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 INLEIDING 

1.1 Korte schets van het dienstencheque

Het dienstencheque-systeem is een initiatief van de federale regering ter bevordering van 
buurtdiensten en -banen1. Het federale stelsel van de dienstencheques, in voege sinds 1 
januari 20042, maakt het mogelijk voor 
onderneming te betalen voor hulp van huishoudelijke aard.

De doelstelling van de maatregel is meervoudig: het creëren van nieuwe werkgelegenheid, 
voornamelijk voor laaggeschoolde werknemers, en het omzetten van zwartwer
in loondienst (vooral in de sector van de poetshulp). Tevens biedt het stelsel van de 
dienstencheques aan PWA-
volwaardig werknemersstatuut. Bovendien vergemakkelijkt het dienstencheque
de combinatie arbeid en gezin voor de gebruiker omdat deze via dit systeem allerhande 
huishoudelijke taken kan uitbesteden. 

Artikel 10 van de wet van 20 juli 2001 t
vermeldt de verplichting vanaf 2005 tot opma
stelsel van de dienstencheques. Dit rapport bevat de resultaten van het zesde 
evaluatieonderzoek met betrekking tot het jaar 2010. 

1.2 Doel van het evaluatieonderzoek

Het doel van deze studie is de realisatie van
werkgelegenheidsstelsel van de dienstencheques, zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet 
van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen. 

Overeenkomstig dit artikel 10 heeft de evaluatie betr

� Het werkgelegenheidseffect van de maatregel;

� De globale bruto en netto kostprijs van de maatregel, met bijzondere aandacht voor de 
terugverdieneffecten, onder meer inzake werkloosheidsuitkeringen;

� De toepasselijke loon- en arbe

Daarnaast geeft het rapport op basis van beschikbare administratieve gegevens en 
databanken een overzicht van de 
Hierbij worden de drie betrokken actoren geanalyseerd, met name de gebruikers, d
ondernemingen en de werknemers. Aanvullend werd in de evaluatie een 
bevraging gehouden van een representatief staal van 
ondernemingen. Voor de gebruikers wordt de klemtoon gelegd op de kwaliteit van de 
prestatie en de effecten van het gebruik van dienstencheques op arbeidsparticipatie. Voor 
de werkgevers ligt de nadruk op de kwaliteit van de job, de geboden omkadering en de 
duurzaamheid van de onderneming. Voor beide wordt gepeild naar de tevredenheid over 
verschillende aspecten van het dienstencheque

Tot slot wordt de kostprijs van het dienstencheque
een onderscheid gemaakt tussen de bruto
directe en indirecte jobcreatie, de mee
meerontvangsten in de BTW,…

                                               

1 Ingevoerd door de Wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en 
11.08.01). Zie ook het KB van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. 

2 Het stelsel van de dienstencheques bestond reeds in 2003 maar werd toen door de g
georganiseerd. 
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1.3 Aanpak van de studie

Om de omvang van het systeem in kaart te brengen werd voornamelijk gebruik gemaakt 
van onderstaande administratieve bronnen.

1.3.1 RVA-gegevens 

De erkende ondernemingen zijn wettelijk verplicht via de jaarlijkse bevraging van de RVA 
gegevens te verstrekken over h
gesloten in de loop van 2010 
Daarnaast bevat deze bevraging ook gegevens over het contracttype (bepaalde versus 
onbepaalde duur), deeltijdarbeid, en prestaties van dienstencheque

De tewerkstellingsgegevens van de RVA
van de werknemer en op het niveau van de maatschappelijke en de exploitatiezetel van de 
erkende ondernemingen. Ze bevatten onder andere het profiel van de dienstencheque
werknemers naar opleiding, leeftijd 
beschikbaar voor omkaderingspersoneel.

Naast de jaarenquête werden diverse cijfergegevens door de RVA verzameld met het oog 
op het berekenen van de bruto
tijdelijke werkloosheid). 

1.3.2 RSZ en RSZPPO 

Vanaf het derde kwartaal van 2004 is in de multifunctionele aangifte een code voorzien om 
aan te duiden of bepaalde arbeidsprestaties betaald werden met dienstencheques. Op deze 
wijze beschikken RSZ en RSZPPO o
betrekking tot het dienstencheque
gegevens beschikbaar over het werkelijk aantal gepresteerde uren, het aantal voltijdse 
equivalenten, de lonen en de bij

De gegevens van RSZPPO hebben betrekking op de openbare besturen (gemeenten) en 
OCMW’s. Van de overige werkgevers worden de gegevens verzameld via RSZ.

1.3.3 Sodexo-gegevens 

Voor dit onderzoek werd een bestand opgemaakt van alle actieve gebr
(760.702 actieve gebruikers die in de loop van 2010 minstens 1 bestelling plaatsten voor 
dienstencheques bij Sodexo). Dit bestand bevat een aantal profielkenmerken van de 
gebruikers, zoals leeftijd, geslacht en regio, alsook informatie over 
cheques. 

1.3.4 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

In de evaluatie wordt gebruik gemaakt van gegevens 
opleidingsfonds dienstencheques
geldige aanvragen, het aantal terugbetaalde opleiding
dienstencheque-werknemers

Tot slot, beschikt FOD Waso op basis van kruispuntbank
de vorige beroepssituatie van dienstencheque
in het vierde kwartaal 2009. 

                                               

3 Lopende arbeidscontracten eind 2010 worden gedefinieerd als zijnde contracten die zowel in 
december 2010 als in januari 2010 liepen. 

4 Van de 2.576 erkende ondernemingen hebben 2.291 ondernemingen geantwoord op de RVA
enquête, wat een responsgraad van 88,9% oplevert.
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gegevens beschikbaar over het werkelijk aantal gepresteerde uren, het aantal voltijdse 
equivalenten, de lonen en de bijdrageverminderingen. 

De gegevens van RSZPPO hebben betrekking op de openbare besturen (gemeenten) en 
OCMW’s. Van de overige werkgevers worden de gegevens verzameld via RSZ.

Voor dit onderzoek werd een bestand opgemaakt van alle actieve gebr
(760.702 actieve gebruikers die in de loop van 2010 minstens 1 bestelling plaatsten voor 
dienstencheques bij Sodexo). Dit bestand bevat een aantal profielkenmerken van de 
gebruikers, zoals leeftijd, geslacht en regio, alsook informatie over het aantal aangekochte 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

wordt gebruik gemaakt van gegevens van FOD Waso 
opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2009. Zowel gegevens omtrent

aanvragen, het aantal terugbetaalde opleidingen als het aantal opgeleide 
werknemers worden in het rapport opgenomen. 

Tot slot, beschikt FOD Waso op basis van kruispuntbank-gegevens over informatie omtrent 
ssituatie van dienstencheque-werknemers tewerkgesteld in het systeem 

in het vierde kwartaal 2009.   

        

Lopende arbeidscontracten eind 2010 worden gedefinieerd als zijnde contracten die zowel in 
december 2010 als in januari 2010 liepen.  

de 2.576 erkende ondernemingen hebben 2.291 ondernemingen geantwoord op de RVA
een responsgraad van 88,9% oplevert. 

5 

Om de omvang van het systeem in kaart te brengen werd voornamelijk gebruik gemaakt 

De erkende ondernemingen zijn wettelijk verplicht via de jaarlijkse bevraging van de RVA 
dienstencheques 

en het aantal lopende arbeidsovereenkomsten eind 20103. 
Daarnaast bevat deze bevraging ook gegevens over het contracttype (bepaalde versus 

werknemers. 

zijn beschikbaar op het niveau van de woonplaats 
van de werknemer en op het niveau van de maatschappelijke en de exploitatiezetel van de 
erkende ondernemingen. Ze bevatten onder andere het profiel van de dienstencheque-

st zijn deze gegevens ook 

Naast de jaarenquête werden diverse cijfergegevens door de RVA verzameld met het oog 
kostprijs van de dienstencheques in 2010 (bvb. 

Vanaf het derde kwartaal van 2004 is in de multifunctionele aangifte een code voorzien om 
aan te duiden of bepaalde arbeidsprestaties betaald werden met dienstencheques. Op deze 

p kwartaalbasis over tewerkstellingsgegevens met 
systeem. Naast het aantal werknemers zijn er eveneens 

gegevens beschikbaar over het werkelijk aantal gepresteerde uren, het aantal voltijdse 

De gegevens van RSZPPO hebben betrekking op de openbare besturen (gemeenten) en 
OCMW’s. Van de overige werkgevers worden de gegevens verzameld via RSZ. 

Voor dit onderzoek werd een bestand opgemaakt van alle actieve gebruikers in 2010 
(760.702 actieve gebruikers die in de loop van 2010 minstens 1 bestelling plaatsten voor 
dienstencheques bij Sodexo). Dit bestand bevat een aantal profielkenmerken van de 

het aantal aangekochte 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  

van FOD Waso omtrent het 
Zowel gegevens omtrent het aantal 

als het aantal opgeleide 

gegevens over informatie omtrent 
emers tewerkgesteld in het systeem 

Lopende arbeidscontracten eind 2010 worden gedefinieerd als zijnde contracten die zowel in 

de 2.576 erkende ondernemingen hebben 2.291 ondernemingen geantwoord op de RVA-
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1.3.5 Eigen enquêtes afgenomen in kader van dit onderzoek

In het kader van het evaluatie
dienstencheque-gebruikers en dienstencheque
plaats in de periode eind maart

� Enquête bij actieve dienstencheque

29.989 actieve gebruikers werden voor deze enquête via e
werd rekening gehouden met hun representativiteit naar regio een leeftijd. De netto
respons op deze enquête bedraagt 7.202 gebruikers (responsgraad: 26%).

� Enquête bij erkende ondernemingen 

Alle actieve erkende ondernemingen in het kader van de dienstencheques in 2010 w
uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. In totaal vulden 1.180 erkende 
ondernemingen de evaluatie

1.4 Structuur van het rapport

Dit rapport bestaat uit 4 delen. In het 
het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kernindicatoren van gebruikers, 
erkende dienstencheque-ondernemingen en dienstencheque
aandacht besteed aan de toestand anno 2010 alsook aan de evolutie van het systee
sinds de opstart.  

In het tweede deel van het rapport 
systeem in 2010. Hierbij worden specifiek volgende thema’s geanalyseerd: 

�  Loon- en arbeidsvoorwaarden van dienstencheque

�  Verloop van dienstencheque

�  Opleiding en omkadering van dienstencheque

�  Discriminatie van dienstencheque

�  Tevredenheidsaspecten

�  De impact voor gebruikers van het gebruik van dienstencheques

�  Bedrijfsbeleid van dienstencheque

�  Evaluatie van de beleidsopties

Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens 
verzameld in het kader van dit onderzoek.

In het derde deel analyseren we 
Hiervoor worden zowel de directe terugverdieneffecten van het dienstencheque
als de indirecte terugverdieneffecten van het dienstencheque
Het vierde deel bevat de conclusies.

Tot slot worden in bijlage de samenvattende tabellen; 
methodologische bijlage en verschillende aanvullende tabellen opgenomen.

 

 

Eigen enquêtes afgenomen in kader van dit onderzoek 

In het kader van het evaluatie-onderzoek werd een online-enquête uitgevoerd bij 
s en dienstencheque-ondernemingen. Beide bevragingen vonden 

eind maart-begin april 2011. 

Enquête bij actieve dienstencheque-gebruikers  

29.989 actieve gebruikers werden voor deze enquête via e-mail aangeschreven. Hierbij 
gehouden met hun representativiteit naar regio een leeftijd. De netto

respons op deze enquête bedraagt 7.202 gebruikers (responsgraad: 26%).

Enquête bij erkende ondernemingen  

Alle actieve erkende ondernemingen in het kader van de dienstencheques in 2010 w
uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. In totaal vulden 1.180 erkende 
ondernemingen de evaluatie-enquête in (responsgraad: 49,8%). 

Structuur van het rapport 

Dit rapport bestaat uit 4 delen. In het eerste deel schetsen we een algemeen be
het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kernindicatoren van gebruikers, 

ondernemingen en dienstencheque-werknemers. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan de toestand anno 2010 alsook aan de evolutie van het systee

van het rapport onderzoeken we de werking van het 
systeem in 2010. Hierbij worden specifiek volgende thema’s geanalyseerd: 

en arbeidsvoorwaarden van dienstencheque-werknemers;  

enstencheque-werknemers;  

Opleiding en omkadering van dienstencheque-werknemers;  

Discriminatie van dienstencheque-werknemers 

Tevredenheidsaspecten 

De impact voor gebruikers van het gebruik van dienstencheques 

Bedrijfsbeleid van dienstencheque-ondernemingen 

eleidsopties 

Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens 
verzameld in het kader van dit onderzoek. 

analyseren we de kostprijs van het dienstencheque-systeem in 2010
Hiervoor worden zowel de directe terugverdieneffecten van het dienstencheque
als de indirecte terugverdieneffecten van het dienstencheque-systeem gekwantificeerd. 

bevat de conclusies. 

de samenvattende tabellen; de lijst van tabellen en figuren
methodologische bijlage en verschillende aanvullende tabellen opgenomen.
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enquête uitgevoerd bij 
ondernemingen. Beide bevragingen vonden 

mail aangeschreven. Hierbij 
gehouden met hun representativiteit naar regio een leeftijd. De netto-

respons op deze enquête bedraagt 7.202 gebruikers (responsgraad: 26%). 

Alle actieve erkende ondernemingen in het kader van de dienstencheques in 2010 werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. In totaal vulden 1.180 erkende 

schetsen we een algemeen beeld van 
het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kernindicatoren van gebruikers, 

werknemers. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan de toestand anno 2010 alsook aan de evolutie van het systeem 

het dienstencheque-
systeem in 2010. Hierbij worden specifiek volgende thema’s geanalyseerd:  

Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens 

systeem in 2010. 
Hiervoor worden zowel de directe terugverdieneffecten van het dienstencheque-systeem 

gekwantificeerd. 

de lijst van tabellen en figuren; de 
methodologische bijlage en verschillende aanvullende tabellen opgenomen. 
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Deel 2: KERNCIJFERS OMTRENT H
DIENSTENCHEQUE

 

 

ERNCIJFERS OMTRENT HET 
ENCHEQUE-SYSTEEM IN 2010 

7 



  

juni 2011  

1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk brengen we 
Hierbij besteden we zowel aandacht aan de
als de dienstencheque-werknemers

Meer specifiek wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de 
gebruikers, ondernemingen en werknemers in het stelsel van de dienstencheques sinds de 
opstart van het systeem, maar ook 
profiel van de actoren in het systeem (gebruikers, ondernemingen en werknemers) nader 
geanalyseerd.  

Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van verschillende bestaande 
bronnen. Voor bepaalde aspecten wordt ook gebruik gemaakt van de resultaten van de 
enquête bij dienstencheque
bronnen worden steeds duidelijk vermeld. 

Een samenvattende tabel
het laatste hoofdstuk van dit deel teruggevonden worden. 

 

 

brengen we de omvang van het dienstencheque-systeem in 2010
we zowel aandacht aan de gebruikers, de dienstencheque

werknemers.  

k wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de evolutie
gebruikers, ondernemingen en werknemers in het stelsel van de dienstencheques sinds de 
opstart van het systeem, maar ook aan de regionale spreiding. Tot slot wordt het 

actoren in het systeem (gebruikers, ondernemingen en werknemers) nader 

Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van verschillende bestaande 
bronnen. Voor bepaalde aspecten wordt ook gebruik gemaakt van de resultaten van de 
enquête bij dienstencheque-ondernemingen en gebruikers. De verschillende gebruikte 
bronnen worden steeds duidelijk vermeld.  

tabel met de meest belangrijke vaststellingen van d
laatste hoofdstuk van dit deel teruggevonden worden.  

8 

systeem in 2010 in kaart. 
dienstencheque-ondernemingen 

evolutie van het aantal 
gebruikers, ondernemingen en werknemers in het stelsel van de dienstencheques sinds de 

. Tot slot wordt het 
actoren in het systeem (gebruikers, ondernemingen en werknemers) nader 

Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van verschillende bestaande administratieve 
bronnen. Voor bepaalde aspecten wordt ook gebruik gemaakt van de resultaten van de 

ondernemingen en gebruikers. De verschillende gebruikte 

eest belangrijke vaststellingen van dit deel kan in 
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2 OMVANG VAN HET DIENS
2010 

In onderstaande tabel worden de 
gebruik van en de tewerkstelling in het stelsel van de dienstencheques in 2010. De tabel 
bevat alle basiscijfers voor de belangrijkste actoren van het systeem: ondernemingen, 
werknemers en gebruikers, inclusief de cijfers
moederschapshulp voor zelfstandigen. 

Tabel 1: Kernindicatoren dienstencheques 

Doelgroep Indicator 

Gebruikers 

Aantal gebruikers die in 2010 minstens 1 bestelling plaatsten

Aantal aangekochte/bezorgde cheques in 2010

Aantal gebruikers van elektronische dienstencheques

Aantal aangekochte/bezorgde elektronische cheques in 2010

Ondernemingen 

Aantal erkende 

Aantal actieve ondernemingen in 2010

Aantal terugbetaalde cheques in 2010

Aantal erkende ondernemingen met elektronische 
dienstencheques in 2010

Werknemers 

Aantal werknemers in de loop van 2010

Aantal werknemers eind 2010

Aantal jobs in de loop van 2010

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA en Sodexo (2010)

 

                                               

5 Een actieve onderneming is een onderneming die minstens één cheque heeft ingediend voor 
terugbetaling in de 12 maanden gevolgd op de erkenning en na afloop van deze periode tijdens 
elke nieuwe periode van 12 maanden 
uitgiftemaatschappij. 

