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PROJECTFICHE – GENERATIEPACT 

Jongeren in de sector Thuisverpleging 

 

 

De werkgevers 

Om recht te hebben op een tewerkstelling in dit project moet u: 

• Behoren tot de sector van de thuisverpleging (PC 330) 

• Aangesloten zijn bij Vlaamse Federatie voor diensten voor Thuisverpleging (VFDT) 

 

De jongeren 

Het generatiepact subsidieert de loonkost van jongeren die: 

• Nog geen 30 jaar zijn 

• Niet meer leerplichtig zijn 

• Maximaal een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs behaalden. Hiermee wordt gelijkgesteld 

de laaggeschoolde jongeren met een diploma of getuigschrift of certificaat kinderverzorger/begeleider in de 

kinderopvang 

 

De doelstelling van het project 

De bedoeling van de projecten in het generatiepact is laaggeschoolde jongeren aanwerven en hen een nuttige 

opleiding en werkervaring bezorgen. Voor de sector thuisverpleging wil men in het bijzonder de jongeren 

inschakelen voor activiteiten die de veiligheid van de personen thuis en van het verplegend personeel verhogen en 

voor activiteiten als chauffeur. 

Het gaat hier dus om enerzijds de veiligheid van de patiënt/mantelzorger en anderzijds de veiligheid van de 

thuisverpleegkundige en/of zorgkundige. 

Waarbij we veiligheid beschouwen als: 

• Het voorkomen en omgaan met dreiging en voorvallen in het verkeer 

• Voorkomen en omgaan met agressie of dreiging uitgaande van derden 

• Voorkomen en omgaan met dreiging door een specifieke situatie of de aard van de hulpvraag (zorgverlening 

bij drugsverslaafden, zorgverlening bij patiënten die gekend zijn omwille van een crimineel verleden, sociaal 

achtergestelde gezinnen, ...) 

• Voorkomen en omgaan met de dreiging door een specifieke context (werken in specifieke wijken in steden 

en gemeenten met een veiligheidsproblematiek, omgaan met elk materiaal-afval) 
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De tussenkomst van de bedoelde jongeren in het veiligheidsgebeuren kan: 

• Ondersteunend zijn: de jongeren voert autonoom taken uit die het voor de verpleegkundige, de patiënt 

en/of mantelzorger comfortabeler of veiliger maken om het zorg verlenend werk uit te voeren of de zorgen 

te ontvangen. 

• Begeleidend zijn: de jongere zal de thuisverpleegkundige in het bijzonder bijstaan in het uitvoeren van 

thuisverpleegkundige activiteiten in “minder veilige omstandigheden”. De jongere zal hier taken als 

chauffeur en begeleider van verpleegkundigen (o.a. met nacht en weekenddiensten) op zich nemen. 

  

De taken 

Volgende functies komen in aanmerking: 

• Wagenparkbeheerder (o.a. auto’s onderhouden: veilig op de weg met een veilige auto) 

• Begeleider van de verpleegkundige: 

 Ondersteunend voor verpleegkundige in nachtdienst 

 Begeleiden van verpleegkundige in onveilige wijken en situaties 

 Hulp bij transfers van patenten in specifieke situaties (bv. heel zware patiënten, …) 

• Medewerker permanentiecentrale 

• Chauffeurs: 

 Om parkeerproblemen in een grootstedelijk gebied en binnenstad te remediëren 

 Logistieke ondersteuning, snel de verpleegkundige helpen die met autopech geconfronteerd wordt 

• Logistieke medewerker: 

 Materialen verdelen tot bij de patiënt (rug belastend werk reduceren voor de verpleegkundige) 

 Kleine aanpassingen (klusjes) in het huis in functie van het verbeteren van de veiligheid van de patiënt, 

mantelzorger en/of verpleegkundige en het bevorderen van het ergonomisch en veilig werken van de 

verpleegkundige: bv een trapje installeren om te nivelleren, een handgreep plaatsen, verlichting 

bijplaatsten, herschikking van de ziekenkamer, sneeuwruimen in de winter, preventie Co-vergiftiging, 

helpen oplossen van zeer onhygiënische toestanden… 

 

De tewerkstelling 

U kunt minimaal 0,5 VTE en maximaal 1 VTE per aanvraag toegekend krijgen. 

Voor de bedeling van de tewerkstellingen heeft de Kamer Thuisverpleging een verdeling opgemaakt per instelling op 

basis van de meest recente RSZ-gegevens (VTE’s). Het aantal mogelijke arbeidsplaatsen werd uiteindelijk, na een 

eventuele interne herverdeling, per federatie toegekend. U kunt uw federatie contacteren om te weten op hoeveel 

jongeren u recht hebt. 

