Allerbeste klant,
U heeft zich onlangs succesvol ingeschreven bij onze diensten en wij willen
u daarom reeds een welgemeend welkom heten bij DANIKA, de tofste
dienstencheque-familie van Oost-Vlaanderen. Wij wensen u daarnaast ook
hartelijk te feliciteren met uw keuze voor onze dienstverlening die bol staat van
enthousiaste kwaliteit.
De moderne tijd is er een van jachtige dagbestedingen die dikwijls teveel tijd
en energie opslorpen zodat mensen wel eens te vaak dienen voorbij te gaan
aan hetgeen écht telt. Werken en een huishouden runnen is tegenwoordig elke
dag weer een enorme uitdaging waardoor pakweg quality time met kinderen,
sportieve vrijetijdsbestedingen of gewoon even gezellig onderuitzakken teveel
verdrongen wordt door de dagdagelijkse rompslomp. DANIKA wil u daarom niet
alleen voorzien van alle comfort binnen uw huishouden, maar wil u daarmee
vooral meer tijd, extra ademruimte, kortom levenskwaliteit cadeau doen.
Uw inschrijving is alvast de allereerste stap in de richting van een
kwaliteitsvollere levensbesteding. U mag dus alvast stevig achterover leunen
en heel binnenkort zet ons gemotiveerd team alle zeilen bij om u heel wat
huishoudelijke klusjes uit handen te nemen zodat u zich volledig kan wijden aan
wat écht telt!
Nu vraagt u zich natuurlijk af hoe het verhaal verder gaat… Wel, daarvoor
heeft DANIKA deze onthaalbrochure ontwikkeld. U vindt er niet alleen alle
informatie over de start van onze dienstverlening, maar ook alles omtrent onze
andere diensten, tips voor een vlotte samenwerking… en nog heel wat meer.
Wij wensen u intussen een fijne verkenningstocht doorheen deze brochure en
zijn er zeker van dat u een deugddoende samenwerking met DANIKA tegemoet
ziet. Zijn er na het lezen nog onduidelijkheden? Geen nood, uw regiomedewerker
neemt heel binnenkort contact met u op om u persoonlijk welkom te heten en
alle prangende vragen die u nog zou hebben, graag te beantwoorden.
Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groeten,
team DANIKA

Ter info: Alle info in deze brochure werd een laatste keer geüpdatet op 04/2021.
Cijfers, reglementeringen en/of procedures kunnen sindsdien gewijzigd zijn.
Via de websites https://dienstencheques.vlaanderen.be of https://www.danika.nu
bent u altijd zeker van de meest recente cijfers.
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1. VOORSTELLING
1.1. HOE IS DANIKA ONTSTAAN?
Om toch een beetje te weten waar u aan begonnen bent, lijkt het ons een goede zaak
om even kort het ontstaan van onze onderneming te schetsen.
DANIKA is ontsproten aan de breinen van Menno en Kristel, een ondernemend en
kroostrijk koppel, dat in die tijd de handen vol had met hun 5 jonge spruiten. Menno,
geheel opgetrokken uit Zeeuws-Vlaamse klei, genoot een sociale opleiding, maar
stortte zich naderhand in het bedrijfsleven. Kristel, opgegroeid in het Oost-Vlaamse
Hamme en zelfstandig verpleegkundige, legde haar beroep neer toen ze zwanger
werd van een tweeling, de twee jongste kinderen van het gezelschap. Zij zochten
ijlings naar een extra helpende hand in het huishouden, maar moesten concluderen
dat een gepaste hulp bijzonder moeilijk te vinden was. Daarom gingen ze op zoek
naar andere mogelijkheden en besloten om een dienstenchequebedrijf op te starten.
Een erkenning werd aan de overheid aangevraagd en op 1 oktober 2007 kregen
ze groen licht om officieel met DANIKA, Slavisch voor ochtendster, van start te
gaan. DANIKA bood onmiddellijk haar voornaamste diensten aan: poets-, strijk- en
zorgdienst.
De onderneming kwam al snel op dreef en klanten en medewerkers vonden massaal
de weg naar onze dienstverlening. Gezien DANIKA overtuigd is van een lokale
bediening van zowel medewerkers als klanten, steeg het aantal regiokantoren, net
zoals het medewerkersaantal, gedurende de jaren gestaag.

1.2. WAT IS DE VISIE EN MISSIE VAN DANIKA?
DANIKA is gedurende de jaren uitgegroeid tot een provinciaal sterke onderneming.
Het dienstenchequesysteem verschafte sinds zijn ontstaan een geslaagde
combinatie tussen tewerkstelling en dienstverlening. DANIKA wil hierin als sterk
medium fungeren en een betekenisvolle rol spelen. Onze ambitie wordt vooral geduid
door onze visie om alle betrokken partijen zo optimaal mogelijk samen te brengen
volgens onze drie grote peilers, waarin DANIKA een bedrijf is:
… dat een onmisbaar onderdeel is van het leefcomfort van de klant.
… waar medewerkers graag werken en blijven.
… dat in de regio maatschappelijke welvaart creëert.
Wij streven met onze dienstverlening dus naar een professionele, kwaliteitsvolle en
menselijke aanpak op maat van elke klant en medewerker. We voorzien daarom in
een duurzame tewerkstelling voor al onze medewerkers waarin we investeren in
een passend werkrooster, doelgerichte begeleiding, aangepaste opleidingen en een
eerlijke verloning met bijkomende voordelen. Onze klanten kunnen steeds rekenen
op een continue service die tegemoet komt aan hun wensen en waarin de ‘match’
tussen klant en medewerker prioritair is.
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1.3. WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE DIENSTEN VAN DANIKA?
Poetsdienst

De Poetsdienst is onze meest uitgebouwde dienstverlening: 95% van onze
medewerkers zijn binnen deze dienst actief. Al onze huishoudhulpen zijn grondig
gescreend en hebben een professionele opleiding genoten. De poetsafdeling
verzorgt het onderhoud van de particuliere woning van de klant: dweilen, ramen
lappen, stof afnemen... De frequentie en duur van de prestaties zijn volledig op maat
van de hulpvraag van de klant.

Strijkdienst

Onze Strijkdienst omvat een strijkatelier in Hamme + een groot aantal strijkpunten
waar u uw strijk kan leveren en ophalen. Ons atelier is volledig uitgerust met
professionele strijktoestellen die bediend worden door opgeleide en ervaren
strijkmedewerkers. U kan alle info over onze strijkdienst, atelier, strijkpunten,
betaling, ophaalronde,... terugvinden via onze strijkwebsite https://www.strijk.be

Zorgdienst

Bent u ziek, heeft u een handicap of wordt u een dagje ouder? Heeft u momenteel
sociale problemen of bevindt u zich in een moeilijke gezinssituatie? Dan kan
DANIKA u die zorg aanbieden die uw gezinsomgeving nodig heeft. Wij bieden
hulp bij licht huishoudelijk werk, het bereiden van maaltijden, wassen/strijken,
verstelwerkzaamheden en het doen van boodschappen. Wenst u bijvoorbeeld graag
tijdelijk dagelijkse ondersteuning tijdens uw revalidatie na een medische ingreep of
prefereert u een permanente huishoudelijke ondersteuning voor een ouder wordend
gezinslid, alles is mogelijk. DANIKA werkt volledig op maat van uw hulpvraag.
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1.4. HOE INVESTEERT DANIKA IN HAAR DIENSTVERLENING?
Onze verzuchting om u als klant, en natuurlijk ook onze medewerkers, steeds
beter te bedienen is groot. Daarom streeft DANIKA non-stop naar verbetering en
vernieuwing binnen haar werking.

Onze diensten investeren volop in volgende zaken:
Grondige aanwervingsprocedure

DANIKA werft niet zomaar iedereen aan. U vertrouwt tenslotte ook niet uw hebben
en houden toe aan de eerste de beste. Een nauwgezette screening is dan ook een
must: verschillende gesprekken, poetstest en een uitgebreide referentiecheck.