6 De werknemers worden slechts één keer geteld, ook al hebben zij gewerkt in verschillende 
ondernemingen.  

7 Gegevens voor eind 2010 hebben betrekking op lopende contracten in 
en januari 2011. 

8 Het aantal banen geteld in de loop van het jaar is afhankelijk van het aantal werknemers dat in 
iedere onderneming werd aangegeven (volgens de exploitatiezetel).

 

 

OMVANG VAN HET DIENSTENCHEQUESYSTEEM IN 

In onderstaande tabel worden de kernindicatoren weergegeven met betrekking tot het 
gebruik van en de tewerkstelling in het stelsel van de dienstencheques in 2010. De tabel 
bevat alle basiscijfers voor de belangrijkste actoren van het systeem: ondernemingen, 
werknemers en gebruikers, inclusief de cijfers van de dienstencheques voor 
moederschapshulp voor zelfstandigen.  

: Kernindicatoren dienstencheques in 2010 

 

Aantal gebruikers die in 2010 minstens 1 bestelling plaatsten 

Aantal aangekochte/bezorgde cheques in 2010 

waarvan zelfstandigen

Aantal gebruikers van elektronische dienstencheques 

Aantal aangekochte/bezorgde elektronische cheques in 2010 

Aantal erkende ondernemingen eind 2010 

Aantal actieve ondernemingen in 20105 

Aantal terugbetaalde cheques in 2010 

Aantal erkende ondernemingen met elektronische 
dienstencheques in 2010 

Aantal werknemers in de loop van 20106 

Aantal werknemers eind 20107 

Aantal jobs in de loop van 20108 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA en Sodexo (2010) 

 

        

Een actieve onderneming is een onderneming die minstens één cheque heeft ingediend voor 
terugbetaling in de 12 maanden gevolgd op de erkenning en na afloop van deze periode tijdens 
elke nieuwe periode van 12 maanden dienstencheques voor terugbetaling heeft ingediend bij de 

De werknemers worden slechts één keer geteld, ook al hebben zij gewerkt in verschillende 

Gegevens voor eind 2010 hebben betrekking op lopende contracten in de loop van december 2010 

Het aantal banen geteld in de loop van het jaar is afhankelijk van het aantal werknemers dat in 
iedere onderneming werd aangegeven (volgens de exploitatiezetel). 

9 

TENCHEQUESYSTEEM IN 

weergegeven met betrekking tot het 
gebruik van en de tewerkstelling in het stelsel van de dienstencheques in 2010. De tabel 
bevat alle basiscijfers voor de belangrijkste actoren van het systeem: ondernemingen, 

van de dienstencheques voor 

Bereik 

760.702 

97.182.359 

waarvan zelfstandigen 428.993 

102.228 

13.802.411 

2.664 

2.576 

94.830.823 

1.616 

136.915 

99.596 

150.192 

Een actieve onderneming is een onderneming die minstens één cheque heeft ingediend voor 
terugbetaling in de 12 maanden gevolgd op de erkenning en na afloop van deze periode tijdens 

dienstencheques voor terugbetaling heeft ingediend bij de 

De werknemers worden slechts één keer geteld, ook al hebben zij gewerkt in verschillende 

de loop van december 2010 

Het aantal banen geteld in de loop van het jaar is afhankelijk van het aantal werknemers dat in 
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Tabel 2 geeft een overzicht van de omvang van het dienstencheque
opstart in 2004. De jaarlijkse groeivoet wordt weergegeven in 
het systeem in omvang blijft toenemen, maar aan een trager tempo dan bij de opstart van 
het systeem.  

Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk g
dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, ondernemingen en werknemers stijgt aan een 
lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat vooral de intensiteit van gebruik van 
cheques per gebruiker in 2010

Tabel 2: Het stelsel van de dienstencheques 

Indicator 2004 

Actieve erkende 
ondernemingen 

504 

Werknemers in de 
loop van het jaar  

Actieve gebruikers 98.814 

Terugbetaalde 
cheques (in milj.) 

5,62 

Aangekochte 
cheques (in milj.) 

8,11 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

Figuur 1: Groei van het stelsel van de dienstencheques 

2005

Actieve erkende ondernemingen 67%

Werknemers in de loop van het jaar

Actieve gebruikers 93%

Terugbetaalde cheques (in milj) 206%

Aangekochte cheques 150%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

                                               

9 Op basis van berekeningen van IDEA Consult. Dit
omwille van verschillen in de methodologie van berekeningen. 

 

 

geeft een overzicht van de omvang van het dienstencheque-systeem sinds de 
opstart in 2004. De jaarlijkse groeivoet wordt weergegeven in Figuur 1. Hieruit blijkt dat 
het systeem in omvang blijft toenemen, maar aan een trager tempo dan bij de opstart van 

Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk groeien
dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, ondernemingen en werknemers stijgt aan een 
lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat vooral de intensiteit van gebruik van 
cheques per gebruiker in 2010 is toegenomen.  

: Het stelsel van de dienstencheques (2004-2010) 

2005 2006 2007 2008 2009

840 1.163 1.504 1.892 2.292

 
61.759 87.152 103.437 120.324

 190.734 316.101 449.626 557.4829 665.884

17,2 32,1 48,9 65,2 

20,3 35,9 53,1 73,6 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

Groei van het stelsel van de dienstencheques (2004-2010) 

2006 2007 2008 2009

38% 29% 26% 21%

41% 19% 16%

66% 42% 24% 19%

206% 87% 52% 33% 21%

150% 77% 48% 38% 6%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

        

Op basis van berekeningen van IDEA Consult. Dit cijfer komt niet overeen met RVA
omwille van verschillen in de methodologie van berekeningen.  

10 

systeem sinds de 
Hieruit blijkt dat 

het systeem in omvang blijft toenemen, maar aan een trager tempo dan bij de opstart van 

roeien in 2010 (meer 
dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, ondernemingen en werknemers stijgt aan een 
lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat vooral de intensiteit van gebruik van 

2009 2010 

2.292 2.576 

120.324 136.915 

665.884 760.702 

78,6 94,8 

78,2 97,1 

2010

12%

14%

14%

21%

24%

cijfer komt niet overeen met RVA-gegevens 
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3 ANALYSE VAN DE GEBRU

3.1 Aantal dienstencheque
opstart van het systeem

In 2010 telde het dienstencheque
gebruikers bij de opstart. Het aantal gebruikers verzevenvoudigde dus sinds de invoering 
van het systeem in 2004.  

Ondanks het feit dat de dienstencheques al reeds 7 jaren geleden werden ingevoerd blijft 
het systeem nieuwe gebruikers aantrekken. Zo steeg het aantal gebruikers in 2010 ten 
opzichte van 2009 met 14%. De groeivoet is wat lager dan de voorbije jaren maar blijft 
nog relatief hoog. Het aantal dienstencheque

Figuur 2: Groei van het aantal gebruikers van dienstencheques 

2004

Aantal actieve gebruikers 98.814 

Groei

-

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

800.000 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (201

 

                                               

10 Aantal gebruikers die in 2010 minstens 1 bestelling plaatsten

 

 

ANALYSE VAN DE GEBRUIKERS 

dienstencheque-gebruikers en evolutie sinds de 
opstart van het systeem 

In 2010 telde het dienstencheque-systeem 760.702 actieve gebruikers10 tegenover 98.814 
gebruikers bij de opstart. Het aantal gebruikers verzevenvoudigde dus sinds de invoering 

et feit dat de dienstencheques al reeds 7 jaren geleden werden ingevoerd blijft 
het systeem nieuwe gebruikers aantrekken. Zo steeg het aantal gebruikers in 2010 ten 
opzichte van 2009 met 14%. De groeivoet is wat lager dan de voorbije jaren maar blijft 

relatief hoog. Het aantal dienstencheque-gebruikers blijft zich dus uitbreiden. 

Groei van het aantal gebruikers van dienstencheques (2004-2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009

98.814 190.734 316.101 449.626 557.482 665.884 

93% 66% 42% 24% 19%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

 

        

Aantal gebruikers die in 2010 minstens 1 bestelling plaatsten. 

11 

en evolutie sinds de 

tegenover 98.814 
gebruikers bij de opstart. Het aantal gebruikers verzevenvoudigde dus sinds de invoering 

et feit dat de dienstencheques al reeds 7 jaren geleden werden ingevoerd blijft 
het systeem nieuwe gebruikers aantrekken. Zo steeg het aantal gebruikers in 2010 ten 
opzichte van 2009 met 14%. De groeivoet is wat lager dan de voorbije jaren maar blijft 

gebruikers blijft zich dus uitbreiden.  

2010) 
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3.2 Regionale spreiding van de dienstencheque

In Tabel 3 wordt het aantal actieve gebruikers per regio ten opzichte van de totale 
bevolking weergegeven. Vlaanderen heeft met 60,6% actieve gebruikers relatief iets meer 
gebruikers dan het corresponderende aandeel van de regio in de totale bevolking (58,3%). 
Brussel en Wallonië hebben met respectievelijk 8,8% en 30,6% elk een lager aandeel dan 
hun regionale bevolkingsaandeel. 

Tabel 3 toont verder aan dat in 2010 gemiddeld 9,1%
maakte van het systeem van de dienstencheques. Dat is een stijging ten opzichte van 
2009 toen nog 8,1% van de bevolking tot de groep van actieve gebruikers behoorde 
(6,8% in 2008).  

Tussen de regio’s onderling zijn echter w
hoogste aandeel met 9,5% actieve gebruikers in de Vlaamse bevolking, Brussel heeft het 
laagste aandeel gezien slechts 8,1% van de Brusselse bevolking actief in het systeem 
participeert. Met een aandeel van 
regio’s. 

Tabel 3: Aantal actieve gebruikers naar gewest en aandeel in totale bevolking 

 
Actieve gebruikers 
dienstencheques

 Aantal

Brussel 66.795

Vlaanderen 460.957

Wallonië11  232.950

Totaal  760.702

Bron: IDEA Consult op basis van 

Binnen de regio’s zelf zijn er echter ook belangrijke verschillen op te merken wat het 
aandeel gebruikers van dienstencheques betreft. 
de relatieve spreiding van de actieve gebruikers per gemeente weer in 2010. 

Uit deze kaart blijkt duidelijk dat het gebruik van dienstencheques in bepaalde 
arrondissementen beter geïmplementeerd is dan in andere. Vooral in West en Oost
Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers ten opzichte van het 
aantal inwoners hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel, Antwerpen, Gent,…) zijn 
gekenmerkt door een relatief laag aandeel gebruikers.   

                                               

11 Incl. Duitstalige Gemeenschap

 

 

Regionale spreiding van de dienstencheque-gebruikers

wordt het aantal actieve gebruikers per regio ten opzichte van de totale 
bevolking weergegeven. Vlaanderen heeft met 60,6% actieve gebruikers relatief iets meer 
gebruikers dan het corresponderende aandeel van de regio in de totale bevolking (58,3%). 

el en Wallonië hebben met respectievelijk 8,8% en 30,6% elk een lager aandeel dan 
hun regionale bevolkingsaandeel.  

toont verder aan dat in 2010 gemiddeld 9,1% van de bevolking actief gebruik 
maakte van het systeem van de dienstencheques. Dat is een stijging ten opzichte van 
2009 toen nog 8,1% van de bevolking tot de groep van actieve gebruikers behoorde 

Tussen de regio’s onderling zijn echter wat verschillen op te merken. Vlaanderen heeft het 
hoogste aandeel met 9,5% actieve gebruikers in de Vlaamse bevolking, Brussel heeft het 
laagste aandeel gezien slechts 8,1% van de Brusselse bevolking actief in het systeem 
participeert. Met een aandeel van 8,8% houdt Wallonië het midden tussen beide andere 

: Aantal actieve gebruikers naar gewest en aandeel in totale bevolking 

Actieve gebruikers 
dienstencheques 

Totale bevolking  
(>= 20 j.) gebruikers 

totale bevolking

Aantal % Aantal % 

66.795 8,8% 824.002 9,9% 

460.957 60,6% 4.875.262 58,3% 

232.950 30,6% 2.656.989 31,8% 

760.702 100% 8.356.253 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010) en NIS (2010) 

Binnen de regio’s zelf zijn er echter ook belangrijke verschillen op te merken wat het 
aandeel gebruikers van dienstencheques betreft. Kaart 1 geeft een gedetailleerd beeld van 
de relatieve spreiding van de actieve gebruikers per gemeente weer in 2010. 

Uit deze kaart blijkt duidelijk dat het gebruik van dienstencheques in bepaalde 
arrondissementen beter geïmplementeerd is dan in andere. Vooral in West en Oost
Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers ten opzichte van het 

nwoners hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel, Antwerpen, Gent,…) zijn 
gekenmerkt door een relatief laag aandeel gebruikers.    

        

ncl. Duitstalige Gemeenschap. 

12 

gebruikers 

wordt het aantal actieve gebruikers per regio ten opzichte van de totale 
bevolking weergegeven. Vlaanderen heeft met 60,6% actieve gebruikers relatief iets meer 
gebruikers dan het corresponderende aandeel van de regio in de totale bevolking (58,3%). 

el en Wallonië hebben met respectievelijk 8,8% en 30,6% elk een lager aandeel dan 

van de bevolking actief gebruik 
maakte van het systeem van de dienstencheques. Dat is een stijging ten opzichte van 
2009 toen nog 8,1% van de bevolking tot de groep van actieve gebruikers behoorde 

at verschillen op te merken. Vlaanderen heeft het 
hoogste aandeel met 9,5% actieve gebruikers in de Vlaamse bevolking, Brussel heeft het 
laagste aandeel gezien slechts 8,1% van de Brusselse bevolking actief in het systeem 

8,8% houdt Wallonië het midden tussen beide andere 

: Aantal actieve gebruikers naar gewest en aandeel in totale bevolking in 2010 

Actieve 
gebruikers t.o.v. 
totale bevolking 

% 

8,1% 

9,5% 

8,8% 

9,1% 

Binnen de regio’s zelf zijn er echter ook belangrijke verschillen op te merken wat het 
geeft een gedetailleerd beeld van 

de relatieve spreiding van de actieve gebruikers per gemeente weer in 2010.  

Uit deze kaart blijkt duidelijk dat het gebruik van dienstencheques in bepaalde 
arrondissementen beter geïmplementeerd is dan in andere. Vooral in West en Oost-
Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers ten opzichte van het 

nwoners hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel, Antwerpen, Gent,…) zijn 
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Kaart 1: Spreiding van het aantal gebruikers t.o.v. het aantal inwoners ouder dan 20 jaar 
per gemeente in 2010

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010) en NIS (2010)

Wanneer we het aantal gebruikers per regio bestuderen over de tijd, zien we dat er een 
evolutie in de regionale spreidingen heeft plaatsgevonden. 
gebruikers per regio tussen 2007 en 2010 en de jaarlijkse groeivoet weer. Hieruit blijkt 
duidelijk dat Brussel de laatste jaren zijn achterstand ten opzichte van Vlaanderen
probeerde in te halen. Zo steeg het aantal gebruikers in Brussel met 24% tussen 2009 en 
2010 tegen slechts 14% in de rest van het land. Het aantal gebruikers in Wallonië steeg 
tussen 2009 en 2010 in dezelfde orde dan in Vlaanderen, terwijl ook een inhaalb
op te merken was in deze regio in de voorbije jaren. 

Tabel 4: Aantal dienstencheque

 2007

Brussel 26.445

 groeivoet 

Vlaanderen 291.609

 groeivoet 

Wallonië 131.570

 groeivoet 

Totaal 449.624

 groeivoet 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA 

De Brusselse en voormalige Waalse inhaalbewegingen verklar
spreiding van de gebruikers tussen 2007 en 2010. Zo daalde het aandeel actieve 
gebruikers in Vlaanderen van 65% in 2007 naar 60,6% in 2010. Daartegenover staat 
lichte stijging van het Waalse aandeel van 29,3% in 2007 naar 30,6% in 2010 en een 
sterke stijging van het percentage Brusselse actieve gebruikers van 5,9% in 2007 naar 
8,8% in 2010.  

 

 

: Spreiding van het aantal gebruikers t.o.v. het aantal inwoners ouder dan 20 jaar 
in 2010 

 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010) en NIS (2010) 

Wanneer we het aantal gebruikers per regio bestuderen over de tijd, zien we dat er een 
evolutie in de regionale spreidingen heeft plaatsgevonden. Tabel 4 geeft het aantal 
gebruikers per regio tussen 2007 en 2010 en de jaarlijkse groeivoet weer. Hieruit blijkt 
duidelijk dat Brussel de laatste jaren zijn achterstand ten opzichte van Vlaanderen
probeerde in te halen. Zo steeg het aantal gebruikers in Brussel met 24% tussen 2009 en 
2010 tegen slechts 14% in de rest van het land. Het aantal gebruikers in Wallonië steeg 
tussen 2009 en 2010 in dezelfde orde dan in Vlaanderen, terwijl ook een inhaalb
op te merken was in deze regio in de voorbije jaren.  