U werft de jongere aan met een contract van onbepaalde duur. 

De functie moet overeenkomen met een of meerdere van de hierboven vermelde taken. U dient een algemene 

taakomschrijving bij te voegen aan het aanvraagformulier. 

U moet de loonschalen zoals voorzien in uw sector en in de CAO’s toepassen. 

Rekening houdend met de aard van de activiteiten van deze jongeren wordt de looncategorie 3 voor arbeiders, 0 

jaar anciënniteit in de sector als richtlijn meegegeven. 
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De functie/barema/anciënniteit moeten op het aanvraagdossier en op het arbeidscontract duidelijk vermeld 

worden. 

 

De financiering 

De loonkost is gefinancierd zolang de jongere in dienst blijft en stopt automatisch op de laatste dag van het trimester 

in de loop waarvan de jongere 30 jaar wordt. Indien het contract vroegtijdig (dus voor de 30ste verjaardag) stopt of 

wanneer de jongere 30 wordt, kunt u opnieuw een aanvraag indienen. 

De tussenkomst geldt voor de effectieve duur van de contracten en omvat de reële uitbetaalde loonkost, zijnde het 

brutoloon van de jongere verhoogd met de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, met een maximum van  

€ 39.500 per jaar per voltijdse equivalent. 

 

Het globaal beheer van de RSZ stort rechtstreeks trimestriële voorschotten (80%) om de tewerkstelling van deze 

jongeren te financieren. 

De reële loonkosten geeft u (naar analogie met Maribel tewerkstellingen) via trimestriële prestatiestaten door aan 

de Kamer thuisverpleging die jaarlijks een afrekening opmaakt. Op basis van deze afrekening betaalt het globaal 

beheer een eventueel resterend saldo uit. 

  

De opleiding 

Aan de tewerkstelling moet een opleidingsluik verbonden zijn. 

De werkgever is verplicht jaarlijks, naar analogie van de verpleegkundigen, een opleidingstraject van minimum 20 

uur aan de jongeren aan te bieden en kiest zelf de gepaste opleiding in overleg met de jongere. Voor het 

opleidingsluik zijn geen aparte middelen voorzien, het is ten laste van de werkgevers of hij kan de jongere inschrijven 

in een opleiding waarvoor er vanuit andere instanties een financiering voorzien is. 

Dit opleidingsluik dient binnen een termijn van 6 maanden na de aanwervingsdatum van de jongere in te gaan. 

In functie van de te ontwikkelen competenties bevelen de sociale partners de werkgevers volgende 

opleidingsonderwerpen aan: 

• Communicatie 

• Omgaan met crisissituatie 

• Algemeen preventief veiligheidsgedrag 

• Omgaan met agressie 

• Defensief rijden (rijvaardigheid) 

• Hef- en tiltechnieken, verplaatsingen en valpreventie 

• Basisprincipe van een hulpverlenend beroep 

• Basiskennis eerste hulp bij ongevallen 

• Basiskennis eerste hulp bij autopech 

De Kamer zal in een jaarlijks evaluatiedocument voorzien dat u in overleg met de syndicale afvaardiging moet 

indienen. 

Op het aanvraagdossier moet u al aangeven welk opleidingstraject u voor de jongere zal voorzien. 
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Lokaal overleg 

De concrete invulling van de taakstelling en de dagelijkse organisatie van de activiteiten voor deze jongeren zal het 

voorwerp zijn van overleg tussen de lokale sociale partners binnen de context van het structureel overleg dat voor 

hen reeds voorzien is (ondernemingsraad, CPBW, syndicale delegatie). Zij zien ook toe op welke manier en in welke 

mate de tewerkstellingskansen van de betrokken jongere verhogen op de arbeidsmarkt. 

 

De aanvraag 

Zoals eerder aangehaald heeft iedere instelling (in samenspraak met de federaties) recht op een aantal 

tewerkstellingen. Toch moet u, wanneer een jongere uit dienst gaat of 30 jaar bereikt en u een nieuwe jongeren wil 

aanwerven, steeds opnieuw een aanvraag indienen. 

De aanvraag moet voorafgaandelijk gebeuren via het voorziene aanvraagformulier. U moet de uitdrukkelijke 

goedkeuring afwachten, zoniet kan de kamer weigeren te jongeren te laten financieren. 

 

U kunt het aanvraagformulier indienen per mail: maribel3@fe-bi.org 


