
 
 

PERSBERICHT 

Huishoudhulpen van BalDeMo stellen zelf hun verloningspakket 
samen 

  
Primeur voor de sector - Vooral extra vakantie blijkt populair  

 

Antwerpen, 25 mei 2018 – De huishoudhulpen bij het dienstenchequebedrijf BalDeMo 
kunnen voortaan zelf een deel van hun verloningspakket invullen, een primeur in de sector, 
die nog achterop hinkt als het om flexibele verloning gaat. Onder meer via innovatieve 
verloningsalternatieven wil BalDeMo zich als aantrekkelijke werkgever positioneren, tot 
grote tevredenheid van de medewerkers die zich zo extra gewaardeerd voelen. Zonder extra 
kost kunnen de huishoudhulpen voortaan zelf kiezen hoe ze hun supplementaire 
eindejaarspremie invullen, bijvoorbeeld met extra voordelen of met extra vakantiedagen.  

Job zo aantrekkelijk mogelijk maken 

In een sector die blijft groeien en inzet op lokale tewerkstelling in de regio Balen, Dessel, Mol 

en Retie, is er grote concurrentie om huishoudhulpen aan te trekken en te behouden. 

Met extra voordelen wil BalDeMo tegemoet komen aan de noden van het personeel in elke 

levensfase. Directeur Marleen Vanlingen legt uit: “De vraag naar huishoudhulp is groter dan we 

kunnen bijhouden. We bieden onze huishoudhulpen via SD Worx nu extra flexibiliteit in hun 

verloning. Meer dan de helft (53 %) van de werknemers heeft een keuze gemaakt via het Flex 

Income Plan, iets wat we vanaf nu jaarlijks aanbieden. We zijn heel tevreden met dat eerste 

resultaat. We verwachten volgend jaar nog meer instappers. De meerderheid (62 %) koos voor 

extra betaalde vakantiedagen, met een maximum van vijf per jaar. Andere opties zijn een bruto 

cash premie, extra kinderbijslag, kilometervergoeding, een terugbetaling van pensioensparen 

of van een gezondheidsplan. Maar ze kunnen ook kiezen voor een nieuwe fiets.” 

Ook interessant voor kleinere budgetten? 

Is het wel haalbaar voor bedrijven met kleine budgetten om flexibele verloningssystemen te 

integreren? 

Kim Van Houtven, HR consultant KMO bij HR-dienstenverlener SD Worx is ervan overtuigd dat 

dit het geval is. “Flexibele verloning is zeker een haalbare kaart voor bedrijven met kleinere 

budgetten of voor medewerkers die deeltijds werken. In het geval van BalDeMo is het de extra 

eindejaarstoelage van 4,33% die de medewerker flexibel mag invullen. Voor de werknemer 

levert de keuze extra waarde op. Voor de werkgever is het budgetneutraal. Wij ondersteunen 

in de analyse, juridische onderbouw en communicatie van het project. Via de ‘Flex Income Plan 

webshop’ van SD Worx maakten de huishoudhulpen van BalDeMo gemakkelijk hun keuze. 

Gedurende het hele project hebben we een grote interesse en betrokkenheid van de 

medewerkers ondervonden.” 

Extra gemotiveerde medewerkers en sollicitanten  

Nicy Vankrunckelsven werkt sinds zeven jaar bij BalDeMo en is zeer blij met het initiatief van 

haar werkgever: “Ik vind het super dat BalDeMo ons die extra keuze wil geven. Zelf heb ik niet 



 
 

gekozen voor extra vakantiedagen, maar voor een terugbetaling van mijn pensioenplan en 

extra kilometervergoeding. Tweehonderd euro extra cash per jaar is toch mooi meegenomen, 

zeker als het de werknemer én werkgever niks extra kost,” glimlacht Nicy.  

Meer informatie?  

Eva De Schryver, verantwoordelijke persrelaties, SD Worx België 

M +32 (0)496 02 67 08 
Eva.deschryver@sdworx.com 

Over SD Worx 

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van 
payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Het stelt hierbij de 
klant centraal, kiest volop voor digitalisering en zet in op internationale groei. Vandaag vertrouwen meer dan 
65.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.  
  
De 4.150 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, 
Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen 
van zo’n 4,4 miljoen werknemers en boekte in 2017 een omzet van €443 miljoen. SD Worx is medeoprichter van 
de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen 
instaan voor 32 miljoen loonberekeningen. 

  
Meer info op: www.sdworx.com 
 

Over BalDeMo  

BalDeMo is een dienstenchequebedrijf met sociaal oogmerk in de regio Balen, Dessel, Mol en Retie. Het is een 

intergemeentelijke organisatie, opgericht door PWA's van Balen, Dessel en Retie en de OCMW's van Balen, Dessel, 

Mol en Retie. De organisatie startte twaalf jaar geleden met achttien huishoudhulpen en groeide uit tot een 

werkgever met 195 medewerkers. 

Meer info op: www.dfbaldemo.be 
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