Opleiding

Zowel onze huishoudhulpen als hun verantwoordelijken krijgen een ruim
opleidingsaanbod om zich alsmaar meer te bekwamen in hun job om uiteindelijk u als
klant nog meer en beter van dienst te kunnen zijn. Startende huishoudhulpen krijgen
een basisopleiding schoonmaaktechnieken waarin hen alle kneepjes van het vak
bijgebracht worden. Een extra opleidingsmodule deontologie maakt hen wegwijs in
wat op de werkvloer wel en niet kan. Daarnaast worden er ook opleidingen omtrent
preventie voorzien: ergonomisch werken, risico’s op de werkvloer detecteren en hoe
daarmee om te gaan…

Kwaliteitscontrole aan huis

Om een vinger aan de pols te houden op en rond de werkvloer heeft DANIKA een
team van jobcoaches doorheen het Vlaamse land razen die zich van klant naar klant
begeven. Een klant die een huisbezoek op prijs stelt om de dienstverlening te starten,
een medewerker die wat extra aandacht op vlak van poetskwaliteit behoeft of een
louter vrijblijvend bezoek om de medewerker nog extra te motiveren, onze coaches
staan altijd klaar om alles van dichtbij in goede banen te leiden. Ook u als klant
kan zelf het initiatief nemen om een bezoek van onze jobcoach bij u thuis te laten
gebeuren. Heeft u bijvoorbeeld twijfels over de grondigheid van het geleverde werk,
is er schade aan de woning of wenst u om andere redenen een huisbezoek, laat het
ons zeker weten en we leggen een afspraak vast.

Medische begeleiding

Een topfitte medewerker zal steeds gezwind én met de glimlach tegemoetkomen
aan al uw huishoudwensen. Daarom zorgt de preventiedienst van DANIKA voor
een strikte medische opvolging van elke medewerker via geregelde medische
onderzoeken, opleidingen en psychosociale ondersteuning via vertrouwenspersonen.

Uitgebreid onthaal- en kadernetwerk

Onze diensten investeren in meer onthaalpersoneel dan andere bedrijven in de sector
dat doorgaans doen. We mikken daarmee volmondig op meer kwaliteit. Die kwaliteit
wordt verkregen door meer tijd en werk te steken in onze persoonlijke contacten
met de klanten, intensieve begeleiding en opvolging van onze medewerkers,
uitgebreide aanwervingprocedure, aansturen van jobcoaches, opvolging van onze
vervangingsmodule, enz. Daarnaast zorgt een aansturend kaderteam voor een steeds
groeiende en innovatieve beleidsvisie omtrent onthaalwerking, bedrijfsuitbreiding,
preventiemaatregelen, enz.

Continue hulpverlening

De planning van onze huishoudhulpen is een constant wijzigend gegeven. Klanten
hebben omwille van vakantie of sporadische schilderwerken al eens geen hulp nodig
en medewerkers op hun beurt worden al eens geveld door een griep of wensen
even uit te blazen tijdens een welverdiende verlofperiode. Het correct opvullen
van al deze hiaten in die planningen vergt heel wat puzzelwerk, telefoontjes en
administratieve opvolging. DANIKA spendeert dan ook heel wat tijd en mankracht
om via gespecialiseerde planningsoftware dit elke dag weer in goede banen te leiden.
Op die manier blijven we er voor zorgen dat elke medewerker zoveel mogelijk aan het
werk blijft en elke klant optimaal geholpen blijft.
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1.5. KANTOREN & CONTACTGEGEVENS
Ontdek alle regiokantoren (incl. adressen en openingsuren) via onze website

https://www.danika.nu
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2. HOE WERKT HET DIENSTENCHEQUESYSTEEM?
2.1. HOE BETAAL IK VOOR DE DIENSTVERLENING?
DANIKA mag zich sinds 2007 een erkend dienstenchequebedrijf noemen. Zo’n
dienstenchequebedrijf is dus een door de overheid gecertificeerde onderneming
die werknemers aanwerft om u als klant een huishoudelijke dienstverlening aan te
bieden in ruil voor dienstencheques.
Een dienstencheque is het betaalmiddel waarmee u de dienstverlening betaalt aan de
dienstenchequeonderneming. Een gebruiker heeft de keuze tussen elektronische
of papieren dienstencheques.

2.2. DE ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUE

ZEKERHEID

U krijgt de garantie dat de dienstencheque voldoet aan alle voorwaarden voor een
correcte indiening. Er kan niets fout gaan bij het invullen van de cheque, de gegevens
worden automatisch online aangevuld.

2.3. DE PAPIEREN DIENSTENCHEQUE
De papieren versie is voorzien van een zijde voor de huishoudhulp en een zijde voor
u als gebruiker. Vul de dienstencheque steeds goed leesbaar in, met een zwarte of
donkerblauwe pen, zonder de vakjes te overschrijden. Dit is om een goede verwerking
te kunnen laten gebeuren.
meer info over dienstencheques
https://www.dienstencheques.vlaanderen.be

Terwijl de papieren dienstencheque nog in een tastbare vorm in uw postbus
gedeponeerd wordt, is de elektronische cheque een volledig digitaal gebeuren. Deze
cheques komen terecht in een elektronische portefeuille die u steeds via het internet
kan raadplegen. U krijgt van Dienstencheques Vlaanderen dan een login en paswoord
waarmee u op hun website kan inloggen om via uw account het volledige beheer te
doen (meer info zie pagina 19).
DANIKA geeft, net zoals de gehele sector, uitgesproken de voorkeur aan de
elektronische dienstencheque. Dit is niet alleen heel wat makkelijker voor de
onderneming wat betreft de gehele verwerking van de betaling, maar heeft voor de
klant ook tal van voordelen:

EENVOUDIG

Zowel u als uw huishoudhulp hoeven de dienstencheques niet in te vullen en te
ondertekenen, wat bij de papieren versie uiteraard wel het geval is.

MAKKELIJK TE BEHEREN

2.4. WAT BETAAL IK VOOR DE DIENSTVERLENING?

Geen risico meer op fouten bij het invullen van de dienstencheque. Via uw online
account kan u elke poetsprestatie en betaling perfect opvolgen.

•

1 dienstencheque per werkuur. Voor onze Strijkdienst gebruiken we een apart
puntensysteem. Meer info kan u vinden via onze strijkwebsite www.strijk.be

SNEL

•

Administratiekost: Omdat de subsidiëring die DANIKA ontvangt enkel
de loonkosten van onze huishoudhulpen dekt, rekent DANIKA een extra
adminstratiekost aan die o.a. wordt aangewend voor:
- opvolging planning medewerkers
- opmaak klantendossiers
- verwerking dienstencheques

De bestelde dienstencheques zijn veel sneller beschikbaar dan papieren
dienstencheques.

VEILIG

Gedaan met diefstal of verlies.

OPTIMALE HOUDBAARHEID

Minder kans op vervallen dienstencheques, want online worden automatisch de
‘oudste’ dienstencheques eerst uitgegeven.
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2.5. WELKE DIENSTVERLENING KAN BETAALD
WORDEN VIA DIENSTENCHEQUES?
U mag dienstencheques alleen gebruiken voor huishoudhulp bij u thuis:
schoonmaken en ramen lappen, wassen en strijken, occasioneel klein naaiwerk of
het bereiden van maaltijden. Huishoudhulp die niet bij u thuis gebeurt, mag u alleen
met dienstencheques betalen als het gaat om dagelijkse boodschappen voor het
huishouden (slager, supermarkt…), postkantoor of apotheker en strijkwerk dat in het
atelier van de onderneming gebeurt.
Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp. Klussen als een toilet repareren,
elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten,
verzorging van dieren, verplaatsen van zware meubels… mag u niet met
dienstencheques betalen.
Het moet ook gaan om hulp in de privésfeer. U kunt dus niet met dienstencheques
betalen voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de
wachtzaal van uw praktijk. Ook als u in een serviceflat woont, mag u dienstencheques
enkel gebruiken voor huishoudhulp in uw privé-gedeelte, maar bijvoorbeeld niet voor
gemeenschappelijke gangen of traphallen.