: Aantal dienstencheque-gebruikers per gewest (2007-2010) 

2007 2008 2009 

26.445 39.091 53.983 

47,8% 38,1% 

291.609 349.005 407.794 

19,7% 16,8% 

131.570 169.386 204.107 

28,7% 20,5% 

449.624 557.482 665.884 

24,0% 19,4% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

De Brusselse en voormalige Waalse inhaalbewegingen verklaren de evolutie in de regionale 
spreiding van de gebruikers tussen 2007 en 2010. Zo daalde het aandeel actieve 
gebruikers in Vlaanderen van 65% in 2007 naar 60,6% in 2010. Daartegenover staat 
lichte stijging van het Waalse aandeel van 29,3% in 2007 naar 30,6% in 2010 en een 
sterke stijging van het percentage Brusselse actieve gebruikers van 5,9% in 2007 naar 
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: Spreiding van het aantal gebruikers t.o.v. het aantal inwoners ouder dan 20 jaar 

Wanneer we het aantal gebruikers per regio bestuderen over de tijd, zien we dat er een 
geeft het aantal 

gebruikers per regio tussen 2007 en 2010 en de jaarlijkse groeivoet weer. Hieruit blijkt 
duidelijk dat Brussel de laatste jaren zijn achterstand ten opzichte van Vlaanderen 
probeerde in te halen. Zo steeg het aantal gebruikers in Brussel met 24% tussen 2009 en 
2010 tegen slechts 14% in de rest van het land. Het aantal gebruikers in Wallonië steeg 
tussen 2009 en 2010 in dezelfde orde dan in Vlaanderen, terwijl ook een inhaalbeweging 

2010 

66.795 

23,7%  

460.957 

13,0%  

232.950 

14,1%  

760.702 

14,2%  

de evolutie in de regionale 
spreiding van de gebruikers tussen 2007 en 2010. Zo daalde het aandeel actieve 
gebruikers in Vlaanderen van 65% in 2007 naar 60,6% in 2010. Daartegenover staat een 
lichte stijging van het Waalse aandeel van 29,3% in 2007 naar 30,6% in 2010 en een 
sterke stijging van het percentage Brusselse actieve gebruikers van 5,9% in 2007 naar 
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Figuur 3: Aandeel dienstencheque

2007 (N=449.624)

Brussel 5,9%

Vlaanderen 64,9%

Wallonië 29,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

3.3 Profiel van de dienstencheque

Het profiel van de dienstencheque
van administratieve gegevens van Sodexo als op basis van de resultaten van de enquête 
bij gebruikers. Beide gegevens worden hieronder verder toegelicht.  

3.3.1 Op basis van gegevens van Sodexo

In Tabel 5 worden de actieve gebruikers van dienstencheques weergegeven naargelang 
hun leeftijd en regio. Uit deze gegevens blijkt dat de grootste groep gebruikers een leeftijd 
heeft tussen de 35 en 55 jaar, goed voor ongeveer 46% van de gebruikers. Een kwart van 
de actieve gebruikers bestaat uit 65
vergelijking met de voorbije jaren. 

Er bestaan ook verschillen tussen de regio’s onderling. Brussel t
meer actieve gebruikers jonger dan 35 jaar dan Vlaanderen en Wallonië (14%). Wallonië 
en Vlaanderen kennen dan weer het grootste aandeel actieve gebruikers ouder dan 65 jaar 
(26% tegenover 22% in Brussel).   

Tabel 5: Aantal actieve gebruikers naar leeftijd en regio

 

< 35 jaar (N= 114.209)  

Tussen 35 en 44 jaar                  
(N= 188.904 ) 

Tussen 45 en 54 jaar                 
(N= 159.050) 

Tussen 55 en 64 jaar                  
(N= 104.329) 

Tussen 65 en 79 j. 
(N=119.277) 

>=80 jaar (74.933) 

Totaal (N= 665.884) 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010)

 

 

 

Aandeel dienstencheque-gebruikers naar gewest (2007-2010) 

2008 (N=557.482) 2009 (N=665.884) 2010 (N=760.702)

7,0% 8,1% 8,8%

62,6% 61,2% 60,6%

30,4% 30,7% 30,6%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

Profiel van de dienstencheque-gebruikers  

Het profiel van de dienstencheque-gebruikers kan geschetst worden zowel aan de hand 
van administratieve gegevens van Sodexo als op basis van de resultaten van de enquête 
bij gebruikers. Beide gegevens worden hieronder verder toegelicht.   

Op basis van gegevens van Sodexo 

worden de actieve gebruikers van dienstencheques weergegeven naargelang 
hun leeftijd en regio. Uit deze gegevens blijkt dat de grootste groep gebruikers een leeftijd 

55 jaar, goed voor ongeveer 46% van de gebruikers. Een kwart van 
de actieve gebruikers bestaat uit 65-plussers. Deze verdelingen blijken vrij stabiel in 
vergelijking met de voorbije jaren.  

Er bestaan ook verschillen tussen de regio’s onderling. Brussel telt met 19,6% aanzienlijk 
meer actieve gebruikers jonger dan 35 jaar dan Vlaanderen en Wallonië (14%). Wallonië 
en Vlaanderen kennen dan weer het grootste aandeel actieve gebruikers ouder dan 65 jaar 
(26% tegenover 22% in Brussel).    

: Aantal actieve gebruikers naar leeftijd en regio in 2010 

Totaal                                     
(N= 760.702) 

Brussel   
(N= 66.795) 

Vlaanderen 
(N= 460.967)

15,0% 19,6% 14,8% 

Tussen 35 en 44 jaar                  
24,8% 25,5% 25,2% 

Tussen 45 en 54 jaar                 
20,9% 18,8% 21,4% 

Tussen 55 en 64 jaar                  
13,7% 13,8% 12,7% 

15,7% 13,5% 15,9% 

9,9% 8,7% 10,0% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010) 
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en zowel aan de hand 
van administratieve gegevens van Sodexo als op basis van de resultaten van de enquête 

worden de actieve gebruikers van dienstencheques weergegeven naargelang 
hun leeftijd en regio. Uit deze gegevens blijkt dat de grootste groep gebruikers een leeftijd 

55 jaar, goed voor ongeveer 46% van de gebruikers. Een kwart van 
plussers. Deze verdelingen blijken vrij stabiel in 

elt met 19,6% aanzienlijk 
meer actieve gebruikers jonger dan 35 jaar dan Vlaanderen en Wallonië (14%). Wallonië 
en Vlaanderen kennen dan weer het grootste aandeel actieve gebruikers ouder dan 65 jaar 

Vlaanderen 
(N= 460.967) 

Wallonië             
(N= 232.950) 

14,1% 

23,9% 

20,5% 

15,7% 

15,9% 

9,9% 

100% 
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3.3.2 Op basis van de enquête bij gebruikers

Op basis van de resultaten van de enquête kunnen de profielkenmerken van gebruikers 
beter in kaart worden gebracht. 
statuut, het al dan niet hebben van een persoon
beroepssituatie, de arbeidsregime, het onderwijsniveau en de inkomensklasse. Deze 
informatie wordt ook nog gekruist naar regio van de gebruiker. 

Volgende belangrijke vaststellingen kunnen uit deze tabel getrokken worden:

� 3 op 4 gebruikers van dienstencheques zijn 
alleenstaande gebruikers is het hoogst in Brussel (32,8% versus ongeveer 23% in 
de twee andere regio’s).

� Gemiddeld hebben dienstenchequ
5,2% gebruikers gaat het meer specifiek om een 
percentage is het laagst in Brussel (1,9%) en het hoogst in Vlaanderen (5,8%).

� De meerderheid gebruikers (53,8%) zijn 
tweede plaats (27,8%) zijn gebruikers van dienstencheques 
bruggepensioneerden
in Brussel (23,6%) dan in de twee andere regio’s (ongeveer 28%).

� Ongeveer 7 op 10 geb
betrekking. 2 op 10 werkende gebruikers zijn tussen een 
betrekking aan het werk. Vooral in Vlaanderen is dit laatste aandeel hoog (23,2% 
versus 17,2% in Brussel en 19,2% in Wallo

� De grote meerderheid gebruikers van dienstencheques is 
(65,3%). Het aandeel hooggeschoolde gebruikers varieert van 62% in Vlaanderen 
tot 75,8% in Brussel.  

� De inkomensklasse 
van gebruikers tussen 1.000 en 2.000 euro netto per maand en tussen 2.000 en 
3.000 euro netto per maand. 2 op 10 gezinnen van gebruikers verdienen tussen 
3.000 en 4.000 euro netto per maand. Vlaanderen is gekenmerkt door een hoger 
aandeel gebruikers binnen
geldt voor Brussel. 

Uit de hierboven beschreven vaststellingen kan men dus concluderen dat
dominante profiel van gebruikers van dienstencheques
worden: 

� Tussen 35 en 44 jaar oud
� Samenwonend met 2,2 personen ten laste;
� Loontrekkend of ambtenaar in een voltijdse betrekking;
� Hooggeschoold; 
� Gemiddeld tussen 2.000 en 4.000 euro netto per maand verdienen. 

Afhankelijk van de regio 
de twee andere regio’s blijkt Brussel gekenmerkt te zijn door jonge alleenstaande 
gebruikers zonder personen 
voltijdse betrekking, hooggeschoold en in de hoogste inkomenscategorieën. 

Wallonië en vooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt door een hoger aandeel 
oudere gebruikers, met een gehandicapte persoon ten laste, op (brug)pensioen, lager 
geschoold en in de laagste inkomenscategorieën. Vlaanderen (en in mindere mate 
Wallonië) is dus gekenmer

 

 

 

                                               

12 Zie hiervoor tabel in bijlage. 

 

 

Op basis van de enquête bij gebruikers 

Op basis van de resultaten van de enquête kunnen de profielkenmerken van gebruikers 
beter in kaart worden gebracht. Tabel 6 geeft de verdeling van gebruikers naargelan
statuut, het al dan niet hebben van een persoon (met een handicap)
beroepssituatie, de arbeidsregime, het onderwijsniveau en de inkomensklasse. Deze 
informatie wordt ook nog gekruist naar regio van de gebruiker.  

ststellingen kunnen uit deze tabel getrokken worden:

3 op 4 gebruikers van dienstencheques zijn samenwonend
alleenstaande gebruikers is het hoogst in Brussel (32,8% versus ongeveer 23% in 
de twee andere regio’s). 
Gemiddeld hebben dienstencheque-gebruikers 2,2 personen ten laste
5,2% gebruikers gaat het meer specifiek om een persoon met een handicap
percentage is het laagst in Brussel (1,9%) en het hoogst in Vlaanderen (5,8%).
De meerderheid gebruikers (53,8%) zijn loontrekkend of ambtenaar
tweede plaats (27,8%) zijn gebruikers van dienstencheques gepensioneerden of 
bruggepensioneerden. Het percentage (brug)gepensioneerde gebruikers is lager 
in Brussel (23,6%) dan in de twee andere regio’s (ongeveer 28%). 
Ongeveer 7 op 10 gebruikers die aan het werk zijn werken in een 

. 2 op 10 werkende gebruikers zijn tussen een halftijdse en voltijdse 
aan het werk. Vooral in Vlaanderen is dit laatste aandeel hoog (23,2% 

versus 17,2% in Brussel en 19,2% in Wallonië).  
De grote meerderheid gebruikers van dienstencheques is hooggeschoold 
(65,3%). Het aandeel hooggeschoolde gebruikers varieert van 62% in Vlaanderen 
tot 75,8% in Brussel.   

inkomensklasse van gebruikers is zeer divers. Zo verdienen 1 op 4 gezinnen 
van gebruikers tussen 1.000 en 2.000 euro netto per maand en tussen 2.000 en 
3.000 euro netto per maand. 2 op 10 gezinnen van gebruikers verdienen tussen 
3.000 en 4.000 euro netto per maand. Vlaanderen is gekenmerkt door een hoger 
aandeel gebruikers binnen de laagste inkomenscategorieën. Het tegengestelde 

 

Uit de hierboven beschreven vaststellingen kan men dus concluderen dat
gebruikers van dienstencheques als volgt kan samengevat 

Tussen 35 en 44 jaar oud; 
Samenwonend met 2,2 personen ten laste; 
Loontrekkend of ambtenaar in een voltijdse betrekking; 

Gemiddeld tussen 2.000 en 4.000 euro netto per maand verdienen. 

regio is het profiel van de gebruikers echter verschillend. 
de twee andere regio’s blijkt Brussel gekenmerkt te zijn door jonge alleenstaande 
gebruikers zonder personen (met een handicap) ten laste, aan het werk in een 
voltijdse betrekking, hooggeschoold en in de hoogste inkomenscategorieën. 

ooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt door een hoger aandeel 
oudere gebruikers, met een gehandicapte persoon ten laste, op (brug)pensioen, lager 
geschoold en in de laagste inkomenscategorieën. Vlaanderen (en in mindere mate 

dus gekenmerkt door een hoger aandeel kwetsbare gebruikers
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Op basis van de resultaten van de enquête kunnen de profielkenmerken van gebruikers 
geeft de verdeling van gebruikers naargelang hun 

(met een handicap) ten laste, de 
beroepssituatie, de arbeidsregime, het onderwijsniveau en de inkomensklasse. Deze 

ststellingen kunnen uit deze tabel getrokken worden: 

samenwonend. Het aandeel 
alleenstaande gebruikers is het hoogst in Brussel (32,8% versus ongeveer 23% in 

2,2 personen ten laste12. Bij 
persoon met een handicap. Dit 

percentage is het laagst in Brussel (1,9%) en het hoogst in Vlaanderen (5,8%). 
ambtenaar. Op de 

gepensioneerden of 
. Het percentage (brug)gepensioneerde gebruikers is lager 

 
ruikers die aan het werk zijn werken in een voltijdse 

halftijdse en voltijdse 
aan het werk. Vooral in Vlaanderen is dit laatste aandeel hoog (23,2% 

hooggeschoold 
(65,3%). Het aandeel hooggeschoolde gebruikers varieert van 62% in Vlaanderen 

van gebruikers is zeer divers. Zo verdienen 1 op 4 gezinnen 
van gebruikers tussen 1.000 en 2.000 euro netto per maand en tussen 2.000 en 
3.000 euro netto per maand. 2 op 10 gezinnen van gebruikers verdienen tussen 
3.000 en 4.000 euro netto per maand. Vlaanderen is gekenmerkt door een hoger 

de laagste inkomenscategorieën. Het tegengestelde 

Uit de hierboven beschreven vaststellingen kan men dus concluderen dat het 
als volgt kan samengevat 

Gemiddeld tussen 2.000 en 4.000 euro netto per maand verdienen.  

is het profiel van de gebruikers echter verschillend. Meer dan 
de twee andere regio’s blijkt Brussel gekenmerkt te zijn door jonge alleenstaande 

ten laste, aan het werk in een 
voltijdse betrekking, hooggeschoold en in de hoogste inkomenscategorieën.  

ooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt door een hoger aandeel 
oudere gebruikers, met een gehandicapte persoon ten laste, op (brug)pensioen, lager 
geschoold en in de laagste inkomenscategorieën. Vlaanderen (en in mindere mate 

aandeel kwetsbare gebruikers.                      
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Tabel 6: Profiel van dienstencheque

 
 

Statuut 
Alleenstaand

Samenwonend

Personen met 
handicap ten 
laste 

% gebruikers 
persoon met 
handicap ten laste

% gebruikers met 
persoon met 
handicap ten laste

Beroepssituatie 

Loontrekkende 
ambtenaar 

Zelfstandige 

Werkzoekend

(brug)Pensioen

Huisvrouw 

Invalide 

Student 

Andere 

Arbeidsregime13 

Deeltijds 

Halftijds 

Tussen halftijds en 
voltijds 

Voltijds 

Onderwijsniveau 

Lagere school

Lager middelbaar 
onderwijs 

Hoger middelbaar 
onderwijs 

Hoger onderwijs of 
universiteit 

Andere 

Inkomensklasse 

=< 1.000 €/maand

1.000 €-2.000 
maand 

2.000 € - 3.000 
maand  

3.000 € - 4.000 
maand  

4.000 € - 5.000 
maand  

> 5.000 €/maand

Ik weet het niet 

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010)

 

 

 

                                               

13 Enkel voor gebruikers die aan het werk zijn. 

 

 

: Profiel van dienstencheque-gebruikers op basis van enquête in 2010

Totaal 
(N=7.106) 

Brussel 
(N=604) 

Vlaanderen 
(N=4.400)

