Fonds voor bestaanszekerheid voor vorming voor de erkende ondernemingen die
buurtwerken of -diensten leveren

Engagementsverklaring
Project coach 45+ 2019
In het kader van het Werkbaarheidsfonds streeft het project ‘Coaching 45 +’ de door het Fonds gedefinieerde doelstelling na
om “Werkbaar en wendbaar werk te stimuleren”.
Dit project heeft volgende doelstellingen:
Opleiden van coaches in dienstenchequeondernemingen
Coaching in de sector verankeren
In het kader van werkbaar werk een specifieke doelgroep bereiken: de 45+ huishoudhulpen
Vorm DC wenst 45-plussers de mogelijkheid te geven om hun coachingscompetenties te ontwikkelen via een opleiding van 3,5
dagen, volledig ten laste van Vorm DC.
Door zich in te schrijven voor dit project, verbindt uw onderneming zich ertoe om vanaf inschrijving voor het project
t.e.m. 30 juni 2020 om:
•

de door u geselecteerde huishoudhulp(en) van 45+ op te leiden tot ‘Coach’ (cf. voorwaarden 1 pagina 2) via de opleiding die
ter beschikking wordt gesteld door Vorm DC;
maximaal 3 coachingstrajecten van max. 12 uur/coach te organiseren in het kader van dit project, tijdens de hierboven
vermelde periode;
een supplement van € 1 toe te kennen (bovenop het huidig brutoloon en extralegale voordelen) aan de huishoudhulp, voor
elk gepresteerd uur als coach tijdens dit project.

•
•

De dienstenchequeonderneming bevestigt op de hoogte te zijn gebracht van het aanbevolen type van overeenkomst in het
kader van de rol van coach, namelijk: “overeenkomst voor bepaalde duur voor een duidelijk omschreven werk krachtens
PC 200 (of 337 voor de non-profitbedrijven)”.

1. Deelnamevoorwaarden:
A. Zich scharen achter de filosofie van het project inzake de werkbaarheid en wendbaarheid van het werk: de collega’s
begeleiden, ondersteunen en helpen in een geest van welwillendheid, en de coaching in geen geval gebruiken als controleinstrument.
B. Maximum aantal huishoudhulpen van 45+ per onderneming dat mag deelnemen aan het project:
Globaal personeelsbestand
van de DCO
> 500 HHH
= 101 tot 500 HHH
= 50 tot 100 HHH
< 50 HHH
C.

Max. aantal coaches
5
3
2
1

Toekennen supplement van € 1 (bovenop het huidig brutoloon en extralegale voordelen) aan de huishoudhulp, voor elk
gepresteerd uur als coach tijdens dit project.
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2. Voorwaarden voor terugbetaling door Vorm DC:
Vorm DC verbindt zich ertoe de opleidingen te organiseren, de deelnemende DCO te informeren en de deelnemende DCO terug
te betalen binnen de termijnen en volgens de voorwaarden die hierna uiteengezet worden:
A. Het volgen van de volledige opleiding (3,5 dagen) door de toekomstige coach(es) geeft recht op een forfaitaire
loonkostcompensatie van Vorm DC voor een bedrag van 355 euro/coach.
B. De afwezigheid van een deelnemer op de opleiding resulteert automatisch in de niet verdere deelname aan het project. De
onderneming zal geen aanspraak kunnen maken op enige terugbetaling van coachingstrajecten voor personen die de
volledige opleiding van 3,5 dagen niet hebben gevolgd.
C. De coachings mogen van start gaan na de eerste 3 opleidingsdagen als deze volledig werden gevolgd door de ingeschreven
huishoudhulp.
D. Enkel de coachings op het terrein worden in aanmerking genomen voor een maximum van 36 uur/coach. Deze worden
terugbetaald ten belope van 35 euro/uur voor maximaal 3 coachingstrajecten van maximum 12 uur/coachee
(de niet-gebruikte uren kunnen niet overgedragen worden naar een ander traject).
E. De maximumtermijn voor de voltooiing van een coaching bedraagt 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de eerste
coachingdag en 1 maand extra voor de registratie van de coachings op de site http://vormingdienstencheques.be/coaching.
In geval van overschrijding van deze termijn en indien deze overschrijding niet te wijten is aan een technisch probleem met
betrekking tot de site, zal Vorm DC de coachings niet terugbetalen.
F. De betaling door Vorm DC aan de deelnemende DCO van de looncompensatie voor een integraal gevolgde
coachingopleiding, hetzij 355 euro, zal uitgevoerd worden in de loop van het kwartaal dat volgt op het einde van deze
opleiding. De terugbetalingen van de coachings zullen eveneens uitgevoerd worden in het kwartaal dat volgt op de
goedkeuring (door Vorm DC) van het voltooide traject.
G. Controle: Vorm DC kan een externe partner aanduiden om willekeurige of doelgerichte controles uit te voeren op de
ingediende dossiers. De onderneming zal op eenvoudig verzoek van de externe partner alle documenten ter beschikking
moeten stellen die vereist zijn voor deze controle, en dit tot 31/12/2021. Deze controle kan betrekking hebben op de
geregistreerde uren, de observatiedocumenten enz. Deze lijst is niet exhaustief. Indien de fraude bewezen wordt, zal Vorm
DC het recht hebben om enerzijds de frauduleuze coachingstrajecten niet terug te betalen of de terugbetaling ervan te
eisen, en anderzijds aan de onderneming het bedrag van de verrichte controle te factureren.

3. Annuleringsvoorwaarden:
A. In geval van ongewettigde afwezigheid van een deelnemer op één van de voorziene opleidingsdagen en indien dit niet aan
Vorm DC werd gemeld binnen de 5 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding, met uitzondering van gevallen van
overmacht, zal Vorm DC de totale kostprijs van de opleiding, namelijk 500 euro factureren en de in het kader van het
project voorziene forfaitaire looncompensatie van 355 euro niet uitbetalen.
B. De coachingopleidingen zullen georganiseerd worden als er minimaal 8 personen ingeschreven zijn voor de sessie. Als dit
minimum niet bereikt wordt, behoudt Vorm DC zich het recht voor om de sessie te annuleren, zonder een
schadevergoeding toe te kennen aan de ondernemingen die ingeschreven zijn voor het project.
C. In geval van annulering door de lesgever of Vorm DC omwille van overmacht, zal geen enkele schadevergoeding
verschuldigd zijn aan de deelnemende ondernemingen.
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