2.6. GELDIGHEIDSDUUR , KOSTPRIJS & FISCAAL VOORDEEL
VAN DIENSTENCHEQUES?
De meest recente info mbt geldigheidsduur, aantal cheques die u kan bestellen en het
exacte fiscaal voordeel kan u vinden via de website https://www.dienstencheques.
vlaanderen.be

2.7. HOE BESTEL IK DIENSTENCHEQUES?
2.7.1. HOE WORD IK BIJ DIENSTENCHEQUES VLAANDEREN
INGESCHREVEN?
Inschrijven bij Dienstencheques Vlaanderen kan via de website:
https://dienstencheques.vlaanderen.be of via tel: 02/401.31.30
Let op dat u een correct e-mailadres gebruikt. Houd uw gebruikersnummer zeker bij
de hand, want u hebt het bij elke bestelling nodig.
Geef deze zeker ook door aan onze diensten via dienstencheques@danika.be

2.7.2. HOE VERLOOPT DE BESTELLING
VAN DIENSTENCHEQUES?
Van zodra DANIKA u laat weten dat er hulp op komst is, dient u dienstencheques
aan te kopen. U koopt automatisch die dienstencheques aan die u bij inschrijving
heeft verkozen. Wenst u alsnog te wijzigen, dan kan u dat online via de website van
Dienstencheques Vlaanderen aanpassen. U gebruikt daarvoor uw ontvangen login
en paswoord of eID. Wijzigt u uw wijze van betaling, dan dient u dit zeker tijdig aan
DANIKA te melden zodat onze diensten correct kunnen verifiëren wat we dienen te
ontvangen.
NOTEER HIER UW GEBRUIKERSNUMMER
•

U bestelt uw dienstencheques en betaalt via online banking (inloggen op
website Dienstencheques Vlaanderen via uw login en paswoord) ofwel door
overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer BE41 0017 7246
2610. Let erop dat u het correcte bedrag overschrijft. Als u een verkeerd
bedrag betaalt, wordt het geld automatisch teruggestort op uw rekening. LET
OP: Betalen via online banking brengt een transactiekost met zich mee terwijl een overschrijving
geen bijkomende kosten bevat.
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•

U bestelt altijd minimaal 10 dienstencheques.

•

Vermeld uw gebruikersnummer altijd als gestructureerde mededeling op elke
overschrijving of storting. Vermeld in de mededeling niets anders. Als u uw
gebruikersnummer niet vermeld wordt het geld automatisch teruggestort op
uw rekening.

•

Na betaling ontvangt u uw dienstencheques. ELEKTRONISCHE
DIENSTENCHEQUES zitten onmiddellijk in uw elektronische portefeuille.
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•

•

Die elektronische portefeuille kunt u raadplegen via uw online profiel
op de website van Dienstencheques Vlaanderen. Daar ziet u ook hoeveel
dienstencheques u dat jaar al aangekocht hebt en hoeveel cheques u nog
beschikbaar hebt om uw huishoudhulp te betalen.
PAPIEREN DIENSTENCHEQUES ontvangt u via de post. Op de papieren
dienstencheques staan uw naam en de uiterste gebruiksdatum van de
dienstencheque vermeld.
Ook hier raden wij het gebruik van ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES
sterk aan daar alles veel sneller en veiliger gebeurt.

Bent u zelfstandige? Bent u onlangs bevallen en wilt u na uw bevallingsrust weer aan het
werk gaan? Dan heeft u recht op gratis dienstencheques. U dient daarvoor een aanvraag
voor ‘moederschapshulp’ in bij uw sociale verzekeringskas.
Problemen? Contacteer ons via dienstencheques@danika.be

2.7.3. HOE BETAAL IK MIJN HUISHOUDHULP
MET DIENSTENCHEQUES?

Zowel via de website als de app komt elke prestatie ‘in wacht’ te staan. U
kan zien dat er per prestatie 4 tot 6 dagen afgeteld wordt. Dit is om u als
klant de tijd te geven om een eventuele betwisting aan te tekenen in het
geval de ingebelde prestatie niet correct zou zijn. Doet u niets dan zal de
prestatie na aftellen betaald worden door uw voorradige dienstencheques.
Bevestigt u de prestatie extra, dan zal de betaling onmiddellijk doorgaan.

Een prestatie dient steeds op de dag zelf ingebeld te worden. U als klant hoeft daarvoor
dus helemaal niets te doen, behalve dan uiteraard ervoor zorgen dat de nodige
dienstencheques voldoende voorradig blijven. Nu kan het gebeuren dat een prestatie
niet op de dag van uitvoering ingebeld is. Op dat moment kan DANIKA die prestatie
alsnog op een andere dag ingeven en zal de prestatie zonder extra bevestiging door
uzelf automatisch na 6 dagen tot betaling overgaan.

Papieren dienstencheques

U overhandigt uw cheques gewoon aan de huishoudhulp wanneer deze langskomt.
Ben u niet aanwezig, dan legt u ze klaar. Om de afgifte van elke cheque correct
te registreren kan u het afgiftebewijs ‘controle afgifte cheques’ gebruiken. Te
verkrijgen bij uw regiokantoor, huishoudhulp of via https://www.danika.nu/extra

U betaalt 1 dienstencheque per gepresteerd uur. Maakt u gebruik van onze
strijkdienst, dan staat 1 dienstencheque voor een bepaald aantal punten/minuten.
Wanneer uw huishoudhulp is langs geweest dan betaalt u de prestatie.

Elektronische dienstencheques
Na de geleverde prestatie zal Danika de werkuren registreren bij de Dienstencheques
Vlaanderen-diensten. U als klant hoeft daarvoor dus helemaal niets te doen. De
unieke codes van uw huishoudhulp zullen dan aan uw gebruikersnummer gelinkt
worden. Dienstencheques Vlaanderen brengt u steeds via mail op de hoogte van
nieuw geregistreerde prestaties. Van zodra DANIKA de prestatie heeft geverifieerd
zal die prestatie zichtbaar worden op uw online Dienstencheques Vlaanderenprofiel.
Dienstencheques Vlaanderen zal u steeds elke nieuwe ingegeven prestatie melden
via mail.
Wenst u uw gegevens te raadplegen, surf dan naar uw ‘beveiligde zone’ op de website
van Dienstencheques Vlaanderen https://mijn.dienstencheques.vlaanderen.be Daar
kan u alle verrichtingen (bestellingen, betalingen, geregistreerde prestaties…) op de
voet volgen.

U legt dit document steeds klaar wanneer uw huishoudhulp langskomt. Uw
huishoudhulp zal dan bij elke geleverde prestatie het document invullen, ook al heeft
hij/zij geen cheques ontvangen. Komt er omwille van een of andere reden op een
bepaald moment een vervangende huishoudhulp langs, dan zal ook die datzelfde
document aanvullen. Op die manier krijgt u een oplijsting van alle overhandigde
cheques. Indien het dan bijvoorbeeld zou gebeuren dat uw huishoudhulp uw cheques
na ontvangst zou verliezen, dan heeft u nog steeds een duidelijk bewijs in handen dat
u ze wel degelijk heeft overhandigd. Betaalt u met elektronische dienstencheques
dan hoeft u dit document niet te gebruiken.

Wenst u over te schakelen van papieren
naar elektronische dienstencheques?
Meer info kan je vinden op onze website https://www.danika.nu/overstappen
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3. U HEEFT ZICH INGESCHREVEN, WAT NU?

3.2. WAT IS EEN GESCHIKTE HUISHOUDHULP?

DANIKA wil u graag nogmaals bedanken voor uw inschrijving. Uw gestelde
vertrouwen in onze diensten moedigt ons nog meer aan om de beste oplossing
voor uw situatie te vinden. In de komende periode zal uw regiomedewerker u alvast
contacteren om na te gaan of u nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden heeft
na het doornemen van deze brochure. Een goede samenwerking begint immers bij
een goed begrip van de spelregels en het is dus in het belang van zowel uzelf, uw
huishoudhulp en DANIKA dat er duidelijke afspraken gemaakt worden.