Alleenstaand 24,3% 32,8% 23,8% 

Samenwonend 75,7% 67,2% 76,2% 

% gebruikers zonder 
met 
ten laste 94,8% 98,1% 94,2% 

% gebruikers met 
met 
ten laste 

5,2% 1,9% 5,8% 

Loontrekkende - 
53,8% 56,6% 53,7% 

 12,4% 14,6% 12,0% 

Werkzoekend 0,8% 0,7% 0,7% 

(brug)Pensioen 27,9% 23,6% 28,3% 

2,3% 3,1% 2,0% 

2,5% 1,0% 2,9% 

0,2% 0,3% 0,1% 

0,2% 0,0% 0,2% 

1,8% 2,1% 1,8% 

5,4% 5,3% 5,8% 

Tussen halftijds en 
21,4%       17,2% 23,2% 

71,4% 75,3% 69,3% 

Lagere school 3,4% 1,2% 3,9% 

Lager middelbaar 
7,6% 4,4% 8,5% 

Hoger middelbaar 
22,6% 16,8% 24,7% 

Hoger onderwijs of 
65,3% 75,8% 62,0% 

1,1% 1,9% 0,9% 

€/maand 3,2% 2,6% 3,4% 

2.000 €/ 
25,4% 22,5% 27,1% 

3.000 €/ 
23,0% 21,1% 22,9% 

4.000 €/ 
21,8% 22,1% 21,6% 

5.000 €/ 
10,4% 11,2% 10,3% 

€/maand 4,9% 6,7% 4,8% 

Ik weet het niet  11,1% 13,8% 9,9% 

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010) 
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2010 

Vlaanderen 
(N=4.400) 

Wallonië 
(N=2.103) 

22,9% 

77,1% 

95,1% 

4,9% 

53,2% 

12,4% 

1,1% 

28,2% 

2,6% 

2,1% 

0,1% 

0,2% 

1,7% 

4,7% 

19,2% 

74,5% 

2,9% 

6,8% 

20,2% 

68,9% 

1,2% 

3,1% 

23,0% 

23,8% 

22,2% 

10,5% 

4,5% 

12,9% 
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3.4 Dienstencheque

In de enquête werden de gebruikers bevraagd
dienstencheques. Figuur 4 
activiteiten in het stelsel van de 
de enquête. Hieruit blijkt dat de schoonmaak van de woning steeds de belangrijkste 
activiteit blijft. Hierna volgen het strijken buitenshuis en bijna op hetzelfde niveau het 
wassen en strijken in huis. 
de boodschappendienst en de mindermobielen
Ook ‘andere niet toegelaten activiteiten’ worden volgens gebruikers uitgevoerd. Deze 
komen echter maar in een bep
voornamelijk kleine herstellingswerken, tuinonderhoud maar ook de opvang van 
zieken/bejaarden en personen met een 

Er zijn echter verschillen in het belang van de activiteiten naargelang de 
gebruiker. In Brussel blijkt de schoonmaak van de woning minder belangrijk te zijn dan in 
de twee andere regio’s en is het
buitenshuis (15,8%). In Wallonië daarentegen maakt men meer gebruik van het strijken 
buitenshuis (21,4%) dan het strijken in huis (13,9%). In Vlaanderen liggen beide 
strijkactiviteiten ongeveer op 

Figuur 4: Aandeel gebruikers naar type activiteiten (per regio) in 2010

Schoonmaak 
van de woning

Totaal (N=7.183) 62,1%

Brussel (N=617) 56,4%

Vlaanderen (N=4.446) 63,6%

Wallonië (N=2.120) 61,2%
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50%

60%
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Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010)

Figuur 5 toont aan dat het belang van de activiteiten vooral varieert naargelang de 
leeftijd van de gebruiker. Zo worden strijkactiviteiten (zowel binnenshuis als buitenshuis) 
voornamelijk gevraagd door jongere gebruikers. 65
gebruik van dienstencheques voor het schoonmaken van hun woning. Deze leeftijdsgroep 
is ook de grootste vragende partij voor het bereiden van maaltijden, occasionele 
naaiwerken, boodschappendienst
toegelaten activiteiten.  

                                               

14 Percentage van aantal antwoorden (en niet individuen). 

 

 

Dienstencheque-gebruikers naar activiteiten 

In de enquête werden de gebruikers bevraagd naar hun activiteiten via het stelsel van de 
 geeft het relatief belang weer van de verschillende erkende 

activiteiten in het stelsel van de dienstencheques zoals opgegeven door de gebruikers in 
de enquête. Hieruit blijkt dat de schoonmaak van de woning steeds de belangrijkste 
activiteit blijft. Hierna volgen het strijken buitenshuis en bijna op hetzelfde niveau het 
wassen en strijken in huis. Het bereiden van maaltijden, het kleine occasionele naaiwerk, 
de boodschappendienst en de mindermobielen-centrale komen beduidend minder
Ook ‘andere niet toegelaten activiteiten’ worden volgens gebruikers uitgevoerd. Deze 
komen echter maar in een beperkte mate voor (0,6%). Deze activiteiten betreffen 
voornamelijk kleine herstellingswerken, tuinonderhoud maar ook de opvang van 

personen met een handicap (zie hiervoor Tabel 119 in bijlage).

Er zijn echter verschillen in het belang van de activiteiten naargelang de 
gebruiker. In Brussel blijkt de schoonmaak van de woning minder belangrijk te zijn dan in 
de twee andere regio’s en is het strijken in huis (23%) veel belangrijker dan het strijken 
buitenshuis (15,8%). In Wallonië daarentegen maakt men meer gebruik van het strijken 
buitenshuis (21,4%) dan het strijken in huis (13,9%). In Vlaanderen liggen beide 
strijkactiviteiten ongeveer op hetzelfde niveau.  

Aandeel gebruikers naar type activiteiten (per regio) in 201014 

Wassen en/of 
strijken in huis

Bereiden van 
maaltijden 

Kleine 
occasionele 
naaiwerken 

Strijken 
buitenshuis

Boodschappen
dienst 

16,5% 1,1% 1,3% 17,4% 0,5%

23,0% 1,8% 1,8% 15,8% 0,4%

16,8% 1,2% 1,2% 15,6% 0,7%

13,9% 0,7% 1,5% 21,4% 0,3%

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010) 

toont aan dat het belang van de activiteiten vooral varieert naargelang de 
van de gebruiker. Zo worden strijkactiviteiten (zowel binnenshuis als buitenshuis) 

or jongere gebruikers. 65-plussers daarentegen maken vooral 
gebruik van dienstencheques voor het schoonmaken van hun woning. Deze leeftijdsgroep 
is ook de grootste vragende partij voor het bereiden van maaltijden, occasionele 
naaiwerken, boodschappendienst, minder mobielen-vervoer maar ook andere niet 
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naar hun activiteiten via het stelsel van de 
geeft het relatief belang weer van de verschillende erkende 

dienstencheques zoals opgegeven door de gebruikers in 
de enquête. Hieruit blijkt dat de schoonmaak van de woning steeds de belangrijkste 
activiteit blijft. Hierna volgen het strijken buitenshuis en bijna op hetzelfde niveau het 

Het bereiden van maaltijden, het kleine occasionele naaiwerk, 
beduidend minder voor. 

Ook ‘andere niet toegelaten activiteiten’ worden volgens gebruikers uitgevoerd. Deze 
erkte mate voor (0,6%). Deze activiteiten betreffen 

voornamelijk kleine herstellingswerken, tuinonderhoud maar ook de opvang van 
in bijlage). 

Er zijn echter verschillen in het belang van de activiteiten naargelang de regio van de 
gebruiker. In Brussel blijkt de schoonmaak van de woning minder belangrijk te zijn dan in 

strijken in huis (23%) veel belangrijker dan het strijken 
buitenshuis (15,8%). In Wallonië daarentegen maakt men meer gebruik van het strijken 
buitenshuis (21,4%) dan het strijken in huis (13,9%). In Vlaanderen liggen beide 

Boodschappen Mindermobiele
nvervoer

Ander

0,5% 0,4%

0,2% 0,6%

0,6% 0,3%

0,5% 0,6%

toont aan dat het belang van de activiteiten vooral varieert naargelang de 
van de gebruiker. Zo worden strijkactiviteiten (zowel binnenshuis als buitenshuis) 

ssers daarentegen maken vooral 
gebruik van dienstencheques voor het schoonmaken van hun woning. Deze leeftijdsgroep 
is ook de grootste vragende partij voor het bereiden van maaltijden, occasionele 

vervoer maar ook andere niet 
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Figuur 5: Aandeel gebruikers naar type activiteiten (per leeftijdcategorie) in 2010

 

Schoonmaak 
Wassen en/of 

strijken

< 35 (N=648) 58,5% 20,2%

35-44 (N=1.457) 59,4% 18,8%

45-54 (N=1.573) 59,9% 16,2%

55-64 (N=1.222) 62,8% 15,0%

65-79 (N=1.529) 70,5% 12,5%

> 80 (N=754) 67,9% 13,8%
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Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij geb

3.5 Intensiteit van het gebruik van dienstencheques

In 2010 waren 760.702 actieve gebruikers goed voor een totaal van ongeveer 97,1 miljoen 
aangekochte dienstencheques. In 
cheques per gebruiker weergegeven naargelang hun profielkenmerken. Er zijn wel enige 
verschillen te ontwaren tussen de 
per gebruiker gekocht tegenover gemiddeld 126 in Vlaanderen en 115 in Wallonië. 
leeftijd blijkt eveneens een verschil te maken in het aankoopgedrag van de gebruikers. 
Jongere gebruikers tot 35 jaar kopen g
tussen de 35 en 55 jaar met ongeveer 136 cheques gemiddeld het grootste aantal cheques 
aanschaft. Gebruikers op oudere leeftijd zitten in de middencategorie met een verbruik van 
gemiddeld 115 cheques in 2010. 
dus de meest intensieve gebruikers van dienstencheques te zijn. Dit komt ook overeen 
met de vaststellingen van voorbije jaren. 

Tabel 7: Aantal aangekochte cheques naar profi

   

Totaal Totaal (N= 760.702) 

Regio 

Brussel (N= 66.795) 

Vlaanderen (N= 460.967)

Wallonië (N= 232.950)

Leeftijd 

< 35 (N= 114.209) 

35-44 (N= 188.904) 

45-44 (N= 159.050) 

55-64 (N= 104.329) 

65-79 (N=119.277) 

>=80 (74.933) 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010)

Tussen 2009 en 2010 is het gebruik van dienstencheques per gebruiker sterk gestegen.  
Figuur 6 geeft het gemiddeld aantal aangekochte cheques weer tussen 2007 en 2009
Hieruit blijkt dat de intensiteit van gebruik van dienstencheques zeer sterk varieert van 
jaar op jaar. Na een stijging van 12% tussen 2007 en 2008, is het gemiddeld gebruik van 
dienstencheques gedaald tussen 2008 en 2009 (met 12,2%) om weer te stijgen (
7,8%) tussen 2009 en 2010. 

 

 

Aandeel gebruikers naar type activiteiten (per leeftijdcategorie) in 2010

Wassen en/of 
strijken

Bereiden van 
maaltijden 

Occasionele 
naaiwerken 

Strijken 
buitenshuis

Boodschappen-
dienst 

Mindermobielen

20,2% 0,4% 0,6% 19,8% 0,2%

18,8% 1,0% 1,0% 19,6% 0,2%

16,2% 0,9% 1,6% 20,5% 0,3%

15,0% 0,9% 1,6% 18,0% 0,3%

12,5% 1,3% 1,6% 12,2% 0,7%

13,8% 3,6% 2,1% 6,7% 2,7%

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010) 

Intensiteit van het gebruik van dienstencheques

In 2010 waren 760.702 actieve gebruikers goed voor een totaal van ongeveer 97,1 miljoen 
aangekochte dienstencheques. In Tabel 7 zien we het gemiddeld aantal aangekochte 
cheques per gebruiker weergegeven naargelang hun profielkenmerken. Er zijn wel enige 
verschillen te ontwaren tussen de regio’s. Zo werden er in Brussel gemiddeld 143 cheques 
per gebruiker gekocht tegenover gemiddeld 126 in Vlaanderen en 115 in Wallonië. 

blijkt eveneens een verschil te maken in het aankoopgedrag van de gebruikers. 
Jongere gebruikers tot 35 jaar kopen gemiddeld 96 cheques, terwijl de leeftijdsgroep 
tussen de 35 en 55 jaar met ongeveer 136 cheques gemiddeld het grootste aantal cheques 

. Gebruikers op oudere leeftijd zitten in de middencategorie met een verbruik van 
gemiddeld 115 cheques in 2010. De Brusselaars en gebruikers tussen 35 en 55 jaar blijken 
dus de meest intensieve gebruikers van dienstencheques te zijn. Dit komt ook overeen 
met de vaststellingen van voorbije jaren.  

: Aantal aangekochte cheques naar profiel van de gebruiker in 2010

Gemiddeld 1ste 
kwartiel Mediaan

 124 50 

 143 50 

Vlaanderen (N= 460.967) 126 60 

Wallonië (N= 232.950) 115 40 

96 34 

 136 60 

 139 60 

 127 50 

 115 60 

113 60 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010) 

Tussen 2009 en 2010 is het gebruik van dienstencheques per gebruiker sterk gestegen.  
het gemiddeld aantal aangekochte cheques weer tussen 2007 en 2009

Hieruit blijkt dat de intensiteit van gebruik van dienstencheques zeer sterk varieert van 
jaar op jaar. Na een stijging van 12% tussen 2007 en 2008, is het gemiddeld gebruik van 
dienstencheques gedaald tussen 2008 en 2009 (met 12,2%) om weer te stijgen (
7,8%) tussen 2009 en 2010.  

18 

Aandeel gebruikers naar type activiteiten (per leeftijdcategorie) in 2010 

Mindermobielen
vervoer

Ander

0,1% 0,3%

0,1% 0,1%

0,5% 0,3%

0,7% 0,6%

0,6% 0,6%

2,0% 1,2%

Intensiteit van het gebruik van dienstencheques 

In 2010 waren 760.702 actieve gebruikers goed voor een totaal van ongeveer 97,1 miljoen 
zien we het gemiddeld aantal aangekochte 

cheques per gebruiker weergegeven naargelang hun profielkenmerken. Er zijn wel enige 
. Zo werden er in Brussel gemiddeld 143 cheques 

per gebruiker gekocht tegenover gemiddeld 126 in Vlaanderen en 115 in Wallonië. De 
blijkt eveneens een verschil te maken in het aankoopgedrag van de gebruikers. 

emiddeld 96 cheques, terwijl de leeftijdsgroep 
tussen de 35 en 55 jaar met ongeveer 136 cheques gemiddeld het grootste aantal cheques 

. Gebruikers op oudere leeftijd zitten in de middencategorie met een verbruik van 
De Brusselaars en gebruikers tussen 35 en 55 jaar blijken 

dus de meest intensieve gebruikers van dienstencheques te zijn. Dit komt ook overeen 

in 2010 

Mediaan 3de 
kwartiel 

100 164 

107 192 

100 168 

92 160 

80 140 

120 180 

120 188 

100 170 

92 152 

90 150 

Tussen 2009 en 2010 is het gebruik van dienstencheques per gebruiker sterk gestegen.  
het gemiddeld aantal aangekochte cheques weer tussen 2007 en 2009. 

Hieruit blijkt dat de intensiteit van gebruik van dienstencheques zeer sterk varieert van 
jaar op jaar. Na een stijging van 12% tussen 2007 en 2008, is het gemiddeld gebruik van 
dienstencheques gedaald tussen 2008 en 2009 (met 12,2%) om weer te stijgen (met 
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De daling van het gebruik van cheques 
een tijdelijke evolutie te zijn geweest. Hoogstwaarschijnlijk is dit het gevolg van de 
prijsverhoging van € 7 naar € 7,5 ingevoerd op 1
gebruikers eind 2008 een stock cheques hebben aangekocht vóór de prijsstijging van 1 
januari 2009. Vooral in december 2008 werden grote hoeveelheden cheques aangekocht. 
Een bijkomende verklaring voor de forse (tijdelijke) daling van het aantal cheques in 2009 
is de verlaging van het maximum 
cheques. Ook de crisis in 2009 heeft m
beïnvloedt. In de enquête bij gebruikers in 
dienstencheques in 2009 te hebben aangepast 
economische crisis. 

Figuur 6: Gemiddeld aantal aangekochte cheque
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Groei
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115
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Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010)

 

 

De daling van het gebruik van cheques per gebruiker tussen 2008 en 2009 blijkt dus enkel 
evolutie te zijn geweest. Hoogstwaarschijnlijk is dit het gevolg van de 

€ 7 naar € 7,5 ingevoerd op 1 januari 2009 waardoor een aantal 
gebruikers eind 2008 een stock cheques hebben aangekocht vóór de prijsstijging van 1 

Vooral in december 2008 werden grote hoeveelheden cheques aangekocht. 
verklaring voor de forse (tijdelijke) daling van het aantal cheques in 2009 

maximum quota aangekochte dienstencheques van 750 naar 500 
in 2009 heeft mogelijks het aankoopgedrag van gebruikers tijdelijk 

de enquête bij gebruikers in 2008 gaf 16% gebruikers aan hun gebruik 
in 2009 te hebben aangepast (of te zullen aanpassen) 

Gemiddeld aantal aangekochte cheques per gebruiker op jaarbasis (

2007 2008 2009 2010

Gemiddeld aantal cheques 117 131 115 124

12,0% -12,2% 7,8%
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Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010) 
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tussen 2008 en 2009 blijkt dus enkel 
evolutie te zijn geweest. Hoogstwaarschijnlijk is dit het gevolg van de 

januari 2009 waardoor een aantal 
gebruikers eind 2008 een stock cheques hebben aangekocht vóór de prijsstijging van 1 

Vooral in december 2008 werden grote hoeveelheden cheques aangekocht. 
verklaring voor de forse (tijdelijke) daling van het aantal cheques in 2009 

dienstencheques van 750 naar 500 
het aankoopgedrag van gebruikers tijdelijk 

2008 gaf 16% gebruikers aan hun gebruik van 
 omwille van de 

per gebruiker op jaarbasis (2007-2010) 
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3.6 Gebruik van elektronische dienstencheques

Het profiel van de gebruikers van elektronische dienstencheques kan geschetst worden 
zowel aan de hand van administratieve gegevens van Sodexo als op basis van de 
resultaten van de enquête bij gebruikers. Beide gegevens worden hieronder verder 
toegelicht.   

