten van dienstencheques) sensibiliseren 

met het oog op meer respect voor het werk van huishoudhulpen.  

Dat werk moet realiseerbaar, doenbaar en werkbaar blijven.

Op 18 maart lanceert het Werkbaarheidsfonds een grote sensibiliserings-

campagne, gericht naar de klanten van dienstencheques, om het respect 

voor huishoudhulpen te verhogen. Het is de eerste campagne met de 

klant als doelgroep. De focus ligt hierbij op het belang van kwaliteitsvol  

en ergonomisch materiaal dat huishoudhulpen voor het uitoefenen van 

hun job nodig hebben.

Toon respect voor jouw huishoudhulp;  
geef haar gepast en degelijk materiaal.  
Meer info op iktoonrespect.be

ZOALS ALLE PROFESSIONALS  
HEEFT JOUW HUISHOUDHULP  
GOED MATERIAAL NODIG.

Een initiatief van het Werkbaarheidsfonds DC 
voor het welzijn van huishoudhulpen.
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KWALITEITSVOL MATERIAAL 

De impact van de door de klant beschikbaar gestelde materialen wordt vaak onderschat.  

Een huishoudhulp die 8 uur per dag dient te werken met ongeschikt, aftands en soms 

gewoonweg gevaarlijk materiaal loopt het risico om op termijn fysieke klachten te ontwikkelen.  

En zo wordt het werk helemaal onwerkbaar.

Om deze boodschap over te brengen, heeft het 

Werkbaarheidsfonds Dienstencheques aan 2 bekende 

Belgen gevraagd om hun beroep uit te oefenen met 

ongeschikt materiaal.  
 

Pascal Braeckman, de bekende klankman, en Julien Lapraille, 

ex-topchef en populair in het Zuiden van het land, gingen deze 

uitdaging aan. Het resultaat, daar hebben we beelden van. 

De video’s van hun prestaties zullen op YouTube te zien zijn en 

op Facebook en Instagram, van 18 maart tot en met 22 april.

Het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques heeft ook affiches en leaflets gedrukt, zodat 

jullie ook de informatie van deze sensibiliseringscampagne kunnen verspreiden.
 

Vanaf 18 maart kunnen jullie affiches (60*40cm) met de campagnebeelden bestellen.  

De affiches kunnen omhoog gehangen worden in jullie kantoren om zo de boodschap  

rond het belang van kwaliteitsvol materiaal mee uit te dragen. Jullie kunnen ook leaflets  

bestellen die de huishoudhulpen tijdens hun wekelijkse bezoeken uitdelen aan hun klanten.  

In deze leaflets vinden klanten de checklist met noodzakelijk en gepast materiaal  

voor hun huishoudhulp. Indien de klant niet al het nodige materiaal in huis heeft,  

kan hij dankzij de toegevoegde kortingsbon 1 huishoudartikel naar keuze  

aankopen bij Brico.

Naast deze video’s werden er ook radiospots  

opgenomen. Die worden uitgezonden van  

19 tot en met 29 maart. 
 

Tot slot komen een website en een Facebook- 

pagina in de kleuren van het Werkbaarheidsfonds 

Dienstencheques online vanaf 18 maart, met een 

checklist voor kwalitatief materiaal, interessante 

artikels en andere handige informatie voor gebruikers 

van dienstencheques.

DE CAMPAGNE IS “ON AIR” VAN 18 MAART TOT EN MET 22 APRIL

BESTEL DE AFFICHES EN LEAFLETS EN VOER SAMEN MET ONS CAMPAGNE

www.vormingdienstencheques.be/index.php?id=746

BESTEL HIER JULLIE AFFICHES EN LEAFLETS

www.vormingdienstencheques.be/index.php?id=746