DANIKA wenst enkel die mensen aan te werven die gepassioneerd zijn door de job,
duurzame kwaliteit kunnen bieden en een gemotiveerd hart hebben voor zowel de
klant als DANIKA. Een hele boterham dus, en daarom hanteert DANIKA een meer
intensieve sollicitatieprocedure dan de meeste andere bedrijven in de sector. Onze
manier van werken vergt weliswaar meer tijd, maar uiteindelijk blijft die ideale
medewerker altijd de beste oplossing. In dat opzicht vragen we u als klant om alle
vertrouwen te hebben in onze werking. Het is tenslotte heel wat verstandiger om
net dat ietsje langer te wachten op een gemotiveerde medewerker die wel van
aanpakken weet en die er ook elke keer weer staat.

3.1. HOE GAAT DANIKA OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE HUISHOUDHULP VOOR U?
Tijdens de komende tijd zullen onze diensten naarstig op zoek gaan naar een
geschikte huishoudhulp voor uw situatie. Dat kan zowel een bestaande als een net
aangeworven medewerker zijn. Hoe dan ook, DANIKA vindt het bijzonder belangrijk
om de juiste ‘match’ te vinden tussen klant en medewerker. Daarvoor is het
belangrijk dat we de volgende zaken in rekening brengen:

Uw regio

We houden het woon-werkverkeer zo miniem mogelijk. Veel van onze medewerkers
beschikken enkel over een fiets of moeten zich beroepen op het openbaar vervoer.
Werken in eigen regio heeft tenslotte niets dan voordelen (beperkte verplaatsingstijd,
korte afstanden…) en ook de klant ervaart het als aangenaam wanneer hij bediend
wordt door iemand uit de eigen streek.

Uw moment van hulpvraag

Het tijdstip waarop u hulp vraagt wordt ingepast in de planning van een medewerker
die op dat moment ruimte heeft.

De juiste ‘match’ vinden

Wij trachten er zoveel mogelijk naar om uw specifieke wensen te combineren met die
medewerker die binnen dat plaatje past. Wenst u bijvoorbeeld wekelijkse poetshulp
voor uw bejaarde moeder die wat extra aandacht in de omgang vraagt, dan mikken we
vooral op die medewerker die extra zorgzaam is. Verlangt u eerder een uitgesproken
grondigheid in de poetsafwerking, dan prefereren we die medewerker die u daarin
het best tegemoet zal komen.
Onze diensten trachten u steeds zo snel mogelijk te helpen. Vaak kan de klant vrijwel
onmiddellijk geholpen worden, maar soms neemt het iets meer tijd in beslag. Dit
heeft alles te maken met de beschikbaarheid van onze medewerkers. DANIKA wenst
steeds graag kwaliteit aan te bieden, en als dat betekent dat we iets langer wensen
te speuren naar de ideale medewerker voor u, dan zal u als klant daar zeker alle
begrip voor kunnen opbrengen.
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3.3. HOE WERFT DANIKA HAAR PERSONEEL AAN?
•

Wenst iemand graag te starten bij onze diensten, dan dient hij of zij steeds een
uitgebreid sollicitatieformulier online of in een van onze kantoren af te leveren.
Op basis van dat formulier wordt een eerste selectie gemaakt.

•

Wordt de sollicitant geselecteerd, dan volgt er een sollicitatiegesprek waarbij
gepeild wordt naar motivatie, ervaring & privésituatie.

•

De sollicitant dient tijdens het gesprek ook een blanco ‘bewijs van goed zedelijk
gedrag’ te tonen.

•

Indien mogelijk worden na het gesprek referenties bij voorgaande
werkervaringen nagegaan.

•

Zitten alle factoren tot dan toe goed, dan dient de sollicitant een meeloopmoment/
poetstest mee te maken. Dit houdt concreet in dat de persoon in kwestie
enkele uren meedraait tijdens een shift bij een klant onder begeleiding van een
jobcoach. Tijdens het moment worden ondermeer volgende zaken beoordeeld:
grondigheid, tempo van uitvoering, klantvriendelijkheid, werkorganisatie. Er
wordt verder ook even tijd gemaakt voor een persoonlijke babbel zodat de coach
de sollicitant op een meer informele manier kan beoordelen. De jobcoach brengt
dan naderhand verslag uit en er wordt aan de hand van alle facetten beslist of er
tot een aanwerving overgegaan wordt.

3.4. HOE VERLOOPT DE VERDERE TEWERKSTELLING?
Gedurende de eerste 3 maanden van tewerkstelling krijgt de medewerker, naast
de intensieve begeleiding door verantwoordelijke en jobcoach, een uitgebreid
opleidingsaanbod (basisopleiding Schoonmaaktechnieken en een module
Deontologie). Op die manier krijgen we een volledig beeld van de kwaliteit van de
hulp die wij u aanbieden en kunnen we bijsturen waar nodig.
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3.5. DANIKA HEEFT DE GESCHIKTE HUISHOUDHULP
VOOR U GEVONDEN. WAT NU?
Van zodra onze diensten die medewerker gevonden hebben die het best aansluit
op uw hulpvraag wordt u telefonisch gecontacteerd. De medewerker wordt u
voorgesteld en er worden concrete afspraken gemaakt wanneer er gestart wordt.
Indien u dit wenst, kan de medewerker ook gevraagd worden om voor de effectieve
start van de dienstverlening bij u thuis langs te komen. Op die manier kan u even
kennismaken met de persoon in kwestie en kan u rustig uw wensen overlopen: wat
er zoal moet gedaan worden, waar het materiaal ligt, welke huisregels u hanteert,
nuttige weetjes omtrent huisdieren,… Verkiest u gewoon dat het eerste contact
plaatsvindt op het moment dat er effectief gestart wordt, dan is ook dat zeker ok.

Indien u graag voorafgaandelijk een contact met uw huishoudhulp heeft dan zal de
medewerker in kwestie contact met u opnemen zodat u een moment kan afspreken.
Wenst u tijdens dat contact het persoonlijke telefoonnummer van de medewerker
te noteren om later een vlotte communicatie te hebben, dan kan u dit gerust aan de
persoon in kwestie vragen. Kiest de medewerker er echter voor om die gegevens niet te
overhandigen, dan kan u uiteraard steeds via onze diensten uw wensen kenbaar maken
zodat wij op onze beurt de medewerker inlichten. Onze diensten kunnen u echter nooit
rechtstreeks private contactgegevens van de medewerker doorspelen.

Op het moment dat u weet wanneer de hulp start, is het ook het moment om uw
dienstencheques te bestellen. U bestelt elektronische of papieren cheques al
naargelang uw keuze bij inschrijving. Meer info ivm dienstencheques en het bestellen
ervan: zie pagina 18.

3.6. LAATTIJDIG BETALEN
Heeft u een keer geen papieren cheques bij de hand of bent u een weekje later met
de storting richting uw elektronische account, geen nood. Zelfs de beste vergeet wel
eens iets en daar hebben onze diensten alle begrip voor. Loopt uw betaalachterstand
echter op tot 2 of meer prestaties of gaat het over een achterstand van langer dan
1 maand, dan schiet ons backofficeteam in actie en zal u daarop attent gemaakt
worden.