3.6.1 Op basis van Sodexo

Tabel 8 geeft het aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques weer naargelang 
hun profielkenmerken. Algemeen zien we dat ongeveer 12,6% gebruikers in 2010 beroep 
deden op elektronische dienstencheques
gebruik gemaakt van de elektronische cheques (17,8%) dan in Wallonië (10,8% van de 
totale actieve gebruikers). Vlaanderen situeert zich met 12,7% ongeveer op het 
gemiddelde. Ook naar leeftijd zijn er logischerwijze grote verschillen in het gebruik van 
elektronische cheques. Zo daalt het gebruik van elektronische dienstencheques lineair met 
de leeftijd van de gebruiker. 

Tabel 8: Gebruikers van elektronische cheques naar profiel 

 
 

Totaal Totaal (N= 665.884)

Regio 

Brussel (N= 66.795)

Vlaanderen (N= 460.967)

Wallonië (N= 232.950)

Leeftijd 

< 35 jaar (N= 114.209) 

Tussen 35 en 44 jaar (N= 188.904 )

Tussen 45 en 54 jaar (N= 159.050)

Tussen 55 en 64 jaar (N= 104.329)

Tussen 65 en 79 j. (N=119.277)

>=80 jaar (74.933)

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010) 

Figuur 7 toont de evolutie in het 
sinds 2006. In 2010 bedroeg dit aandeel 12,6% tegenover slechts 1,7% in 2006. Het 
gebruik van elektronische diens
2010. De sterkste groei werd echter tussen 2006 en 2007 geregistreerd. Daarna is het 
aandeel elektronische gebruikers constant blijven groeien maar aan een dalende tempo. 

 

 

Gebruik van elektronische dienstencheques 

Het profiel van de gebruikers van elektronische dienstencheques kan geschetst worden 
zowel aan de hand van administratieve gegevens van Sodexo als op basis van de 
resultaten van de enquête bij gebruikers. Beide gegevens worden hieronder verder 

Op basis van Sodexo-gegevens 

geeft het aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques weer naargelang 
hun profielkenmerken. Algemeen zien we dat ongeveer 12,6% gebruikers in 2010 beroep 
deden op elektronische dienstencheques. In Brussel wordt er echter aanzienlijk meer 

gemaakt van de elektronische cheques (17,8%) dan in Wallonië (10,8% van de 
totale actieve gebruikers). Vlaanderen situeert zich met 12,7% ongeveer op het 
gemiddelde. Ook naar leeftijd zijn er logischerwijze grote verschillen in het gebruik van 

e cheques. Zo daalt het gebruik van elektronische dienstencheques lineair met 
de leeftijd van de gebruiker.  

elektronische cheques naar profiel volgens Sodexo (2010)

% gebruikers 
elektronische cheques

Totaal (N= 665.884) 12,6%

Brussel (N= 66.795) 17,8%

Vlaanderen (N= 460.967) 12,7%

Wallonië (N= 232.950) 10,8%

< 35 jaar (N= 114.209)  17,7%

Tussen 35 en 44 jaar (N= 188.904 ) 16,9%

Tussen 45 en 54 jaar (N= 159.050) 13,8%

Tussen 55 en 64 jaar (N= 104.329) 10,0%

Tussen 65 en 79 j. (N=119.277) 5,8%

>=80 jaar (74.933) 5,8%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010)  

toont de evolutie in het aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques
In 2010 bedroeg dit aandeel 12,6% tegenover slechts 1,7% in 2006. Het 

gebruik van elektronische dienstencheques is dus sterk gestegen over de periode 2006 en 
2010. De sterkste groei werd echter tussen 2006 en 2007 geregistreerd. Daarna is het 
aandeel elektronische gebruikers constant blijven groeien maar aan een dalende tempo. 
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Het profiel van de gebruikers van elektronische dienstencheques kan geschetst worden 
zowel aan de hand van administratieve gegevens van Sodexo als op basis van de 
resultaten van de enquête bij gebruikers. Beide gegevens worden hieronder verder 

geeft het aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques weer naargelang 
hun profielkenmerken. Algemeen zien we dat ongeveer 12,6% gebruikers in 2010 beroep 

In Brussel wordt er echter aanzienlijk meer 
gemaakt van de elektronische cheques (17,8%) dan in Wallonië (10,8% van de 

totale actieve gebruikers). Vlaanderen situeert zich met 12,7% ongeveer op het 
gemiddelde. Ook naar leeftijd zijn er logischerwijze grote verschillen in het gebruik van 

e cheques. Zo daalt het gebruik van elektronische dienstencheques lineair met 

Sodexo (2010) 

% gebruikers 
elektronische cheques 

12,6% 

17,8% 

12,7% 

10,8% 

17,7% 

16,9% 

13,8% 

10,0% 

5,8% 

5,8% 

van elektronische dienstencheques 
In 2010 bedroeg dit aandeel 12,6% tegenover slechts 1,7% in 2006. Het 

tencheques is dus sterk gestegen over de periode 2006 en 
2010. De sterkste groei werd echter tussen 2006 en 2007 geregistreerd. Daarna is het 
aandeel elektronische gebruikers constant blijven groeien maar aan een dalende tempo.  
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Figuur 7: Evolutie in het aantal en aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010)

3.6.2 Op basis van enquête

Op basis van de resultaten van de enquête kan het gebruik van elektronische 
dienstencheques naargelang het type dienstencheque
gebracht. Tabel 6 geeft het aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques weer 
naargelang het type bedrijf waarbij de gebruiker zijn activiteiten laat uitvoeren. 

Een eerste vaststelling is dat het gebruik van elektronische dienstencheques aanzienlijk 
hoger is bij de gebruikers die op de enquête hebben geantwoord (25,6%) dan bij de hele 
populatie van gebruikers (12,6%). Dit kan logischerwijze verklaard worden door het feit 
dat de enquête online werd uitgevoerd via een bestand van e
gebruikers van Sodexo.  

Uit Tabel 6 kan men duidelijk zien dat gebruikers die hun dienstencheque
uitvoeren door een natuurlijke persoon (50,7%), e
private onderneming (30,4%) aanzienlijk meer gebruik maken van elektronische 
dienstencheques. Gebruikers ingeschreven bij gemeentes/OCMW’s (15,2%), VZW’s 
(22,1%), PWA’s (23,7%) of invoegondernemingen (27,3%) voor hun dienst
activiteiten maken daarentegen minder gebruik van elektronische dienstencheques. Dit 
heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers (en werknemers) 
aangesloten bij non-profit bedrijven ten opzichte van profit
ook wijzen op een betere elektronische uitrusting van profit
non-profit bedrijven.  

Tabel 9: Gebruikers van elektronische cheques naar type 

 
 

Totaal Totaal (N=7.167)

Type 

Privaat (N=2.309)

Interim (N=821)

Invoeg (N=457)

VZW (N=845) 

Gemeente/ OCMW (N=236)

PWA (N=296) 

Nat. Pers. (N=69)

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010)
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: Evolutie in het aantal en aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens Sodexo (2010)  

Op basis van enquête-gegevens 

Op basis van de resultaten van de enquête kan het gebruik van elektronische 
dienstencheques naargelang het type dienstencheque-onderneming ook in kaart worden 

geeft het aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques weer 
naargelang het type bedrijf waarbij de gebruiker zijn activiteiten laat uitvoeren. 

Een eerste vaststelling is dat het gebruik van elektronische dienstencheques aanzienlijk 
r is bij de gebruikers die op de enquête hebben geantwoord (25,6%) dan bij de hele 

populatie van gebruikers (12,6%). Dit kan logischerwijze verklaard worden door het feit 
dat de enquête online werd uitgevoerd via een bestand van e-mail adressen van actieve

kan men duidelijk zien dat gebruikers die hun dienstencheque-activiteiten laten 
uitvoeren door een natuurlijke persoon (50,7%), een uitzendkantoor (36,6%) of een 
private onderneming (30,4%) aanzienlijk meer gebruik maken van elektronische 
dienstencheques. Gebruikers ingeschreven bij gemeentes/OCMW’s (15,2%), VZW’s 
(22,1%), PWA’s (23,7%) of invoegondernemingen (27,3%) voor hun dienst
activiteiten maken daarentegen minder gebruik van elektronische dienstencheques. Dit 
heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers (en werknemers) 

profit bedrijven ten opzichte van profit-bedrijven (zie 
ook wijzen op een betere elektronische uitrusting van profit-bedrijven ten opzichte van 

Gebruikers van elektronische cheques naar type volgens enquête (2010)

% gebruikers 
elektronische cheques

Totaal (N=7.167) 25,6%

Privaat (N=2.309) 30,4%

Interim (N=821) 36,6%

Invoeg (N=457) 27,3%

 22,1%

Gemeente/ OCMW (N=236) 15,2%

 23,7%

Nat. Pers. (N=69) 50,7%

van enquête bij gebruikers (2010) 

2006 2007 2008 2009

7.046 40.863 59.378 82.072 102.228

Aandeel gebruikers 
elektronische cheques 1,7% 9,1% 10,7% 11,4% 12,6%

45,3% 38,2% 24,6%
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Op basis van de resultaten van de enquête kan het gebruik van elektronische 
onderneming ook in kaart worden 

geeft het aandeel gebruikers van elektronische dienstencheques weer 
naargelang het type bedrijf waarbij de gebruiker zijn activiteiten laat uitvoeren.  

Een eerste vaststelling is dat het gebruik van elektronische dienstencheques aanzienlijk 
r is bij de gebruikers die op de enquête hebben geantwoord (25,6%) dan bij de hele 

populatie van gebruikers (12,6%). Dit kan logischerwijze verklaard worden door het feit 
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4 ANALYSE VAN DE ERKEN
ONDERNEMINGEN

4.1 Aantal dienstencheque
sinds de opstart van het systeem

In 2010 waren er op het einde van het jaar 2.664 bedrijven 
2.576 beschouwd kunnen worden als actieve ondernemingen. Dit betekent dat deze 
ondernemingen in 2010 minstens één dienstencheque voor terugbetaling hebben 
ingediend.. Tegenover 2009 kwamen er dus 12% bedrijven bij. Deze groei ligt lage
de voorbije jaren, maar blijft aanzienlijk ondanks het feit dat het systeem ondertussen 
reeds 7 jaar bestaat. De verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het 
aantal erkende ondernemingen stijgt wel continu over de jaren heen (van 76,
naar 96,7% in 2010). Dit toont aan dat de markt van de dienstencheques zich met de tijd 
verder stabiliseert en verankert. 
van dienstencheque-ondernemingen
aantal erkende en actieve dienstencheque

Ondanks de daling van de 
ondernemingen blijft het 
Volgens RVA-gegevens beha
dienstencheque-ondernemingen
periode raakten 330 ondernemingen hun erkenning kwijt wegens verschillende redenen.
Meer dan de helft (185) stopte op eigen be
Minister geschorst wegens schulden of fraude.
van relatieve stabiliteit in de markt van dienstencheques.

Figuur 8: Aantal erkende en actieve onderne

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

  

                                               

15 Het aantal erkende ondernemingen heeft betrekking op de situatie op 31 december van elk jaar, 
terwijl het aantal actieve ondernemingen betrekking hee
erkenning. 
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ANALYSE VAN DE ERKENDE DIENSTENCHEQUE
ONDERNEMINGEN 

Aantal dienstencheque-ondernemingen en evolutie 
sinds de opstart van het systeem 

er op het einde van het jaar 2.664 bedrijven erkend door de RVA, waarvan 
2.576 beschouwd kunnen worden als actieve ondernemingen. Dit betekent dat deze 

in 2010 minstens één dienstencheque voor terugbetaling hebben 
. Tegenover 2009 kwamen er dus 12% bedrijven bij. Deze groei ligt lage

de voorbije jaren, maar blijft aanzienlijk ondanks het feit dat het systeem ondertussen 
reeds 7 jaar bestaat. De verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het 
aantal erkende ondernemingen stijgt wel continu over de jaren heen (van 76,
naar 96,7% in 2010). Dit toont aan dat de markt van de dienstencheques zich met de tijd 
verder stabiliseert en verankert. Mogelijks zorgt de afschaffing van de tijdelijke erkenning

ondernemingen in Juli 2009 voor het kleinere verschil tussen het 
dienstencheque-ondernemingen.  

daling van de verhouding tussen het aantal actieve en
 verloop van dienstencheque-ondernemingen 
behandelde de adviescommissie voor de 

ondernemingen van de RVA 518 nieuwe aanvragen in 2010. In dezelfde 
330 ondernemingen hun erkenning kwijt wegens verschillende redenen.

Meer dan de helft (185) stopte op eigen beslissing, de rest werd door de RVA of de 
inister geschorst wegens schulden of fraude. Deze resultaten nuanceren sterk het beeld 

van relatieve stabiliteit in de markt van dienstencheques. 

Aantal erkende en actieve ondernemingen15 (2004-2010) 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

        

Het aantal erkende ondernemingen heeft betrekking op de situatie op 31 december van elk jaar, 
terwijl het aantal actieve ondernemingen betrekking heeft op de laatste 12 maanden na de 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Erkende ondernemingen 785 1.038 1.438 1.720 2.130 2.499 

Actieve ondernemingen 504 840 1.162 1.504 1.892 2.292 

Groei erkende ondernemingen 32% 39% 20% 24% 17%

Groei actieve ondernemingen 67% 38% 29% 26% 21%
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door de RVA, waarvan 
2.576 beschouwd kunnen worden als actieve ondernemingen. Dit betekent dat deze 

in 2010 minstens één dienstencheque voor terugbetaling hebben 
. Tegenover 2009 kwamen er dus 12% bedrijven bij. Deze groei ligt lager dan in 

de voorbije jaren, maar blijft aanzienlijk ondanks het feit dat het systeem ondertussen 
reeds 7 jaar bestaat. De verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het 
aantal erkende ondernemingen stijgt wel continu over de jaren heen (van 76,5% in 2005 
naar 96,7% in 2010). Dit toont aan dat de markt van de dienstencheques zich met de tijd 

zorgt de afschaffing van de tijdelijke erkenning 
verschil tussen het 

tussen het aantal actieve en erkende 
ondernemingen relatief hoog. 
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4.2 Regionale spreiding van dienstencheque
ondernemingen

Tabel 10 toont het aantal erkende ondernemingen per gewest tussen 2007 en 2010 samen 
met de groeivoet. Hieruit blijkt dat het aantal ondernemingen nog steeds sterk groeit 
(gemiddeld 6,6%), maar met st
Vlaanderen het laagste en kent Wallonië de sterkste aangroei met 10,4% meer erkende 
ondernemingen. Brussel zit het dichtste tegenover het algemene gemiddelde met een 
groei van 5,9%. Voor Brussel li
versus 35% in 2009).  

Tabel 10: Erkende dienstencheque

 2007

Brussel 214

 groeivoet 

Vlaanderen 921

 groeivoet 

Wallonië 585

 groeivoet 

Totaal 1.720

 groeivoet 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

In Figuur 9 is duidelijk te zien hoe de snellere aangroei van het aantal ondernemingen in 
Wallonië de spreiding van de erkende ondernemingen over de regio’s beïnvloedt. 
waren slechts 33,1% dienstencheque
in Vlaanderen. In 2010 schommelde
percentages vergelijkt met het aandeel gebruikers per regio (
Vlaanderen proportioneel meer gebruikers heeft dan dienstencheque
Wallonië en Brussel daarentegen zijn gekenmerkt door een proportioneel hoger
bedrijven ten opzichte van het aandeel gebruikers. 
dienstencheque-ondernemingen in Brussel kan verklaard worden door de 
van maatschappelijke zetels van 
actief zijn in heel België (bvb. grote interim
van Wallonië betreft, dit kan verklaard worden door het groter
dienstencheque-bedrijven (bvb. 

