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1. Het aandeel van de SE in het succesverhaal van de DC  
 
Het systeem van de dienstencheques (DC) bestaat 6 jaar. Dienstencheques zijn voor de 
overheid een groot success. Het systeem leidt tot meer arbeidsplaatsen en minder zwartwerk.  
 
Ook ondernemingen uit de Sociale Economie (SE) zijn ingestapt in het DC stelsel. Ongeveer 
10% van de DC ondernemingen in België komen uit de SE. SE ondernemingen ontwikkelden 
in het DC stelsel een aparte ondernemingschapsvorm in functie van duurzame tewerkstelling 
voor kansengroepen. In 2007 werkten in België in de SE ongeveer 3000 dienstencheques 
werknemers in meer dan 100 DC ondernemingen. DC ondernemingen uit de SE garanderen 
duurzame tewerkstelling met kwalitatieve opleiding en maximale begeleiding. Met deze 
aanpak maximaliseren de DC ondernemingen uit de SE het sociale nut van de DC. Het 
huidige systeem van DC maakt voor een belangrijk aantal initiatieven de ruggengraat uit van 
structurele financiering. Het is een overlevingsbasis om een aantal belangrijke sociale returns 
t.o.v. klanten, buurten en werknemers te realiseren. 
 
2. Enkele knelpunten mbt kwaliteit van de DC arbeid 
 
Een  eng beleidsperspectief  
 
Het DC debat wordt dikwijls vanuit een eng perspectief benadert. Het systeem wordt door de 
overheid enkel geëvalueerd op basis van zijn officiële doelstellingen: jobcreatie en het 
omzetten van zwartwerk. Het DC kader wordt beter bekeken vanuit een brede 
maatschappelijke invalshoek met ook de nodige aandacht voor het gebruikersperspectief, het 
sectorperspectief van de huishoudhulp en de maatschappelijke terugverdieneffecten van het 
systeem zoals bv. op het vlak van armoedebestrijding.  
 
Kwaliteitsvolle jobs? 
 
Het steunpunt armoede stelt terecht vragen vragen bij de kwaliteit van de grote massa 
dienstenchequejobs en de bijdrage van het system tot de armoedebestrijding.  
 
Deze vaststelling is onder meer te wijten aan het feit dat zowat iedereen een DC onderneming 
kan starten. Het grote aantal ondernemingen geeft niet altijd een garantie op betrouwbaar 
ondernemerschap en kwalitatieve besteding van overheidsmiddelen.  
 
Een ander knelpunt is de linaire aanpak van de overheid naar de verschillende soorten van DC 
verstrekkers. Deze aanpak zorgt voor een stelsematige privatisering van het stelsel en 
continue verharding van de DC markt en dit naar de klanten, de werknemers en de overheid 
toe. In deze open marktomgeving moet het aanbod van verstrekkers die sociale meerwaarden 
nastreven (zoals bv het creëren van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen), met 
ongelijke wapens optornen tegen het aanbod van andere verstrekkers.   
 
3. Standpunt VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie)  
 
Het systeem van de dienstencheques vraagt om een structurele aanpak die  

1. de duurzame tewerkstelling van kansengroepen en kwaliteit van de arbeid verzekert 
2. de lange termijn leefbaarheid van de SE ondernemingen mogelijk maakt.  
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SE ondernemingen moeten de tewerkstelling nog verder kunnen uitbouwen binnen het kader 
van hun sociale doelstellingen. Deze groei moet ondersteunend worden en moet een bijzonder 
kader krijgen. 
 
4. Concrete pistes voor de toekomst  
 
Selectieve aanpak  naar klant, werknemer en verstrekker 
 
Concreet pleiten wij ervoor dat kwalitatieve voorwaarden gekoppeld worden aan de erkenning 
van een dienstencheque bedrijf. Deze voorwaarden hebben betrekking op de duurzaamheid 
van de tewerkstelling en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.  
 
De koppeling van financiële ondersteuningsmaatregelen ter bevordering van de tewerkstelling 
van kansengroepen met de dienstencheque bijdrage moet blijven bestaan. 
Met de SE ondernemingen pleit VOSEC uitdrukkelijk voor een hogere, gedifferentieerde 
tegemoetkoming aan DC ondernemingen en DC werknemers gerelateerd aan 
resultaatsverbintenissen inzake vorming, opleiding en duurzame tewerkstelling van 
kansengroepen.  
 
Verder onderzoek naar maatschappelijke effecten van het systeem 
 
Recente door de overheid bestelde studies hebben tot dusver nagelaten de kwalitatieve aanpak 
en sociale effecten van de verschillende soorten verstrekkers in kaart te brengen, te meten en 
te vergelijken. Hiervoor moet een korf van impactindicatoren ontwikkeld worden. Concrete 
cijfermateriaal zal ook toelaten een beter en gediversifieerd zicht te krijgen op de kwaliteit 
van de DC arbeid. Wij denken dan in de eerste plaats aan vergelijkende gegevens over:  

1. de kwaliteit van de arbeidscontracten 
2. het doelgroepbereik 
3. het personeelsbeleid (formalisering, visie, beleid) 
4. stabiliteit van de werkgelegenheid (personeelsverloop, ontslagen) 
5. arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen en –omstandigheden (kwaliteit van de 

arbeidscontracten, extra voordelen, werk op maat) 
6. verplaatsingscomfort (milieubesparingen) 
7. levensbreed leren…  
8. … 

 