Om laattijdige betalingen te slim af te zijn, raden wij steeds een bestendige opdracht
aan. U kan uw bank dus de opdracht geven om maandelijks een door u vastgesteld
bedrag over te maken richting Dienstencheques Vlaanderen. Op die manier zal u nooit
om tijdige betalingen verlegen zitten.
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3.7. MOET IK THUISBLIJVEN ELK KEER WANNEER
DE HUISHOUDHULP LANGSKOMT?
Neen. Wanneer u uw huishoudhulp degelijk informeert, kan die uiteraard helemaal
zelfstandig aan het werk. Er zijn klanten die nooit thuis zijn wanneer er hulp
langskomt, maar er zijn evenzeer klanten die zelfs samen met de huishoudhulp de
woning onder handen nemen. U bent daar met andere woorden helemaal vrij in.
Wanneer u ervoor kiest om niet thuis te zijn, spreekt het enigszins voor zich dat u goed
afspreekt hoe uw hulp toegang tot uw woning krijgt. Hiervoor zijn er verschillende
mogelijkheden:
•

U laat de huishoudhulp binnen net voor u naar uw werk vertrekt. Wanneer zijn of
haar shift erop zit, kan men gewoon de deur achter zich dichttrekken.

•

U spreekt af waar zich een huissleutel bevindt (tuinhuis, buurvrouw,…).

•

Of u kiest ervoor om de huishoudhulp een huissleutel te overhandigen. Hiervoor
kan u het sleutelformulier gebruiken (https://www.danika.nu/extra). Er wordt
met dat formulier dan een overeenkomst tussen uzelf en de medewerker
betekend omtrent de overdracht van uw huissleutel.

•

De overhandiging van huissleutels is een afspraak die strikt tussen u en de
medewerker geldt. Bij verlies zullen onze diensten daar geen verantwoording
in kunnen opnemen en dient u de situatie rechtstreeks met de medewerker in
kwestie te regelen.
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•

Vermijd dat uw huishoudhulp op het afgesproken moment langskomt en zich
geen toegang tot uw woning kan verschaffen. Onze diensten, of de medewerker
zelf, zullen u dan trachten te bereiken om de situatie alsnog op te lossen. Kan de
medewerker uiteindelijk op geen enkele manier binnen, dan zijn onze diensten
wel genoodzaakt om u de verloren prestatie aan te rekenen. Onze medewerker
kan immers zijn of haar werk niet doen en is op dat moment dus noodgedwongen
werkloos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 vuilblik en handborstel
2 synthetische dweilen (geen katoenen)
2 propere vaatdoeken
Enkele vezeldoekjes
1 toiletborstel
1 vloertrekker (min. 1,50 cm)
1 zachte borstel
1 harde borstel (schuurborstel)
1 trapladder met een steungreep
1 rolveger of stofzuiger
1 ragebol

PRODUCTEN (bij voorkeur ecologisch)
•
•
•
•

Vloerzeep
Allesreiniger
Wc reiniger (bij voorkeur zonder javel)
Afwasproduct

ALGEMEEN
•
•
•
•
•

3.8. WAT MOET IK ZOAL IN HUIS HEBBEN OPDAT DE
HUISHOUDHULP ZIJN OF HAAR WERK KAN DOEN?
U ziet graag het werk op de best mogelijke manier verlopen met het oog op een
geweldig resultaat? Wel, onze medewerkers mikken daar evenzeer op. Wanneer uw
huishoudhulp dan ook kan gebruik maken van alle materialen die nodig zijn om de
taken tot een goed einde te brengen, dan zijn we al een hele stap in de juiste richting.

Hieronder mag u een oplijsting terugvinden
die we steeds aan alle klanten aanbevelen:

ONDERHOUD
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•
•
•
•
•

min. 1 stofdoek
2 emmers met handgreep
1 spons
1 synthetisch zeemvel
1 raamtrekker

Vuilniszakken
Verbanddoos
Drinkwater, thee of koffie
Geld voor boodschappen (indien nodig)
Alle middelen om te koken (indien nodig)

•

Het is niet toegestaan dat de medewerker zijn eigen persoonlijk materiaal
meebrengt voor het gevraagde poetswerk.

•

Het materiaal moet in goede en veilige staat zijn/blijven en dient proper te zijn
voor gebruik.

•

Alle producten die gebruikt worden, zitten in hun originele verpakking (met
het correcte etiket). De medewerker kan evenwel niet verplicht worden om
oplosmiddelen of niet-geëtiketteerde producten te gebruiken. Producten mogen
nooit gemengd worden, enkel verdund met water.

•

Producten met een sterk irriterend of bijtend karakter zoals ammoniak, ontstopper,
chloor, thinner, schimmelreinigers, groenverwijderaars mogen niet gebruikt
worden. Producten met een Ph-waarde hoger dan 9 en lager dan 5 (zoals Cillit
Bang of Antikal) wordt ten sterkste afgeraden. Vraagt de situatie toch om dergelijke
producten te gebruiken, dan is uw huishoudhulp verplicht om handschoenen te
gebruiken die u dient te voorzien. Ontstaat er schade door het gebruik van deze
producten, dan kan DANIKA daarvoor niet verantwoordelijk geacht worden.
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4. REGELS EN AFSPRAKEN TIJDENS
DE DIENSTVERLENING
Goede afspraken maken immers goede vrienden en daarom is het bijzonder belangrijk
te weten waar u aan toe bent, wat u van uw huishoudhulp mag vragen en waar die
medewerker zich aan dient te houden om u op een efficiënte, maar ook veilige en
hygiënische manier van dienst te zijn.

4.2. WAT WORDT ER VAN U ALS KLANT VERWACHT
TIJDENS DE TEWERKSTELLING VAN UW HUISHOUDHULP?
Wanneer er een huishoudhulp bij u over de vloer komt, dan bent u op dat moment
niet alleen onze klant, maar bent u tegelijkertijd ook een werkgever. Een werkgever
zorgt er in de eerste plaats voor dat zijn medewerker het gevraagde werk kan doen in
de meest ideale omstandigheden. Een fijne en veilige werkomgeving zorgt tenslotte
voor een meer gemotiveerde medewerker die het werk dan ook met plezier en
zorg zal afwerken. U heeft er dus alle belang bij om de relatie met uw medewerker
optimaal te houden, of zoals in onze algemene voorwaarden vermeld staat dat u zich
als een ‘normaal zorgvuldig persoon’ opstelt. Daarom is het belangrijk om volgende
zaken in acht te nemen:

4.2.1. ALGEMENE AFSPRAKEN
Pauzes
4.1. WELKE TAKEN MAG U UW HUISHOUDHULP
LATEN UITVOEREN?
Uw huishoudhulp mag alle taken doen die van normale, dagelijkse, huishoudelijke
aard zijn. Dat betekent:
•
•
•
•

•
•
•

•
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Huishoudelijk onderhoudswerk: afstoffen, dweilen, stofzuigen, schuren, ramen
lappen,…
Koken: zowel de voorbereidende taken als het koken zelf.
Boodschappen doen: allerlei boodschappen die nodig zijn binnen het
huishouden: voedingsmiddelen, verzorgingsartikelen of onderhoudsspullen,…
Ook een bezoek aan apotheek of postkantoor kan gerust.
Strijken: kleine hoeveelheden strijkwerk kunnen zeker geen probleem zijn
voor uw huishoudhulp. Voor grote hoeveelheden strijkwerk verwijzen we u
graag naar onze Strijkdienst, waar we met het gepaste materiaal en specifiek
opgeleide medewerkers het strijkgoed in de meeste ideale omstandigheden
kunnen afleveren.
Naai- en verstelwerk: ook voor deze taken verwijzen wij u graag door naar onze
Strijkdienst.
Occasioneel kan u uw huishoudhulp gerust vragen om al eens een kast uit te
ruimen of een vaatwasser te legen.
Volgende taken zijn evenwel niet toegelaten onder het systeem van
dienstencheques: een toilet repareren, elektriciteitswerken, schilderen, tuinieren,
kleine verbouwingswerken, babysitten, verzorging van dieren, verplaatsen van
zware meubels, hoge trappenhallen… Ook onderhoud van beroepslokalen zoals
fabrieksgebouwen, winkels, dokterspraktijken, commerciële ruimtes…
Woont u in een appartement waar zich een gemeenschappelijke trappenhal
bevindt, dan kan u uw huishoudhulp gerust vragen uw appartement van onder
tot boven een beurt te geven, maar de trappenhal is uitgesloten. Dat behoort
immers niet tot uw privévertrekken.

