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Dienstencheques: Springplank of valstrik voor mensen in armoede 
en bestaansonzekerheid 
 
 
Debat panel 2: financiering/duurzaamheid/toegankelijkheid, private versus publieke 
dienstverlening 
 
Visietekst OCMW Hasselt-seniorenzorg (poetsdienst dienstenchequewerking) 
 
Missie: Team seniorenzorg van het OCMW Hasselt is een dienst voor welzijns- en 
gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt.   
Vertrekkende vanuit de thuiszorg en de behoefde van de Hasseltse senior engageert het team 
zich om een aanvullende dienstverlening te organiseren en coördineren. 
We streven er naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan te bieden. 
(huisbezoeken, informatiebrochures, éénloketfunctie) 
 
Om de Hasseltse senior zo lang mogelijk in zijn vertrouwde thuissituatie te laten wonen biedt 
het team seniorenzorg allerlei thuisdiensten aan, waaronder poetshulp.  Gezien we ons 
specifiek richten naar senioren met geringe financiële middelen voorziet het OCMW een 
sociale tarifering (financiële tussenkomst).  In juli 2006 besliste het OCMW om over te 
stappen naar de convenant dienstencheques, die het mogelijk maakte de huidige werknemers 
met gesco-statuut een contract aan te bieden in het dienstencheque systeem.  Dit betekende 
voor het OCMW minder verlies binnen de huidige dienstverlening, meer tewerkstelling (+2/3) 
en door de kleinere verliesmarge werd het mogelijk nieuwe dienstverleningen op te starten 
(LDC).  De huidige financiering is nog steeds ontoereikend om de dienst break-even te laten 
draaien, doordat wij consequent kiezen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening met een 
intensieve begeleiding van de werknemers. Deze werkwijze vraagt extra financiële middelen 
voor bijkomend administratief en begeleidend personeel. 
 
Deze extra begeleiding  maakt het mogelijk om medewerkers uit kansengroepen aan te 
trekken en tewerk te stellen.  De ervaring leert ons dat dit in werkelijkheid niet zo simpel is.  
De doelstelling dat medewerkers na een inwerkperiode bepaalde competenties behalen ( 
zelfstandig werken, op tijd komen, afspraken nakomen, integriteit, beroepsgeheim, ea ) wordt 
meestal niet bereikt.  Bij oudere en allochtone werknemers stelt dit probleem zich in veel 
mindere mate. 
 
Zowel naar gebruikers als naar personeel willen we de dienstverlening in de mate van het 
mogelijke toegankelijk maken door de uren en de dag van de dienstverlening af te stemmen 
op de persoonlijke voorkeuren en behoeften. 
 
   
Besluit: Na 2 jaar werken binnen het dienstencheque systeem evalueren wij het nog steeds als 
een positief gegeven (uitbreiding dienstverlening, betere financiering) 
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