Figuur 9: Aandeel erkende dienstencheque
naar gewest (2007
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Regionale spreiding van dienstencheque-
ondernemingen 

toont het aantal erkende ondernemingen per gewest tussen 2007 en 2010 samen 
met de groeivoet. Hieruit blijkt dat het aantal ondernemingen nog steeds sterk groeit 
(gemiddeld 6,6%), maar met sterke verschillen tussen de regio’s. Zo ligt de aangroei in 
Vlaanderen het laagste en kent Wallonië de sterkste aangroei met 10,4% meer erkende 
ondernemingen. Brussel zit het dichtste tegenover het algemene gemiddelde met een 
groei van 5,9%. Voor Brussel ligt de groeivoet echter aanzienlijk lager dan in 2009 (5,9% 

: Erkende dienstencheque-ondernemingen per gewest (2007-2010)

2007 2008 2009 

214 315 425 

+47,2% +35,0% +5,9%

921 1.016 1.128 

+10,3% +11,0% +3,7%

585 799 946 

+36,6% +18,4% +10,4%

1.720 2.130 2.499 

+23,8% +17,3% +6,6%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

is duidelijk te zien hoe de snellere aangroei van het aantal ondernemingen in 
Wallonië de spreiding van de erkende ondernemingen over de regio’s beïnvloedt. 
waren slechts 33,1% dienstencheque-ondernemingen in Wallonië gevestigd tegen 54,6% 
in Vlaanderen. In 2010 schommelden beide percentages rond de 40%. Als men deze 
percentages vergelijkt met het aandeel gebruikers per regio (Figuur 9) blijkt duidelijk dat 
Vlaanderen proportioneel meer gebruikers heeft dan dienstencheque-
Wallonië en Brussel daarentegen zijn gekenmerkt door een proportioneel hoger
bedrijven ten opzichte van het aandeel gebruikers. De oververtegenwoordiging van 

ondernemingen in Brussel kan verklaard worden door de 
maatschappelijke zetels van dienstencheque-ondernemingen in deze regio 

(bvb. grote interim-bedrijven). Wat de oververtegenwoordiging 
betreft, dit kan verklaard worden door het grotere aandeel zeer kleine 

(bvb. zeer kleine invoegbedrijven).    

Aandeel erkende dienstencheque-ondernemingen (op maatschappelijke zetel
2007-2010) 

2007 (N=1.720) 2008 (N=2.130) 2009 (N=2.499) 2010 (N=2.664)

14,8% 17,0%

47,7% 45,1%

37,5% 37,9%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 
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toont het aantal erkende ondernemingen per gewest tussen 2007 en 2010 samen 
met de groeivoet. Hieruit blijkt dat het aantal ondernemingen nog steeds sterk groeit 

erke verschillen tussen de regio’s. Zo ligt de aangroei in 
Vlaanderen het laagste en kent Wallonië de sterkste aangroei met 10,4% meer erkende 
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is duidelijk te zien hoe de snellere aangroei van het aantal ondernemingen in 
Wallonië de spreiding van de erkende ondernemingen over de regio’s beïnvloedt. In 2007 

ondernemingen in Wallonië gevestigd tegen 54,6% 
beide percentages rond de 40%. Als men deze 

blijkt duidelijk dat 
-ondernemingen. 
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in deze regio die echter 
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Het groter aandeel kleine bedrijven in Wallonië ten opzichte van Vlaanderen kan bevestigd 
worden in Tabel 11. Deze tabel
naar regio. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de 
door Vlaamse ondernemingen, iets meer dan 27% door Brusselse ondernemingen en 22% 
door Waalse ondernemingen. In vergelijking met 
hoewel het aandeel ondernemingen tussen Vlaanderen en Wallonië niet veel verschilt, het 
wel gaat om ondernemingen van een andere grootorde. Voor Brussel is het moeilijker 
uitspraken te doen door de vertekenende aanwezigheid van maatschappelijke zetels.

Tabel 11: Aantal terugbetaalde cheques aan ondernemingen (volgens maatschappelijke 
zetel) naar regio in 2010 

Regio Aantal terugbetaalde cheques

Brussel 25.809.568

Vlaanderen 47.768.395

Wallonië 21.252.860

Totaal 94.830.823

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

Figuur 10 geeft vervolgens het aandeel bedrijven per provincie weer. Hieruit blijkt dat de 
meeste bedrijven (maatschappelijke zetel) gevestigd zijn in Brussel (15,6%), Henegouwen 
(14,9%) en Luik (11%). In Henegouwen gaat het echter vooral over zeer kleine bedrijven 
(vooral invoegondernemingen). 

Figuur 10: Aandeel bedrijven per provincie (maatschappelijke zetel) in 2010
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16 Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven dat op de enquête van de RVA antwoordde.

 

 

aandeel kleine bedrijven in Wallonië ten opzichte van Vlaanderen kan bevestigd 
tabel geeft het aantal ingediende dienstencheques 

. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de dienstencheques worden ingediend 
door Vlaamse ondernemingen, iets meer dan 27% door Brusselse ondernemingen en 22% 
door Waalse ondernemingen. In vergelijking met de vorige figuur blijkt dus duidelijk 
hoewel het aandeel ondernemingen tussen Vlaanderen en Wallonië niet veel verschilt, het 
wel gaat om ondernemingen van een andere grootorde. Voor Brussel is het moeilijker 
uitspraken te doen door de vertekenende aanwezigheid van maatschappelijke zetels.

: Aantal terugbetaalde cheques aan ondernemingen (volgens maatschappelijke 

Aantal terugbetaalde cheques Aandeel in terugbetaalde cheques

25.809.568 27,2% 

47.768.395 50,4% 

21.252.860 22,4% 

94.830.823 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

geeft vervolgens het aandeel bedrijven per provincie weer. Hieruit blijkt dat de 
meeste bedrijven (maatschappelijke zetel) gevestigd zijn in Brussel (15,6%), Henegouwen 

In Henegouwen gaat het echter vooral over zeer kleine bedrijven 
(vooral invoegondernemingen).  

bedrijven per provincie (maatschappelijke zetel) in 2010

Antwerpen Limburg
West-

Vlaanderen
Oost-

Vlaanderen
Vlaams-
Brabant

Hene-
gouwen

Namen Luik

6,5% 10,8% 10,7% 7,4% 14,9% 4,5% 11,0%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

 

        

Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven dat op de enquête van de RVA antwoordde.
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geeft vervolgens het aandeel bedrijven per provincie weer. Hieruit blijkt dat de 
meeste bedrijven (maatschappelijke zetel) gevestigd zijn in Brussel (15,6%), Henegouwen 

In Henegouwen gaat het echter vooral over zeer kleine bedrijven 

bedrijven per provincie (maatschappelijke zetel) in 201016  

Luik
Waals-
Brabant

Luxemburg

11,0% 6,5% 2,6%

Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven dat op de enquête van de RVA antwoordde. 
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4.3 Profiel van dienstencheque

Dienstencheque-ondernemingen kunnen worden ingedeeld in verschillende types. Deze 
indeling per type gebeurt via de antwoorden die de ondernemingen zelf aankruisen op hun 
antwoordformulier van de jaarlijkse enquête van de RVA

Onderstaande tabel geeft de verhouding weer van het aantal ondernemingen volgens de 
gehanteerde categorieën. Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn 
handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke persone
ondernemingen met een VZW structuur (13,3%). 

Er zijn echter grote regionale verschillen wat het belang van de verschillende type 
bedrijven betreft. Tussen de regio’s onderling spant Brussel de kroon in het percentage 
handelsvennootschappen met 65,3%. Vlaanderen scoort dan weer hoger dan de anderen 
op het percentage ondernemingen dat onder de publieke sector valt, voornamelijk OCMW’s 
(15,6%). Wallonië bezit relatief de meeste VZW’s (15,6%). Het lage percentage 
invoegbedrijven in Vlaanderen (2,1%) ten opzichte van Wallonië (8,1%) is te verklaren 
doordat ondernemingen die erkend zijn of worden in het kader van de dienstencheques in 
Vlaanderen niet meer in aanmerking komen voor een erkenning en financiering als 
invoegbedrijf. Die invoegbedrijven die nog dienstencheque
het uitdoven. 

Tabel 12: Aantal dienstencheque
maatschappelijke zetel in 2010

  

Handelsvennootschap 

Interim 

Invoegbedrijf 

VZW  

OCMW en gemeente 

PWA 

Natuurlijke persoon 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

Figuur 11 geeft vervolgens de verdeling van de verschillende type bedrijven naar 
provincie. Hieruit blijkt duidelijk dat bepaalde type bedrijven beter vertegenwoordigd zijn 
in bepaalde provincies. Zo b
Henegouwen (vooral kleine bedrijven)
geconcentreerd in Brussel, Antwerpen en Limburg. Wat PWA’s en OCMW’s/gemeentes 
betreft, deze ondernemingen

                                               

17 Dit zorgt wel voor enige vertekening gezien sommige ondernemingen in meerdere categorieën 
passen, zoals invoegb
handelsvennootschappen voor dienstencheques.

 

18 Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven dat op de enquête van de RVA antwoordde.
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ondernemingen kunnen worden ingedeeld in verschillende types. Deze 
indeling per type gebeurt via de antwoorden die de ondernemingen zelf aankruisen op hun 

de jaarlijkse enquête van de RVA17.  

Onderstaande tabel geeft de verhouding weer van het aantal ondernemingen volgens de 
gehanteerde categorieën. Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn 
handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke personen (15,7%) en vervolgens door 
ondernemingen met een VZW structuur (13,3%).  

Er zijn echter grote regionale verschillen wat het belang van de verschillende type 
bedrijven betreft. Tussen de regio’s onderling spant Brussel de kroon in het percentage 

nnootschappen met 65,3%. Vlaanderen scoort dan weer hoger dan de anderen 
op het percentage ondernemingen dat onder de publieke sector valt, voornamelijk OCMW’s 
(15,6%). Wallonië bezit relatief de meeste VZW’s (15,6%). Het lage percentage 

Vlaanderen (2,1%) ten opzichte van Wallonië (8,1%) is te verklaren 
doordat ondernemingen die erkend zijn of worden in het kader van de dienstencheques in 
Vlaanderen niet meer in aanmerking komen voor een erkenning en financiering als 

voegbedrijven die nog dienstencheque-activiteiten uitvoeren zijn aan 

: Aantal dienstencheque-ondernemingen naar type onderneming en regio volgens 
maatschappelijke zetel in 2010 

Totaal               
(N= 2.29118) 

Brussel          
(N= 357) 

Vlaanderen 
(N=1.029) 

44,6% 65,3% 42,6% 

1,2% 1,7% 1,6% 

4,4% 1,7% 2,1% 

13,3% 13,4% 11,2% 

10,7% 0,6% 15,6% 

10,1% 2,5% 13,0% 

15,7% 14,8% 13,9% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

geeft vervolgens de verdeling van de verschillende type bedrijven naar 
provincie. Hieruit blijkt duidelijk dat bepaalde type bedrijven beter vertegenwoordigd zijn 
in bepaalde provincies. Zo blijken invoegbedrijven zeer sterk geconcentreerd te zijn in 

(vooral kleine bedrijven). Interim-bedrijven zijn daarentegen sterk 
geconcentreerd in Brussel, Antwerpen en Limburg. Wat PWA’s en OCMW’s/gemeentes 

ondernemingen zijn vooral aanwezig in West en Oost-Vlaanderen. 

        

Dit zorgt wel voor enige vertekening gezien sommige ondernemingen in meerdere categorieën 
passen, zoals invoegbedrijven. Interimbedrijven hebben vaak ook zelfstandige 
handelsvennootschappen voor dienstencheques. 

Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven dat op de enquête van de RVA antwoordde.
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ondernemingen kunnen worden ingedeeld in verschillende types. Deze 
indeling per type gebeurt via de antwoorden die de ondernemingen zelf aankruisen op hun 

Onderstaande tabel geeft de verhouding weer van het aantal ondernemingen volgens de 
gehanteerde categorieën. Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn 

n (15,7%) en vervolgens door 

Er zijn echter grote regionale verschillen wat het belang van de verschillende type 
bedrijven betreft. Tussen de regio’s onderling spant Brussel de kroon in het percentage 

nnootschappen met 65,3%. Vlaanderen scoort dan weer hoger dan de anderen 
op het percentage ondernemingen dat onder de publieke sector valt, voornamelijk OCMW’s 
(15,6%). Wallonië bezit relatief de meeste VZW’s (15,6%). Het lage percentage 

Vlaanderen (2,1%) ten opzichte van Wallonië (8,1%) is te verklaren 
doordat ondernemingen die erkend zijn of worden in het kader van de dienstencheques in 
Vlaanderen niet meer in aanmerking komen voor een erkenning en financiering als 

activiteiten uitvoeren zijn aan 

ondernemingen naar type onderneming en regio volgens 

Wallonië 
(N=905) 

38,7% 

0,7% 

8,1% 

15,6% 

9,2% 

9,7% 

18,1% 

geeft vervolgens de verdeling van de verschillende type bedrijven naar 
provincie. Hieruit blijkt duidelijk dat bepaalde type bedrijven beter vertegenwoordigd zijn 

lijken invoegbedrijven zeer sterk geconcentreerd te zijn in 
bedrijven zijn daarentegen sterk 

geconcentreerd in Brussel, Antwerpen en Limburg. Wat PWA’s en OCMW’s/gemeentes 
Vlaanderen.  

Dit zorgt wel voor enige vertekening gezien sommige ondernemingen in meerdere categorieën 
edrijven. Interimbedrijven hebben vaak ook zelfstandige 

Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven dat op de enquête van de RVA antwoordde. 
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Figuur 11: Aandeel bedrijven per provincie (maatschappelijke zetel) per type in 2010 

Brussel Antwerpen

Totaal (N=2.291) 15,6% 9,6%

Privaat (N=1.021) 22,8% 10,6%

Interim (N=28) 21,4% 17,9%

Invoeg (N=101) 5,9% 4,0%

VZW (N=304) 15,8% 7,6%

Gemeente/OCMW (N=246) 0,8% 17,1%

PWA (N=231) 3,9% 4,8%

Nat. Pers. (N=360) 14,7% 7,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij bedrijven (2010)

4.4 Dienstencheque

Om een beeld te krijgen van het relatief belang van de diverse dienstencheque
werd aan de ondernemingen gevraagd om het gewicht aan te geven van elk van de 
aangeboden diensten volgens de gepresteerde uren voor die 
bijvoorbeeld het antwoord dat 75% van de gepresteerde uren in zijn bedrijf betrekking 
hebben op schoonmaak van de woning van de gebruiker en 25% op wassen en strijken bij 
de gebruiker thuis. Bedrijf y is enkel actief als strijkateli
buitenshuis geantwoord.  

Figuur 12 geeft de gemiddelde verdeling van de diverse activiteiten per bedrijf weer per 
regio. Op basis van deze Figuur kan men afleiden dat de meeste dienstencheque
ondernemingen actief zijn op het gebied van schoonmaak van woningen van de gebruiker. 
Het gewicht van dit soort activiteit was in 2010 gemiddeld 72% van het totale aantal 
gepresteerde uren per bedri
wassen en strijken bij de gebruiker thuis op de derde plaats (7,2%). Het bereiden van 
maaltijden, het kleine occasionele naaiwerk, de boodschappendienst en de minder 
mobielen-centrale komen daare
hoeveelheden dienstencheques
enquête bij dienstencheque
dat de meeste dienstencheque
activiteiten, maar zich in de realiteit enkel concentreren op een beperkt aantal activiteiten.

Een aantal regionale verschillen in het belang van de activiteiten zijn echter op te 
merken. Zo blijken de strijkactiviteiten in Brussel voornamelijk bij de gebruiker zelf te 
worden uitgevoerd en minder buitenshuis dan in de twee andere regio’s.   