Waar gewerkt wordt, moet ook gepauzeerd worden. Uw huishoudhulp heeft per
dagdeel dan ook recht op een korte pauze. Die pauze wordt genomen tijdens werktijd
in onderling overleg tussen klant en medewerker. U voorziet de medewerker tijdens
dat moment van water, koffie of thee. Bij een werkperiode van 5 uur of meer heeft
uw huishoudhulp recht op een middagpauze van een ½ uur. De medewerker voorziet
daarvoor zelf in spijs en dranken. Het is uw huishoudhulp niet toegestaan om de
pauze over te slaan en vroeger te stoppen. In dat geval is de medewerker onwettig
afwezig. De maximumrusttijden zijn:
3 uur		
4 uur		
5 uur		
6 uur		
7 uur		
8 uur		

10 min
15 min
15 min
2 x 10 min
2 x 15 min
2 x 15 min

Roken & gsmgebruik

Uw huishoudhulp durft zich al eens vergrijpen aan smartphone of (e)sigaret. De
verleiding is echter groot dat dit tijdens werktijd gebeurt en dat is helemaal niet
ok. Bij de start van de tewerkstelling wordt de medewerker heel duidelijk gemaakt
dat dit enkel is toegestaan tijdens de pauze. Gsm-gebruik tijdens werktijd is enkel
toegestaan indien het noodzakelijk geacht wordt voor de dienstverlening.

Giften

U betaalt uw medewerker met 1 dienstencheque per uur en dat is ook het enige wat
zij zelf mogen ontvangen.
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4.2.2. VEILIGHEID EN HYGIËNE
OP DE WERKVLOER
In een werkomgeving kan heel wat gebeuren, een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Reden
te meer om ervoor te zorgen dat uw huishoudhulp aan de slag kan gaan in een hygiënische
omgeving die voldoende veilig is. De veiligheid van de medewerker in al zijn aspecten is voor ons
van primair belang. De jobcoaches, onze verantwoordelijken op de werkvloer, komen dan ook
geregeld bij onze klanten langs om de werkomstandigheden in te schatten. Wordt er opgemerkt
dat bepaalde situaties aanhoudend onveilig of onhygiënisch blijven, bestaat de kans dat onze
diensten opgeschort worden zolang de situatie blijft bestaan.

•

Volgende situaties zijn daarom van groot belang:
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
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Sanitaire installaties: iedereen gebruikt al graag eens het wc of wenst zich al eens op te
frissen. Stel daarom graag uw toilet of lavabo ter beschikking van uw huishoudhulp in het
geval dit nodig zou zijn.
Repetitief werk: taken die langdurig herhalend zijn zoals strijken, vloeren schuren,
ramen of plafonds afwassen zijn vaak werkzaamheden die de fysieke integriteit van uw
huishoudhulp in het gedrang kunnen brengen. We zien ze daarom zuinig gedoseerd op uw
verlanglijstje.
Huisdieren: de aanwezigheid van huisdieren kan de veiligheid en hygiëne van de
medewerker wel eens in het gedrang brengen. Breng daarom uw huishoudhulp voldoende
op de hoogte over wat er allemaal in uw woning rondwaart.
Weersomstandigheden: buitenpoetswerk zoals het lappen van de ramen of het schuren
van een terras is perfect mogelijk al dient u enigszins rekening te houden met het
weer. Werken in de striemende regen, sneeuwbuien, vrieskou of bijzondere (warme)
weersomstandigheden is vaak niet zinvol of veilig en moet daarom vermeden worden.
Ook werkzaamheden bij extreem koude of warme temperaturen in de veranda zijn niet
aan te raden.
Kelders/zolders die niet ingericht zijn als woonruimte zijn potentieel gevaarlijke situaties
en kunnen niet gebeuren door uw huishoudhulp. Trappen en trappenhallen zijn gevaarlijk,
zorg zeker voor voldoende verlichting.
Onveilige situaties: loszittende stopcontacten, ontblote bedradingen en apparaten met
zichtbare gebreken zijn mogelijk onveilige situaties en mogen niet ter beschikking gesteld
worden.
Tabaksrook: de medewerker mag tijdens de werkzaamheden niet gehinderd worden door
tabaksrook. U kan daaromtrent beter duidelijke afspraken met uw huishoudhulp maken.
Besmettingsgevaar: indien er in de werkomgeving besmettingsgevaar optreedt
omwille van besmettelijke ziektes (griep, klierkoorts, geelzucht,…) dan verwittigt u
het best onze diensten zodat we de situatie gepast kunnen inschatten. Patiënten die
radiotherapie hebben ondergaan: het komt vaker voor dat een gezinslid van een klant
recent een radiotherapie heeft ondergaan en zich terug naar huis mag begeven. Is dit
het geval, dan willen we u vriendelijk vragen uw huishoudhulp hierover in te lichten en
de te nemen voorzorgsmaatregelen met haar te bespreken die u van de behandelende
geneesheer heeft meegekregen (voldoende afstand bewaren, permanent dragen van
beschermhandschoenen, niet behandelen van bepaalde ruimten en medisch afval,…).
Werkongeval: in het geval dat de medewerker een ongeval overkomt, verwittigt u
eveneens onze diensten zodat we indien dit nodig is de gepaste hulp zo snel mogelijk
kunnen inschakelen.
Werken op hoogte: in dit verband gebeuren jaarlijks heel wat arbeidsongevallen en
daarom zijn er ook strikte reglementeringen vooropgesteld. Van huishoudhulpen wordt
niet verwacht dat zij risicovolle handelingen gaan uitvoeren. Werken op hoogte gebeurt
uitsluitend op een veilige trapladder. De ideale trapladder heeft een niveau voor de

•

•

emmer en een boogleuning. Ze moet op een effen ondergrond kunnen gezet worden, met
voldoende vrije ruimte rond de ladder. De bereikbare hoogte (met uitgestrekte arm) mag
maximum 2,5 meter bedragen.
Ramen lappen: uw huishoudhulp kan gerust uw ramen langs beide kanten onder handen
nemen zolang dit onder veilige omstandigheden kan gebeuren (zie vorig punt: werken op
hoogte). Alles wat zich daarboven bevindt valt onder glazenwasserij. Let op: wanneer u
uw huishoudhulp de opdracht geeft de buitenkant van de ramen op een hoger gelegen
verdieping (lees: met aanwezig valgevaar) te reinigen, dan moet elk punt bereikbaar zijn
waarbij beide voeten op de vloer blijven staan. Het is verboden zich op de vensterbank
te begeven of op een trapladder, waarmee zij -bij evenwichtsverlies- naar beneden kan
vallen. Om dit te voorkomen dient u aangepast materiaal te voorzien dat voldoende
ver kan reiken (bv. langere steel). Hetzelfde principe geldt voor plaatsen die moeilijk te
bereiken zijn waarbij men bv. over een balustrade in een trappenhal moet leunen waardoor
valgevaar ontstaat. Ook hier mag men niet op de balustrade klimmen of een trapladder
voorzien. Enkel gereedschap met een voldoende lange steel is toegelaten.
Veiligheidskledij: onze medewerkers krijgen steeds arbeidskledij (werkschort of T-shirt),
veiligheidsschoenen en handschoenen ter beschikking om het werk uit te voeren. Elk jaar
gebeuren er aanzienlijk wat arbeidsongevallen waarbij medewerkers vallen of uitglijden.
Om dat enigszins het hoofd te bieden zijn de medewerkers verplicht om op de werkvloer
aangepast schoeisel te dragen (antislip, gesloten teen én hiel). Het spreekt voor zich dat
werken op blote voeten of kousen verboden is.
Water: zorg voor een temperatuur van minstens 18 graden.

