
 
 
 
 

 
ESF Werkbaar Werk Opleidingen in de dienstenchequesector en de gezinszorgsector 

 
Atmetis is een externe opleidingspartner die erkend is binnen het project 

‘Opleidingen Werkbaar Werk’ van Vorm DC 
 
CONCREET 
Looptijd van 1/11/2020 - 30/06/2023 
 
Onderstaande opleidingen komen in aanmerking: 

 Ergonomie 

 EHBO 

 Communicatie en assertiviteit 1 

 Communicatie en assertiviteit 2 

 Omgaan met zorgbehoevende klanten 

 Welzijn op de werkvloer 

 Oeps wat nu? 

 Veilig op de werkvloer 

 Leven en werk op de weegschaal 

 Welzijn op de werkvloer 

 Veilig aan het werk in tijden van Corona 

 Hoe ga je als huishoudhulp om met sociale media? 

 Klantgerichtheid 
 
Er is bij Vorm DC budget voor 2500 opleidingssessies van 4u. 
Volledige subsidiëring vanaf 11 deelnemers per opleiding met een maximum van € 500/opleiding. 
 
Via Atmetis kan je de opleidingen inplannen. 
 
Alle opleidingen zijn gratis voor het dienstenchequebedrijf  
 
* Vanaf 11 deelnemers/opleiding gebeurt de facturatie tussen Vorm DC en Atmetis.  
* Bij minder dan 11 deelnemers/opleiding zal het Opleidingsfonds tussenkomen voor de restfactuur. 
 
Zowel de loonkost van de HHH als de restfactuur wordt gerecupereerd via het Opleidingsfonds (opgelet, zolang 
er budget is.) 
Loonkost (=cofinanciering) €14,5/u/deelnemers en restfactuur kan je recupereren via Opleidingsfonds 
Vlaanderen (OFV), indien nog voldoende budget.  
Totale gesubsidieerde opleidingskost = max. €100/deelnemer/dag 
 

Maximaal bedrag dat opleider mag aanvragen per opleiding (4u) volgens het aantal deelnemers 

Aantal deelnemers Subsidiëring via ESF Restfactuur Subsidiëring OFV 

   opleidingskost Loonkost     

1 € 48 € 452 € 52 € 58 

2 € 96 € 404 € 104 € 116 

3 € 144 € 356 € 156 € 174 

4 € 192 € 308 € 208 € 232 

5 € 240 € 260 € 260 € 290 

6 € 288 € 212 € 212 € 348 

7 € 336 € 164 € 164 € 406 

8 € 384 € 116 € 116 € 464 

9 € 432 € 68 € 68 € 522 

10 € 480 €20 €20 € 580 

vanaf 11  € 500  € 0  € 0 € 638 

€ 12 Bedrag per persoon per opleidingsuur 

 Aantal HHH is te laag om volledige terugvordering opleidingskost  via subsidies te verkrijgen. 

 Aantal HHH is voldoende om volledige terugvordering opleidingskost via subsidies te verkrijgen. 

€ 14.50 De loonkost (€14.5/u) van de HHH kan teruggevorderd worden bij het OFV. Atmetis zal dit voor jouw organisatie doen. 

 
Deze prijzen zijn incl. btw 



 
 Geen extra administratie – deze doet Atmetis 
 Geen budgetbepaling per organisatie (middelen uit ESF, niet uit sector) 

Principe van ‘first comes, first served’. Dus wie snel is met reserveren van opleidingen bij Vorm DC zal 
meer kans hebben op goedkeuring dan de organisaties die langer wachten. 

 Enkel opleidingen in het Nederlands 
 HHH ontvangen leerbewijs  

 
Hoe aanvragen?  
Neem contact op met Atmetis via 
Michelle.Mies@atmetis.be 
0471 55 65 80 
 
 
 
Geef je opleidingskeuze(s) + aantal opleidingen door voor de periode van nu tot 06/2023 
 

 Ergonomie, 

 EHBO, 

 Communicatie en assertiviteit 1, 

 Communicatie en assertiviteit 2, 

 Omgaan met zorgbehoevende klanten, 

 Welzijn op de werkvloer, 

 Oeps wat nu? 

 Veilig op de werkvloer 

 Leven en werk op de weegschaal 

 Welzijn op de werkvloer 

 Veilig aan het werk in tijden van Corona 

 Hoe ga je als huishoudhulp om met sociale media? 

 Klantgerichtheid 
 
Er is geen budgetbepaling per organisatie. 
 
 
 
 
Atmetis, maakt een planning op tot en met 06/2023 
 
 
 
Deze planning wordt voorgelegd ter goedkeuring aan Vorm DC. 
Vorm DC bevestigt ons het budget en behoudt dit voor de gevraagde opleidingen. 
 
We ontzorgen m.b.t subsidieaanvragen en leveren de sjablonen zoals aanwezigheidslijsten en uitnodigingen 
digitaal aan. 
 
 
 
Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht bij  
Michelle Mies 
Michelle.Mies@atmetis.be 
0471/556.580 
 
 
Graag verwijzen we ook naar de FAQ, via onderstaande link. 
FAQ opleidingen werkbaar werk 
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