Figuur 12: Aandeel activiteiten per bedrijf en regio in 2010 

Schoonmaak

Totaal (N=1.180) 72,0%

Brussel (N=198) 74,8%

Vlaanderen (N=515) 69,6%

Wallonië (N=467) 73,4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

 Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij bedrijven (2010)

 

 

bedrijven per provincie (maatschappelijke zetel) per type in 2010 

Antwerpen Limburg
West-

Vlaanderen
Oost-

Vlaanderen
Vlaams-
Brabant

Hene-
gouwen

Namen Luik

9,6% 6,5% 10,8% 10,7% 7,4% 14,9% 4,5% 11,0%

10,6% 6,4% 9,6% 9,5% 6,9% 12,1% 3,9% 9,5%

17,9% 21,4% 10,7% 3,6% 3,6% 7,1% 0,0% 14,3%

4,0% 3,0% 7,9% 4,0% 3,0% 43,6% 5,0% 14,9%

7,6% 5,3% 9,2% 9,5% 6,3% 19,1% 4,6% 13,2%

17,1% 4,9% 15,0% 16,3% 12,2% 13,0% 3,7% 7,7%

4,8% 13,4% 15,2% 14,3% 10,4% 7,4% 5,6% 14,7%

7,2% 4,4% 10,6% 11,1% 6,4% 18,1% 6,1% 11,9%

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij bedrijven (2010) 

Dienstencheque-ondernemingen naar activiteiten

Om een beeld te krijgen van het relatief belang van de diverse dienstencheque
werd aan de ondernemingen gevraagd om het gewicht aan te geven van elk van de 
aangeboden diensten volgens de gepresteerde uren voor die dienst. Bedrijf x geeft 
bijvoorbeeld het antwoord dat 75% van de gepresteerde uren in zijn bedrijf betrekking 
hebben op schoonmaak van de woning van de gebruiker en 25% op wassen en strijken bij 
de gebruiker thuis. Bedrijf y is enkel actief als strijkatelier en heeft daarom 100% strijken 

geeft de gemiddelde verdeling van de diverse activiteiten per bedrijf weer per 
deze Figuur kan men afleiden dat de meeste dienstencheque

ondernemingen actief zijn op het gebied van schoonmaak van woningen van de gebruiker. 
Het gewicht van dit soort activiteit was in 2010 gemiddeld 72% van het totale aantal 
gepresteerde uren per bedrijf. Strijken buitenshuis komt op de tweede plaats (16,6%) en 
wassen en strijken bij de gebruiker thuis op de derde plaats (7,2%). Het bereiden van 
maaltijden, het kleine occasionele naaiwerk, de boodschappendienst en de minder 

centrale komen daarentegen minder voor, al gaat het wel nog om substantiële 
hoeveelheden dienstencheques. Deze percentages zijn zeer weinig geëvolueerd sinds de 
enquête bij dienstencheque-ondernemingen in 2007. Het is interessant om op te merken 
dat de meeste dienstencheque-ondernemingen een erkenning aanvragen voor meerdere 
activiteiten, maar zich in de realiteit enkel concentreren op een beperkt aantal activiteiten.

verschillen in het belang van de activiteiten zijn echter op te 
ijkactiviteiten in Brussel voornamelijk bij de gebruiker zelf te 

worden uitgevoerd en minder buitenshuis dan in de twee andere regio’s.    

activiteiten per bedrijf en regio in 2010  

Schoonmaak
Wassen/ 
strijken 
thuis

Naaiwerken Maaltijden
Minder-
mobiel-
vervoer

72,0% 7,2% 0,5% 0,9% 1,6%

74,8% 12,9% 1,0% 1,5% 0,2%

69,6% 6,5% 0,3% 0,8% 2,5%

73,4% 5,5% 0,5% 0,7% 1,3%

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij bedrijven (2010) 
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bedrijven per provincie (maatschappelijke zetel) per type in 2010  

Luik
Waals-
Brabant

Luxemburg

11,0% 6,5% 2,6%

9,5% 7,4% 1,3%

14,3% 0,0% 0,0%

14,9% 5,0% 4,0%

13,2% 6,3% 3,3%

7,7% 6,5% 2,8%

14,7% 1,3% 9,1%

11,9% 8,1% 1,4%

ernemingen naar activiteiten 

Om een beeld te krijgen van het relatief belang van de diverse dienstencheque-activiteiten 
werd aan de ondernemingen gevraagd om het gewicht aan te geven van elk van de 

dienst. Bedrijf x geeft 
bijvoorbeeld het antwoord dat 75% van de gepresteerde uren in zijn bedrijf betrekking 
hebben op schoonmaak van de woning van de gebruiker en 25% op wassen en strijken bij 

er en heeft daarom 100% strijken 

geeft de gemiddelde verdeling van de diverse activiteiten per bedrijf weer per 
deze Figuur kan men afleiden dat de meeste dienstencheque-

ondernemingen actief zijn op het gebied van schoonmaak van woningen van de gebruiker. 
Het gewicht van dit soort activiteit was in 2010 gemiddeld 72% van het totale aantal 

jf. Strijken buitenshuis komt op de tweede plaats (16,6%) en 
wassen en strijken bij de gebruiker thuis op de derde plaats (7,2%). Het bereiden van 
maaltijden, het kleine occasionele naaiwerk, de boodschappendienst en de minder 

, al gaat het wel nog om substantiële 
. Deze percentages zijn zeer weinig geëvolueerd sinds de 

Het is interessant om op te merken 
ndernemingen een erkenning aanvragen voor meerdere 

activiteiten, maar zich in de realiteit enkel concentreren op een beperkt aantal activiteiten. 

verschillen in het belang van de activiteiten zijn echter op te 
ijkactiviteiten in Brussel voornamelijk bij de gebruiker zelf te 

 

Bood-
schappen

Strijken 
buitenshuis 

1,1% 16,6%

1,6% 7,8%

0,8% 19,5%

1,3% 17,3%



  

juni 2011  

Ook naar type bedrijven zijn een aantal verschillen op te merken wat het belang van de 
verschillende activiteiten betreft. 
elk soort activiteit, berekend over alle ondernemingen van eenzelfde type. Hieruit blijkt dat 
de dienstverlening van bepaalde types ondernemingen (bvb. interim, gemeente en PWA) 
bijna volledig toegespitst is op het aanbieden van hulp voor huishoudelijke taken. Strijken 
buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private ondernemingen 
(exclusief interim), natuurlijke personen en in
de vierde belangrijkste activiteit voor VZW’s. 

Figuur 13: Aandeel activiteiten per bedrijf en type in 2010 

Schoonmaak

Privaat (N=536) 69,0%

Interim (N=14) 88,0%

Invoeg (N=51) 76,1%

VZW (N=152) 62,9%

Gemeente/OCMW (N=115) 81,9%

PWA (N=106) 83,6%

Nat. Pers. (N=205) 73,4%
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Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij bedrijven (2010)

 

 

 

zijn een aantal verschillen op te merken wat het belang van de 
verschillende activiteiten betreft. Figuur 13 geeft een beeld van het gemiddeld aandeel van 
elk soort activiteit, berekend over alle ondernemingen van eenzelfde type. Hieruit blijkt dat 
de dienstverlening van bepaalde types ondernemingen (bvb. interim, gemeente en PWA) 

volledig toegespitst is op het aanbieden van hulp voor huishoudelijke taken. Strijken 
buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private ondernemingen 
(exclusief interim), natuurlijke personen en invoegbedrijven. Minder mobielen
de vierde belangrijkste activiteit voor VZW’s.  

activiteiten per bedrijf en type in 2010  

Schoonmaak
Wassen/ 

strijken thuis
Naaiwerken Maaltijden

Minder-
mobiel-
vervoer

Bood-
schappen buitenshuis 

69,0% 7,9% 0,6% 0,9% 1,5% 0,8%

88,0% 5,9% 0,7% 1,2% 0,2% 0,7%

76,1% 6,3% 0,5% 0,8% 0,3% 2,0%

62,9% 5,9% 0,4% 1,0% 5,6% 3,4%

81,9% 6,6% 0,2% 0,3% 0,2% 0,6%

83,6% 8,1% 0,3% 1,1% 0,2% 0,5%

73,4% 6,8% 0,5% 1,0% 0,8% 0,8%

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij bedrijven (2010) 
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zijn een aantal verschillen op te merken wat het belang van de 
geeft een beeld van het gemiddeld aandeel van 

elk soort activiteit, berekend over alle ondernemingen van eenzelfde type. Hieruit blijkt dat 
de dienstverlening van bepaalde types ondernemingen (bvb. interim, gemeente en PWA) 

volledig toegespitst is op het aanbieden van hulp voor huishoudelijke taken. Strijken 
buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private ondernemingen 

mobielen-vervoer is 

Strijken 
buitenshuis 

19,3%

3,4%

14,0%

20,9%

10,1%

6,2%

16,7%
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4.5 Dienstencheque

Op basis van de resultaten van de gebruikers
gebruikers per type dienstencheque
mogelijk om in kaart te brengen of sommige g
type bedrijven.  

Tabel 13 geeft de verdeling van gebruikers naargelang hun statuut, het al dan niet hebben 
van een gehandicapte persoon ten laste, de beroepssituatie, het onderwijsniveau en de 
inkomensklasse per type onderneming. 

Tabel 13: Aandeel gebruikers naar profi

 
 

Privaat 
(N=2.219)

Totaal Totaal 45,9%

Regio 

Brussel                  71,5%

Vlaanderen 41,1%

Wallonië  49,1%

Leeftijd-              
categorie 

< 35  46,0%

35-44  46,9%

45-54  46,4%

55-64  47,8%

65-79  43,7%

> 80  40,6%

Statuut 
Gebruikers met  
persoon met een 
handicap ten laste 

41,4%

Beroeps-
situatie 

Loontrekkende 45,3%

Zelfstandige 54,3%

Werkzoekend 42,3%

(brug)Pensioen 43,3%

Andere niet actief 45,3%

Scholings-
niveau 

Lagere school 32,2%

Lager middelbaar  39,5%

Hoger middelbaar  44,4%

Hoger of 
universiteit 

47,7%

Andere 48,7%

Inkomens-
klasse 

< 1.000 €  50,0%

1.000 €- 2.000 €  42,9%

2.000 € - 3.000 €  44,3%

3.000 € - 4.000 €  48,1%

4.000 € - 5.000 €  43,7%

> 5.000 € 45,0%

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010)

Volgende belangrijke vaststellingen kunnen uit deze

� Bijna 1 op 2 gebruikers laten hun dienstencheque
commercieel privaat
(16,8%) en interim-

� Brusselse gebruikers zijn oververtegenw
terwijl Vlaamse gebruikers oververtegenwoordigd zijn bij VZW’s. 

� Oudere gebruikers blijken zich relatief meer te oriënteren op VZW’s, PWA’s en 
OCMW’s/gemeentes dan jongeren voor het uitvoeren van dienstencheque
activiteiten.  

� Gebruikers met een persoon 
meer op OCMW’s/gemeentes, PWA’s en VZW’s voor het uitvoeren van 
dienstencheque-activiteiten. 
proportioneel minder op priv

� Zelfstandigen blijken zich voornamelijk te richten op commerciële private bedrijven 
terwijl werkzoekenden zich relatief meer op VZW’s richten. (Brug)Gepensioneerde
blijken zich relatief meer te oriënteren op VZW’

 

 

ncheque-ondernemingen naar type gebruikers

Op basis van de resultaten van de gebruikers-enquête worden de profielkenmerken van de 
gebruikers per type dienstencheque-onderneming geanalyseerd. Op deze wijze is het 
mogelijk om in kaart te brengen of sommige gebruikers zich eerder richten tot bepaalde 

geeft de verdeling van gebruikers naargelang hun statuut, het al dan niet hebben 
apte persoon ten laste, de beroepssituatie, het onderwijsniveau en de 

inkomensklasse per type onderneming.  

gebruikers naar profielkenmerk per type onderneming in 

Privaat 
(N=2.219) 

Interim 
(N=782) 

Invoeg 
(N=442) 

VZW 
(N=809) 

OCMW/  
Gemeente 
(N=219) 

45,9% 16,3% 9,0% 16,8% 4,6% 

71,5% 12,8% 3,0% 5,4% 0,8% 

41,1% 17,0% 10,0% 20,1% 5,1% 

49,1% 15,8% 8,7% 13,0% 4,7% 

46,0% 17,7% 9,7% 17,1% 3,4% 

46,9% 17,6% 10,0% 15,2% 3,4% 

46,4% 16,9% 7,9% 16,1% 5,5% 

47,8% 14,9% 9,3% 16,1% 3,9% 

43,7% 14,6% 8,9% 19,8% 5,1% 

40,6% 14,4% 8,1% 19,2% 9,6% 

41,4% 15,4% 7,4% 19,8% 7,1% 

45,3% 17,2% 9,7% 16,4% 4,4% 

54,3% 15,3% 8,2% 12,0% 3,1% 

42,3% 18,0% 10,5% 23,3% 0,0% 

43,3% 14,6% 8,4% 19,7% 6,1% 

45,3% 17,2% 9,7% 16,4% 4,4% 

32,2% 12,8% 13,4% 19,5% 17,2% 

39,5% 14,9% 9,2% 19,5% 7,2% 

44,4% 14,7% 9,5% 19,1% 4,4% 

47,7% 16,9% 8,7% 15,7% 4,1% 

48,7% 17,1% 12,7% 12,5% 1,7% 

50,0% 9,7% 6,4% 14,8% 10,8% 

42,9% 15,9% 9,2% 18,1% 5,7% 

44,3% 15,5% 10,5% 17,7% 4,6% 

48,1% 17,0% 9,4% 14,9% 3,7% 

43,7% 20,2% 8,3% 16,4% 3,7% 

45,0% 18,6% 8,4% 18,5% 2,8% 

Bron: IDEA Consult op basis van enquête bij gebruikers (2010) 

Volgende belangrijke vaststellingen kunnen uit deze tabel getrokken worden:

Bijna 1 op 2 gebruikers laten hun dienstencheque-activiteiten uitvoe
commercieel privaat bedrijf (45,9%). Op de tweede plaats komen de VZW’s 

-bedrijven (16,3%).  
Brusselse gebruikers zijn oververtegenwoordigd bij commercieel private bedrijven, 
terwijl Vlaamse gebruikers oververtegenwoordigd zijn bij VZW’s.  
Oudere gebruikers blijken zich relatief meer te oriënteren op VZW’s, PWA’s en 
OCMW’s/gemeentes dan jongeren voor het uitvoeren van dienstencheque

Gebruikers met een persoon met een handicap ten laste richten zich 
op OCMW’s/gemeentes, PWA’s en VZW’s voor het uitvoeren van 

activiteiten. Deze gebruikers richten zich daarentegen 
proportioneel minder op private ondernemingen en natuurlijke personen
Zelfstandigen blijken zich voornamelijk te richten op commerciële private bedrijven 
terwijl werkzoekenden zich relatief meer op VZW’s richten. (Brug)Gepensioneerde
blijken zich relatief meer te oriënteren op VZW’s, OCMW’s/Gemeentes en PWA’s. 
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ondernemingen naar type gebruikers 

enquête worden de profielkenmerken van de 
onderneming geanalyseerd. Op deze wijze is het 

ebruikers zich eerder richten tot bepaalde 

geeft de verdeling van gebruikers naargelang hun statuut, het al dan niet hebben 
apte persoon ten laste, de beroepssituatie, het onderwijsniveau en de 

elkenmerk per type onderneming in 2010 

PWA 
(N=289) 

Nat. Pers. 
(N=68) 

5,9% 1,4% 

4,3% 2,2% 

5,5% 1,1% 

6,9% 1,7% 

3,4% 2,6% 

6,0% 0,9% 

6,2% 1,0% 

7,0% 1,0% 

6,2% 1,8% 

6,8% 1,3% 

8,3% 0,6% 

5,9% 1,2% 

5,1% 2,0% 

5,9% 0,0% 

6,3% 1,6% 

5,9% 1,2% 

3,7% 1,2% 

7,3% 2,4% 

6,3% 1,7% 

5,7% 1,2% 

3,3% 4,0% 

6,2% 2,1% 

6,8% 1,5% 

6,0% 1,5% 

5,4% 1,6% 

6,5% 1,3% 

5,8% 0,8% 

tabel getrokken worden: 

activiteiten uitvoeren door een 
bedrijf (45,9%). Op de tweede plaats komen de VZW’s 

oordigd bij commercieel private bedrijven, 

Oudere gebruikers blijken zich relatief meer te oriënteren op VZW’s, PWA’s en 
OCMW’s/gemeentes dan jongeren voor het uitvoeren van dienstencheque-

ten laste richten zich proportioneel 
op OCMW’s/gemeentes, PWA’s en VZW’s voor het uitvoeren van 

Deze gebruikers richten zich daarentegen 
atuurlijke personen. 

Zelfstandigen blijken zich voornamelijk te richten op commerciële private bedrijven 
terwijl werkzoekenden zich relatief meer op VZW’s richten. (Brug)Gepensioneerden 

s, OCMW’s/Gemeentes en PWA’s.  
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� Wat het scholingsniveau betreft blijkt duidelijk dat commerciële private bedrijven 
en interimbedrijven gekenmerkt zijn door een relatief hoger aandeel 
hooggeschoolde gebruikers. Zeer laaggeschoolde gebruikers (enkel diploma l
school) blijken daarentegen relatief meer gericht te zijn op invoegbedrijven, VZW’s 
en OCMW’s/Gemeentes.

� Lagere lonen (<1.000 euro) blijken zicht relatief meer te oriënteren op
OCMW’s/Gemeentes maar ook op commerciële private bedrijven voor het 
verrichten van dienstencheque
hogere inkomenscategorieën aantrekken. 

Uit de hierboven beschreven vaststellingen kan men dus concluderen dat non profit 
ondernemingen, en meer specifiek VZW’s, PWA’s en OCMW’s/
richten op kwetsbare profielen: ouderen, gebruikers met een persoon 
ten laste, werkzoekenden of (brug)gepensioneerden, lager geschoolden en lagere 
inkomenscategorieën. Profit
interim-bedrijven richten zich eerder meer op hogere profielen, namelijk jongeren, 
loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hogere inkomenscategorieën.  

4.6 Aantal werknemers en terugbetaalde dienstencheques

Tabel 14 geeft weer hoeveel cheques gemiddeld door dienstencheque
ingediend en hoeveel werknemers gemiddeld worden tewerkgesteld, uitgesplitst naar type 
onderneming.  

Algemeen heeft een dienstencheque
60 werknemers tewerkgesteld in 2010. Grote verschillen zijn echter opmerkbaar naar type 
bedrijf. Interim-bedrijven stellen het meeste werknemers te
gaat het dan ook over een groot aantal werknemers, verspreid over een klein aantal 
bedrijven. Natuurlijke personen zijn dan weer een type onderneming dat bestaat uit veel 
kleine bedrijven en tellen gemiddeld maar 13 werknemer

Gemiddeld over alle bedrijven hebben werknemers 673 cheques binnengebracht in 2010. 
Er zijn echter een aantal verschillen tussen de types ondernemingen op te merken. Zo 
leverde een werknemer in een VZW in 2010 gemiddeld 637 cheques op tegen
gemeente/OCMW.  

Tabel 14: Terugbetaalde dienstencheques en we

  dienstencheques per bedrijf 

  

Handelsvennootschap 

Interimbedrijf 

Invoegonderneming 

VZW 

Gemeente/OCMW 

PWA 

Natuurlijk persoon 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

                                               

19 Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven

 

 

Wat het scholingsniveau betreft blijkt duidelijk dat commerciële private bedrijven 
en interimbedrijven gekenmerkt zijn door een relatief hoger aandeel 
hooggeschoolde gebruikers. Zeer laaggeschoolde gebruikers (enkel diploma l
school) blijken daarentegen relatief meer gericht te zijn op invoegbedrijven, VZW’s 
en OCMW’s/Gemeentes. 
Lagere lonen (<1.000 euro) blijken zicht relatief meer te oriënteren op
OCMW’s/Gemeentes maar ook op commerciële private bedrijven voor het 

chten van dienstencheque-activiteiten terwijl interim-bedrijven relatief meer 
hogere inkomenscategorieën aantrekken.  