4.2.3. AFSPRAKEN OMTRENT OMGANG TUSSEN
KLANT & HUISHOUDHULP
•

•

•

•

•

Discretie: uw huishoudhulp is een professionele medewerker van onze diensten en hij
of zij wordt er bijzonder attent op gemaakt dat elke klant, huisgenoten en privéwoning
op eenzelfde respectvolle manier benaderd moet worden. De medewerker is zich ervan
bewust dat hij zich doorheen het private leven van zijn klant beweegt en dat hij in dat
verband alle tact en verantwoordelijkheid moet in acht nemen om de private integriteit
niet in het gedrang te brengen.
Alcohol- en druggebruik: onze diensten hanteren een strikte nultolerantie wanneer
het gaat over middelengebruik. Dat betekent concreet dat uw huishoudhulp tijdens het
uitvoeren van de taken geen alcoholische of druggerelateerde middelen mag gebruiken of
onder invloed ervan zijn. Dergelijke praktijken brengen alle fatsoen, professionaliteit en
veiligheid in het gedrang en zijn daarom absoluut uit den boze.
Non-discriminatie: onze diensten stellen altijd voorop dat onze dienstverlening, en dus
ook uw huishoudhulp, ten allen tijde respect heeft voor de menswaardigheid, persoonlijke
levenssfeer & sociale leefsituatie. Verder wordt ook uw klachten- en inspraakrecht steeds
in acht genomen. Tenslotte mogen zowel klant als medewerker ten aanzien van elkaar
nooit onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele
geaardheid, filosofische, ideologische of godsdienstige overtuigingen of leeftijd.
Grensoverschrijdend gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of
lichamelijk gedrag op de werkvloer met een seksuele, gewelddadige connotatie of met
het oog op pesterijen dat als doel of gevolg heeft de waardigheid van een persoon aan te
tasten of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving
vormt, wordt door onze diensten over geheel de lijn veroordeeld en kan leiden tot een
onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening.
Taalondersteuning: indien u moeite ondervindt om te communiceren met uw
huishoudhulp omdat hij of zij de taal minder machtig is, dan kan u steeds gebruik maken
van onze handige werkplanner. Meer info kan u vinden in deze enveloppe of via onze
website https://www.danika.nu/extra
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5. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVERLENING
Verwittigt u later dan de vooropgestelde termijnen dan bestaat de kans dat onze
diensten uw huishoudhulp niet meer aan het werk krijgen en zal u alsnog moeten
instaan voor de vergoeding van de verloren werkuren.

5.1. MIJN HUISHOUDHULP IS AFWEZIG
Indien uw huishoudhulp niet op het afgesproken moment bij u langs kan komen
omwille van ziekte, opleiding, familiaal verlof,… dan zullen onze diensten u hiervan
steeds zo snel als mogelijk daarvan op de hoogte brengen. Wenst u een vervangende
medewerker dan zullen wij ons uiterste best doen om in de mate van het mogelijke
aan uw vraag tegemoet te komen. Wanneer een vervangende medewerker zou
langskomen kan het tijdstip (werkuren & datum) verschillen van het moment waarop
uw vaste huishoudhulp doorgaans langskomt. Een vervanging kan evenwel nooit
gegarandeerd worden.

•
•

•

•

Neemt uw huishoudhulp vakantie, dan dient de medewerker u dit zelf tijdig te
melden.
Voor élke vakantie wordt u gevraagd om dit tijdig door te geven zodat wij de ruimte
krijgen om de planning van onze medewerkers in mekaar te puzzelen. U kan
daarvoor een formulier invullen via onze website https://www.danika.nu/extra
In geval van ziekte melden zowel de medewerker als onze diensten u de
afwezigheidsperiode of ziekteverlenging. DANIKA meldt u evenwel niet nog eens
extra wanneer de medewerker terug aan het werk gaat. Loopt de ziekteperiode af
en krijgt u geen verdere melding van onze diensten, dan mag u ervan uitgaan dat
uw huishoudhulp de eerstvolgende reguliere prestatie zal langskomen.
Er wordt uiteraard niet gewerkt op alle kerkelijke en burgerlijke feestdagen. Valt
een feestdag in het weekend, dan zal er een vervangende feestdag zijn en zal uw
huishoudhulp ook op die dag niet kunnen aantreden.

5.2. INDIEN U EVEN GEEN HULP WENST
Wanneer uw huishoudhulp om een of andere reden niet op het afgesproken moment
bij u kan langskomen dan dient u onze diensten, en niet alleen de medewerker,
minstens 10 dagen vooraf daarvan op de hoogte te stellen. Deze tijd is nodig voor
onze verantwoordelijken om uw huishoudhulp op dat moment vervangend werk te
kunnen aanbieden.
Wanneer u uw huishoudhulp meerdere weken niet kan ontvangen, dan vragen wij u
om minstens 14 dagen vooraf onze diensten daarvan op de hoogte te stellen.
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Heel wat klanten denken dat de medewerker niet kan langskomen bij afwezigheid van
de klant. Niets is natuurlijk minder waar. U kan eenmalig een andere oplossing voorzien
(sleutel bij buren, kennis inschakelen om de deur te openen,…) om uw huishoudhulp toch
toegang tot uw woonst te verschaffen om alsnog het werk aan te vatten. Dit dient u
uiteraard op voorhand goed af te spreken met de medewerker.

5.3. UW HUISHOUDHULP KAN HET GEPLANDE WERK
NIET UITVOEREN, WAT NU?
Heel af en toe doen zich te voorziene omstandigheden voor waarbij uw huishoudhulp
haar prestatie niet kan uitvoeren:
•
•
•
•

De medewerker raakt uw woning niet in (geen sleutel, u bent vergeten dat de
medewerker langskwam)
Er doen zich werken in uw woning voor waardoor de medewerker de geplande
taken niet kan uitvoeren
Er is geen water of elektriciteit beschikbaar
…

Wanneer dergelijke omstandigheden niet of laattijdig gemeld worden kunnen we de
medewerker niet meer aan het werk krijgen en zal u gevraagd worden de verloren
prestatie alsnog te vergoeden.

In geval van bijvoorbeeld binnenhuiswerken of omstandigheden waarbij water of
elektriciteit tijdelijk niet voorradig is, zorg dan in de mate van het mogelijk voor vervangende
taken, uiteraard binnen het takenpakket van de dienstenchequemedewerker, om uw
huishoudhulp alsnog werk aan te bieden.

5.4. KAN IK MIJN GEBRUIKERSOVEREENKOMST WIJZIGEN?
Soms gebeurt het dat er gaandeweg de dienstverlening noden of praktische zaken
in uw situatie wijzigen:
•
•
•
•

U heeft een andere job en andere werkuren waardoor een andere dag is
aangewezen waarop uw huishoudhulp langskomt
U moet een medische ingreep ondergaan en hebt tijdelijk meer hulp nodig
U gaat voor een periode in loopbaanonderbreking en wenst tijdelijk geen hulp
meer
…

Deze wijzigingen vereisen dan een andere regeling dan de afspraken die bij de start
van de dienstverlening in de gebruikersovereenkomst tussen uzelf en DANIKA zijn
vastgelegd. In dergelijke gevallen neemt u gerust contact op met onze diensten om
uw situatie uit te leggen en wij voorzien in de mate van het mogelijke een oplossing
die beter aansluit bij uw situatie. Gezien die wijzigingen de nodige tijd vragen is een
tijdige melding van uw vraag zeker nodig.
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5.5. MIJN GEGEVENS ZIJN VERANDERD.
MOET IK DIT MELDEN?
Wij stellen het zeer op prijs indien u onze diensten tijdig op de hoogte brengt van
volgende wijzigingen:
•

•
•

•

Adres: heeft u verhuisplannen dan is het uiteraard niet onbelangrijk om dit te
melden. Afhankelijk van uw situatie kan uw vaste huishoudhulp gewoon blijven
langskomen, rekening houdend met de nieuwe afstanden. Is de afstand naar de
nieuwe locatie te groot, dan kan een andere medewerker ingeschakeld worden
om u in uw nieuwe woonst van dienst te zijn. Blijkt u toch buiten onze actieregio’s
te gaan huisvesten, dan worden er afspraken gemaakt om de dienstverlening af
te ronden.
Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres,…
Gebruikersnummer: uw gebruikersnummer bij Dienstencheques Vlaanderen
is bijzonder belangrijk. Op basis daarvan worden tenslotte alle betalingen via
dienstencheques verwerkt. Gezien de jaarlijkse aankoop van cheques per
gebruikersnummer gelimiteerd is, is het soms interessanter om in de loop van
het jaar over te schakelen naar het gebruikersnummer van uw partner, of elke
andere inwonende meerderjarige. Schakelt u over van het ene naar het andere
gebruikersnummer, meld ons dit dan tijdig zodat we uw betalingen correct
kunnen opvolgen.
Wijze van betaling: schakelt u over van papieren naar elektronische
dienstencheques dan laat u dit ons op tijd weten zodat wij uw dossier kunnen
aanpassen en op de hoogte zijn van welke betalingen wij mogen ontvangen.

