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1.         Vraagstelling : is het stelsel van dienstencheques een valabel instrument  in het 
bestrijden van armoede? 
Voor  ongeschoolde allochtone vrouwen met een (zeer) beperkte kennis van het Nederlands 
wel: deze vrouwen komen immers niet in aanmerking voor een heel aantal andere jobs omdat 
hun kennis van het Nederlands onvoldoende is en omdat ze niet over de vereiste diploma's, 
hoe beperkt ook, beschikken. Ze beschikken echter wel over de vaardigheden die voor het 
poetsen aan huis noodzakelijk zijn en die zeker niet onderschat mogen worden: zelfstandig 
kunnen werken, gedisciplineerd zijn,  sociaal vaardig zijn, zich kunnen aanpassen aan  de 
vereisten van de verschillende families waar ze werken, eerlijk en betrouwbaar zijn,... 
Voor  de meeste van deze vrouwen is werken als poetsvrouw  in het kader van 
dienstencheques  een belangrijke sociale promotie t.o.v. een situatie als huisvrouw  die 
afhankelijk is van een dikwijls eveneens werkloze echtgenoot.  Hun inkomen stijgt aanzienlijk 
t.o.v. een situatie waarin ze hoogstens OCMWsteun genoten. Doordat ze zelf geld verdienen 
maken ze zich ook financieel onafhankelijk van hun partner. 
Een opstap naar een andere job is dit slechts uitzonderlijk door het gebrek aan taalkennis en 
door het ontbreken van diploma's: voor mensen van veertig jaar of ouder is die achterstand 
praktisch niet meer op te halen. Voor hun kinderen wel maar daar is de situatie zeer sterk 
afhankelijk van het land van herkomst en de houding t.o.v. het studeren. 
 
Voor vrouwen van autochtoon Belgische afkomst die de laatste jaren op de arbeidsmarkt 
beschikbaar zijn (ongeschoold)  is een job als poetsvrouw  in het kader van dienstencheques 
meestal te hoog gegrepen: ze beschikken meestal niet over de nodige discipline om op tijd te 
komen, kunnen niet zelfstandig werken en kunnen zich niet aanpassen aan de verschillende 
vereisten van hun families. Voor deze mensen dienen er andere maatregelen uitgewerkt te 
worden met een veel sterkere begeleiding. 
 
 
2.         Is het stelsel van dienstencheques uitbreidbaar? 
Ter bestrijding van de armoede bij vrouwen heeft uitbreiding van het systeem naar andere 
deelmarkten zoals kinderopvang, ouderenbegeleiding,.. geen zin. Het huidige stelsel voldoet 
hieraan binnen zijn mogelijkheden die enkel hun beperking vinden in de kapaciteiten van de 
werkneemsters. Maatschappelijk is er dus geen meerwaarde meer. 
Voor de mannen ligt dit heel anders.  Er zijn nog steeds grote groepen mannen die niet aan 
werk geraken: meestal ongeschoolde ouderen en veel allochtone jongeren waarvan het 
merendeel onvoldoende geschoold is. Gebrekkige scholing, onvoldoende arbeidsmentaliteit 
en diskriminatie op de arbeidsmarkt  verminderen hun perspektieven op een stabiele 
arbeidsplaats hetgeen leidt tot  frustaties. De recente rellen in Anderlecht zijn hier o. a. een 
gevolg van.  
Voor mannen zou uitbreiding van het systeem met dienstencheques naar klussen in en rond 
het huis aangewezen zijn.  Klussen die hiervoor in aanmerking komen zijn: tuinonderhoud, 
schilderen en behangen, herstellingen loodgieterij, elektriciteit, metselwerk, schijnwerk.  Een 
voorwaarde om het systeem te doen slagen is  dat enkel bedrijven gespecialiseerd in dat soort 
bedrijvigheden erkend kunnen worden als dienstenbedrijf  en dat ze niet meer dan een bepaald 
aantal mensen kunnen aanwerven in funktie van het aantal vaklieden dat ze al in dienst 
hebben.  Ondersteuning bij opleiding moet gegarandeerd worden en het moet mogelijk zijn 
om na enkele jaren proeven af te leggen om een bekwaamheidsattest in het betrokken 
vakgebied te verkrijgen. Zoals bij de huidige dienstencheques zou ook dit enkel mogen bij 
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partikulieren en het stelsel dient  zo uitgewerkt te worden dat er geen vervalsing van de 
konkurrentievoorwaarden optreedt t.o.v. de huidige bedrijven die in die sektoren aktief zijn. 
Een tweede ruimere mogelijkheid is om alle bedrijven in verhouding tot hun 
personeelsbestand gratis een soort certifikaten te verlenen waarmee ze langdurig werklozen 
kunnen aanwerven. Alle langdurig werklozen zouden dan een soort tegencertifikaat krijgen en 
daarmee bij een bedrijf aan de slag kunnen. Inlevering van certifikaat en tegencertifikaat door 
het bedrijf bij de overheid geeft dan recht op een vergoeding waarmee de aan het werk 
getogen langdurig werkloze betaald wordt (is onrechtstreeks een vermindering van de sociale 
lasten voor het bedrijf). Certifikaten zouden zelfs onderling tussen bedrijven kunnen 
verhandeld worden in funktie van de noden van de verschillende bedrijven. 
 
 
3.         Onderscheid sociale bedrijven / kommerciële bedrijven: moeten kommerciële 
bedrijven uitgesloten worden van de mogelijkheid tot erkenning als dienstenbedrijf? 
Hiervoor is geen enkele reden. De randvoorwaarden zijn voor beide kategorieën gelijk: er 
dient enkel over gewaakt te worden dat alle bedrijven zich hieraan houden, met name op vlak 
van kontrakten van onbepaalde duur, het niet vervangen van bestaande werknemers door 
werknemers in kader van dienstencheques, korrekte verloning en degelijke opleiding. 
 
 
4. Aanpassing paritair komitee: het lijkt logisch dat het stelsel dienstencheques NIET 
hoort onder de sektor interim. Dit gaat lijnrecht in tegen de bedoeling van de wetgever die 
uitdrukkelijk gesteld heeft dat er na een aantal maanden kontrakten van onbepaalde duur 
moesten gesloten worden. 
 
 