Melden doet u via mail naar administratie@danika.be

5.6. IK WENS DE DIENSTVERLENING STOP TE ZETTEN
Elke gebruikersovereenkomst is er een van onbepaalde duur, tenzij bij inschrijving
expliciet vermeld. Wanneer u de diensten wenst stop te zetten dan doet u dit via een
geschreven kennisgeving (e-mail of aangetekend schrijven). Voor de afronding van
onze diensten moet u steeds rekening houden met een opzegtermijn, het is tenslotte
niet steeds evident om onze mensen aan het werk te houden wanneer cliënteel van
de ene op de andere dag zou beslissen dat men niet meer moet langskomen.
De opzegtermijn bedraagt 1 week per overeengekomen werkuur.
Voorbeeld:
4 uur/week hulp: opzegtermijn van 4 weken
4 uur/tweewekelijks: opzegtermijn van 2 weken

38

De opzegtermijn zal ingaan startend met de eerstvolgende prestatie na postdatum.
U meldt uw opzegging best ook telefonisch aan onze diensten. Is het zo dat er andere
opzegtermijnen kunnen afgesproken worden, dan zal dit op dat moment besproken
worden. Betreft het een opzegging binnen onze thuiszorgdienst dan bedraagt de
opzegtermijn 3 maanden.
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6. KLANTENDIENST
Gezien uw huishoudhulp onder het gezag staat van DANIKA is het logisch dat u
zich bij eender welke problemen steeds tot onze diensten wendt. Heeft u dus een
klacht of wenst u gewoon graag eens iets gezegd te hebben wat op uw lever ligt
over uw huishoudhulp of de werking van onze diensten, neem gerust contact met
ons op. Onze verantwoordelijken staan steeds ter beschikking. Die problemen of
bemerkingen kunnen van allerlei aard zijn. Hieronder de vaakst voorkomende:

6.1. BEMERKINGEN OMTRENT FUNCTIONEREN
VAN UW HUISHOUDHULP
Is het u opgevallen dat uw huishoudhulp de laatste tijd wat trager werkt, minder
kwaliteitswerk aflevert, te lange pauzes neemt,… dan dient er doorgaans ingegrepen
te worden. We willen u op het hart drukken dat het beter is om dergelijke of andere
zaken in eerste instantie zelf steeds met de medewerker te bespreken. Zo blijven uw
ongenoegens klein en blijft het prestatievermogen van de medewerker beter op peil.
Ziet u het eerder niet zitten om de medewerker rechtstreeks de confronteren, dan
kunnen onze diensten daarin een uitkomst bieden. Neem in dat geval gerust contact
op en onze verantwoordelijken sturen de medewerker gepast bij via een individueel
gesprek of, indien gewenst, een kwaliteitscontrole op de werkvloer door een van
onze jobcoaches.

6.2. SCHADE
Waar er gewerkt wordt is er jammer genoeg kans op schade. Onze onderneming is
voor dergelijke gevallen uiteraard verzekerd, tenminste wanneer het schade betreft
die het gevolg is van de activiteiten van uw huishoudhulp en die tot hun normale
huishoudelijke, dagelijkse taken behoren. Wanneer het gaat over schade ten gevolge
van specifieke instructies of opdrachten door uzelf gegeven en die afwijken van het
normale takenpakket, dan wordt er niet door onze verzekering tussengekomen. Let
dus in het bijzonder op bepaalde reinigingsproducten waarvan u het gebruik wenst,
maar die niet behoren tot de richtlijnen omtrent producten die wij aanbevelen. Meer
info: zie hoofdstuk 3.8.
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6.3. WERKONGEVAL VAN UW HUISHOUDHULP
Indien uw huishoudhulp het slachtoffer wordt van een werkongeval of een
wegongeval van of naar uw woning dan kunnen zij uiteraard rekenen op onze arbeidsongevallenverzekering. Nog belangrijker is ervoor zorgen dat de medewerker,
indien nodig, onmiddellijk de gepaste zorgen krijgt toegediend. Daarom is het steeds
belangrijk dat uw huishoudhulp op de hoogte is van de locatie van uw verbandkist.
Is de medewerker niet meer in de mogelijkheid om het ongeval zelfstandig te melden
aan onze diensten, dan vragen wij dat u als klant ons zo snel mogelijk op de hoogte
stelt zodat ook wij weet hebben van het gebeuren en indien nodig de juiste verdere
stappen kunnen ondernemen.
Vragen de omstandigheden om een onmiddellijke interventie van een arts en is uw
huishoudhulp niet meer in staat om zich zelfstandig te verplaatsen, dan zal DANIKA
een oplossing voorzien door een jobcoach het vervoer te laten verzorgen of de
hulpdiensten in te schakelen.

6.4. VERLIES/DIEFSTAL

Ook bij schade of breuk dat voorkomt uit de slechte staat of slijtage van gebouwen,
installaties, meubelen of materiëel kan DANIKA niet aansprakelijk gesteld worden.
Heeft u toch schade vastgesteld in uw woning dan signaleert u dit binnen de 8
kalenderdagen aan onze diensten. Voor elke schadeclaim later dan de vooropgestelde
termijn kan DANIKA niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het is steeds aan te raden om voorzichtig te zijn met het laten rondslingeren van
zaken zoals cash geld of waardevolle zaken. Wij beweren hier allerminst dat uw
huishoudhulp niet betrouwbaar is, maar een gelegenheid brengt mensen wel eens
in verleiding, dus beter voorkomen dan genezen. Gebeurt het in heel uitzonderlijke
gevallen toch dat u een vermoeden hebt van diefstal door de medewerker dan dient
u onze diensten daarvan steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen. De situatie
wordt dan in samenspraak met uzelf verder opgevolgd.

Een schadeclaim is bij onze verzekering altijd onderhevig aan een franchisebedrag. De
eerste €350 van de schadekosten zijn namelijk steeds door de klant zelf te betalen.

Ook willen wij u in een dergelijk geval steeds aanraden om aangifte te doen bij de
plaatselijke politiediensten. Of u dit al of niet wenst te doen ligt uiteraard geheel in
uw handen, maar om de situatie officieel te laten registeren en om uw eigendom
mogelijk nog te recupereren is dit ten stelligste aan te bevelen.
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7. NUTTIGE INFO & CONTACT
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brochure? Dan zetten we de meest
voorkomende adressen voor u op een rijtje:
Allereerst is er onze website waar we in deze brochure regelmatig naar verwijzen.
Daar kan u terecht voor alle variabele info/cijfers, meer uitleg, voorbeelden, filmpjes
enz...

https://www.danika.nu
Graag een persoonlijk gesprek met onze onthaalmedewerker?
Bezoek één van onze regiokantoren. Adressen en openingsuren te vinden via

https://www.danika.nu/contact
Ook op sociale media kan u DANIKA volgen met heel wat leuke weetjes, info,...

https://www.facebook.com/danikabvba
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