Uit de hierboven beschreven vaststellingen kan men dus concluderen dat non profit 
ondernemingen, en meer specifiek VZW’s, PWA’s en OCMW’s/gemeentes zich eerder 
richten op kwetsbare profielen: ouderen, gebruikers met een persoon met een handicap 
ten laste, werkzoekenden of (brug)gepensioneerden, lager geschoolden en lagere 
inkomenscategorieën. Profit-bedrijven, en meer specifiek commerciële private bedrijven en 

bedrijven richten zich eerder meer op hogere profielen, namelijk jongeren, 
loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hogere inkomenscategorieën.  

Aantal werknemers en terugbetaalde dienstencheques

geeft weer hoeveel cheques gemiddeld door dienstencheque-bedrijven worden 
ingediend en hoeveel werknemers gemiddeld worden tewerkgesteld, uitgesplitst naar type 

heeft een dienstencheque-onderneming gemiddeld 40.590 cheques ingediend en 
60 werknemers tewerkgesteld in 2010. Grote verschillen zijn echter opmerkbaar naar type 

bedrijven stellen het meeste werknemers te werk (762). Bij deze bedrijven 
gaat het dan ook over een groot aantal werknemers, verspreid over een klein aantal 
bedrijven. Natuurlijke personen zijn dan weer een type onderneming dat bestaat uit veel 
kleine bedrijven en tellen gemiddeld maar 13 werknemers per bedrijf.  

Gemiddeld over alle bedrijven hebben werknemers 673 cheques binnengebracht in 2010. 
Er zijn echter een aantal verschillen tussen de types ondernemingen op te merken. Zo 
leverde een werknemer in een VZW in 2010 gemiddeld 637 cheques op tegen

erugbetaalde dienstencheques en werknemers naar type onderneming in 

Aantal ingediende 
dienstencheques per bedrijf 

(N= 2.29119) 

Aantal werknemers 
(N=136.915) 

% Gem. % Gem. 

45,8% 41.710 45,3% 61 

14,0% 464.653 15,6% 762 

8,1% 74.194 8,3% 113 

14,3% 43.977 13,8% 63 

5,6% 21.228 5,3% 30 

8,7% 35.008 8,3% 50 

3,4% 8.871 3,4% 13 

100% 40.590 100% 60 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

        

Deze percentages zijn berekend op het aantal bedrijven dat op de enquête van de RVA antwoordde.

29 

Wat het scholingsniveau betreft blijkt duidelijk dat commerciële private bedrijven 
en interimbedrijven gekenmerkt zijn door een relatief hoger aandeel 
hooggeschoolde gebruikers. Zeer laaggeschoolde gebruikers (enkel diploma lagere 
school) blijken daarentegen relatief meer gericht te zijn op invoegbedrijven, VZW’s 

Lagere lonen (<1.000 euro) blijken zicht relatief meer te oriënteren op 
OCMW’s/Gemeentes maar ook op commerciële private bedrijven voor het 

bedrijven relatief meer 

Uit de hierboven beschreven vaststellingen kan men dus concluderen dat non profit 
gemeentes zich eerder 

met een handicap 
ten laste, werkzoekenden of (brug)gepensioneerden, lager geschoolden en lagere 

rivate bedrijven en 
bedrijven richten zich eerder meer op hogere profielen, namelijk jongeren, 

loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hogere inkomenscategorieën.   

Aantal werknemers en terugbetaalde dienstencheques 

bedrijven worden 
ingediend en hoeveel werknemers gemiddeld worden tewerkgesteld, uitgesplitst naar type 

onderneming gemiddeld 40.590 cheques ingediend en 
60 werknemers tewerkgesteld in 2010. Grote verschillen zijn echter opmerkbaar naar type 

werk (762). Bij deze bedrijven 
gaat het dan ook over een groot aantal werknemers, verspreid over een klein aantal 
bedrijven. Natuurlijke personen zijn dan weer een type onderneming dat bestaat uit veel 

Gemiddeld over alle bedrijven hebben werknemers 673 cheques binnengebracht in 2010. 
Er zijn echter een aantal verschillen tussen de types ondernemingen op te merken. Zo 
leverde een werknemer in een VZW in 2010 gemiddeld 637 cheques op tegen 718 bij een 

rknemers naar type onderneming in 2010 

Aantal werknemers 
Aantal 

cheques per 
werknemer 

   

656 

709 

666 

637 

718 

713 

692 

673 

dat op de enquête van de RVA antwoordde. 
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5 ANALYSE VAN DE DIENS

5.1 Aantal dienstencheque
de opstart van het systeem

Voor de weergave van het aantal werknemers wordt zowel beroep gedaan op de cijfers 
van de RVA als van de RSZ/RSZPPO, de eerste werkt op jaarbasis, terwijl de RSZ/RSZPPO 
beschikt over kwartaalcijfers. In 
het jaar 2010.  

Aan de hand van de enquête van de RVA kan het aantal werknemers werkzaam in de loop 
van 2010 en het aantal werknemers nog onder contract op het einde 
bepaald. Deze cijfers komen voort uit de aangifte van de ondernemingen op de enquête
Volgens deze gegevens waren er in de loop van 2010 136.915 individuele werknemers aan 
de slag. Op het einde van het jaar waren er 
betekent dat ongeveer 27% van de werknemers op het einde van het jaar reeds uit het 
systeem was gestroomd.  

Tabel 15: Aantal dienstencheque

  

RVA 
In de loop van 2010

Eind 2010 

RSZ In de loop van het kwartaal

RSZPPO In de loop van het kwartaal

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA, RSZ en 

De cijfers van de RSZ en de RSZPPO geven het aantal wer
een kwartaal in de aangiftes van de ondernemingen werden aangegeven als 
dienstencheque-werknemers. Hierbij is het belangrijk op te merken dat deze cijfers 
afhankelijk zijn van de correcte aangifte door de werkgever. Regelmatig worden niet alle 
werknemers aangegeven als dienstencheque
ten onrechte onder deze categorie geplaatst. De correctheid van de aangegeven cijfers 
stijgt echter wel met de tijd. In het vierde kwartaal van 2010 geven de RSZ/RSZPPO aan 
respectievelijk 104.626 en 4.526 unieke werknemers te hebben geregistreerd voor een 
totaal van 109.152 werknemers. 

In onderstaande tabel worden de door de RSZ/RSZPPO ger
In het totaal komt men aan ongeveer 86,3 miljoen geregistreerde uren, een getal dat 
vooreerst lager ligt dan het aantal door ondernemingen ingebrachte cheques 
(94.830.823).  

Tabel 16: Aantal gepresteerd
RSZ21/RSZPPO 

 2010Q1

RSZ/RSZPPO: werkelijk 
gepresteerde uren 

RSZ 19.556.627

RSZPPO 1.175.382

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RSZ en RSZPPO (2010)

                                               

20 2.291 bedrijven gaven hun gegevens door met de RVA enquête.
21 Bij voltijdse tewerkstelling is er bij RSZ

normale werkweek dient gepresteerd te worden. Daar
opgesplitst in dagen voor voltijdse prestaties en uren voor deeltijdse tewerkstellingen. Als 
benadering van het aantal uren voor voltijdse prestaties werd het aantal dagen vermenigvuldigd 
met 7,6 in de veronderstelling dat 
niet. 

 

 

ANALYSE VAN DE DIENSTENCHEQUE-WERKNEMERS

Aantal dienstencheque-werknemers en evolutie sinds 
de opstart van het systeem 

Voor de weergave van het aantal werknemers wordt zowel beroep gedaan op de cijfers 
van de RVA als van de RSZ/RSZPPO, de eerste werkt op jaarbasis, terwijl de RSZ/RSZPPO 
beschikt over kwartaalcijfers. In Tabel 15 wordt het aantal werknemers weergegeven voor 

Aan de hand van de enquête van de RVA kan het aantal werknemers werkzaam in de loop 
van 2010 en het aantal werknemers nog onder contract op het einde van 2010 worden 
bepaald. Deze cijfers komen voort uit de aangifte van de ondernemingen op de enquête
Volgens deze gegevens waren er in de loop van 2010 136.915 individuele werknemers aan 
de slag. Op het einde van het jaar waren er nog 99.596 werknemers onder contract, wat 
betekent dat ongeveer 27% van de werknemers op het einde van het jaar reeds uit het 

: Aantal dienstencheque-werknemers in 2010 volgens RVA en RSZ/RSZPPO

2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010

In de loop van 2010    

   

In de loop van het kwartaal 96.784 99.720 102.235 104.626

In de loop van het kwartaal 4.281 4.367 4.437 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA, RSZ en RSZPPO (2010) 

De cijfers van de RSZ en de RSZPPO geven het aantal werknemers aan die in de loop van 
kwartaal in de aangiftes van de ondernemingen werden aangegeven als 

werknemers. Hierbij is het belangrijk op te merken dat deze cijfers 
fhankelijk zijn van de correcte aangifte door de werkgever. Regelmatig worden niet alle 
werknemers aangegeven als dienstencheque-werknemer of wordt omkaderingspersoneel 
ten onrechte onder deze categorie geplaatst. De correctheid van de aangegeven cijfers 
tijgt echter wel met de tijd. In het vierde kwartaal van 2010 geven de RSZ/RSZPPO aan 
respectievelijk 104.626 en 4.526 unieke werknemers te hebben geregistreerd voor een 
totaal van 109.152 werknemers.  

In onderstaande tabel worden de door de RSZ/RSZPPO geregistreerde uren weergegeven. 
In het totaal komt men aan ongeveer 86,3 miljoen geregistreerde uren, een getal dat 
vooreerst lager ligt dan het aantal door ondernemingen ingebrachte cheques 

: Aantal gepresteerde uren van dienstencheque-werknemers in 2010 volgens 
 

2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4

    

19.556.627 20.881.648 18.420.108 21.393.601

1.175.382 1.198.790 1.237.981 1.268.610

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RSZ en RSZPPO (2010) 

        

bedrijven gaven hun gegevens door met de RVA enquête. 

Bij voltijdse tewerkstelling is er bij RSZ-aangifte geen referentie naar het aantal uren dat in een 
normale werkweek dient gepresteerd te worden. Daarom worden de aangegeven perioden 
opgesplitst in dagen voor voltijdse prestaties en uren voor deeltijdse tewerkstellingen. Als 
benadering van het aantal uren voor voltijdse prestaties werd het aantal dagen vermenigvuldigd 
met 7,6 in de veronderstelling dat elke dag 7u36 zou beslaan. Bij RSZPPO stelt dit probleem zich 
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werknemers en evolutie sinds 

Voor de weergave van het aantal werknemers wordt zowel beroep gedaan op de cijfers 
van de RVA als van de RSZ/RSZPPO, de eerste werkt op jaarbasis, terwijl de RSZ/RSZPPO 

wordt het aantal werknemers weergegeven voor 

Aan de hand van de enquête van de RVA kan het aantal werknemers werkzaam in de loop 
van 2010 worden 

bepaald. Deze cijfers komen voort uit de aangifte van de ondernemingen op de enquête20. 
Volgens deze gegevens waren er in de loop van 2010 136.915 individuele werknemers aan 

onder contract, wat 
betekent dat ongeveer 27% van de werknemers op het einde van het jaar reeds uit het 

werknemers in 2010 volgens RVA en RSZ/RSZPPO 

2010Q4 Jaar 
2010 

 136.915 

 99.596 

104.626  

4.526  

knemers aan die in de loop van 
kwartaal in de aangiftes van de ondernemingen werden aangegeven als 

werknemers. Hierbij is het belangrijk op te merken dat deze cijfers 
fhankelijk zijn van de correcte aangifte door de werkgever. Regelmatig worden niet alle 

werknemer of wordt omkaderingspersoneel 
ten onrechte onder deze categorie geplaatst. De correctheid van de aangegeven cijfers 
tijgt echter wel met de tijd. In het vierde kwartaal van 2010 geven de RSZ/RSZPPO aan 
respectievelijk 104.626 en 4.526 unieke werknemers te hebben geregistreerd voor een 

egistreerde uren weergegeven. 
In het totaal komt men aan ongeveer 86,3 miljoen geregistreerde uren, een getal dat 
vooreerst lager ligt dan het aantal door ondernemingen ingebrachte cheques 

werknemers in 2010 volgens 

2010Q4 Jaar 2010 

86.308.130  

 

21.393.601 80.251.984 

1.268.610 6.056.146 

aangifte geen referentie naar het aantal uren dat in een 
om worden de aangegeven perioden 

opgesplitst in dagen voor voltijdse prestaties en uren voor deeltijdse tewerkstellingen. Als 
benadering van het aantal uren voor voltijdse prestaties werd het aantal dagen vermenigvuldigd 

elke dag 7u36 zou beslaan. Bij RSZPPO stelt dit probleem zich 
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Figuur 14 geeft vervolgens de evolutie van het aantal werknemers weer vol
gegevens tussen 2006 en 2010. Hieruit blijkt duidelijk dat het aantal werknemers continu 
blijft stijgen over de tijd. Tussen 2009 en 2010 is het aantal werknemers nog met 13,8% 
gestegen. Hieruit blijkt dat de tewerkstelling in het systeem blijft s
dat het systeem ondertussen 7 jaar geleden geïmplementeerd werd. Het systeem blijft dus 
een belangrijke generator van nieuwe jobs. 

Figuur 14: Aantal dienstencheque
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 Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

 

 

 

geeft vervolgens de evolutie van het aantal werknemers weer vol
gegevens tussen 2006 en 2010. Hieruit blijkt duidelijk dat het aantal werknemers continu 
blijft stijgen over de tijd. Tussen 2009 en 2010 is het aantal werknemers nog met 13,8% 
gestegen. Hieruit blijkt dat de tewerkstelling in het systeem blijft stijgen, ondanks het feit 
dat het systeem ondertussen 7 jaar geleden geïmplementeerd werd. Het systeem blijft dus 
een belangrijke generator van nieuwe jobs.  

Aantal dienstencheque-werknemers (2006-2010) 

2006 2007 2008 2009

Totaal aantal werknemers 61.759 87.152 103.437 120.324 

41,1% 18,7% 16,3%

-
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60.000 

80.000 

100.000 
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140.000 

160.000 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 
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geeft vervolgens de evolutie van het aantal werknemers weer volgens RVA-
gegevens tussen 2006 en 2010. Hieruit blijkt duidelijk dat het aantal werknemers continu 
blijft stijgen over de tijd. Tussen 2009 en 2010 is het aantal werknemers nog met 13,8% 

tijgen, ondanks het feit 
dat het systeem ondertussen 7 jaar geleden geïmplementeerd werd. Het systeem blijft dus 

2010

120.324 136.915 

13,8%
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5.2 Regionale spreiding van de dienstencheque
werknemers  

Tabel 17 geeft het aantal werknemers weer per regio tussen 2007 en 2010. Hieruit blijkt 
dat het aantal werknemers niet op dezelfde wijze is geëvolueerd in de verschillende 
regio’s. Sinds 2007 is de gr
14%). Brussel en Wallonië waren in de eerste jaren gekenmerkt door een hogere groeivoet 
dan Vlaanderen. Dit kan verklaard worden door de inhaalbeweging van deze regio’s t.o.v. 
Vlaanderen. Zo kende het dienstencheque
succes in Vlaanderen waardoor deze er 
Brussel en Wallonië. Een inhaalbeweging werd in de volgende jaren in Brussel en Wallonië 
opgemerkt. De groeivoeten van deze regio’s zijn daarna continu gedaald. Over de hele 
periode 2007 en 2010 blijft het aantal werknemers in Brussel echter sterker stijgen dan in 
de twee andere regio’s. Tussen 2009 en 2010 was de tewerkstelling van dienstencheque
werknemers in deze regio nog gekenmerkt door een stijging van 21,2% voor een nationale 
gemiddelde groei van 13,8%. 

Tabel 17: Aandeel dienstencheque

 2007

Brussel          7.213 

 groeivoet 

Vlaanderen        55.979 

 groeivoet 

Wallonië        23.960 

 groeivoet 

Totaal 87.152

 groeivoet 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

In Figuur 15 is duidelijk te zien hoe de snellere aangroei van het aantal werknemers in 
Vlaanderen de spreiding van de erkende ondernemingen over de regio’s beïnvloedt. In 
2006 kwamen slechts 7,8% dienste
Vlaanderen. In 2010 bedroegen beide percentages respectievelijk 12,4% en

Als men deze percentages vergelijkt met het aandeel gebruikers (
dienstencheque-ondernemingen per regio (

� Brussel in 2010 proportioneel meer dienstencheque
werknemers (12,4%) had dan gebruikers (8,8%).

� Vlaanderen in 2010 proportioneel minder dienstencheque
(43,9%) had dan gebruikers (60,6%) en werknemers (59,2%).

� Wallonië in 2010 prop
dan gebruikers (30,6%) en vooral werknemers (26,9%).

 

 

Regionale spreiding van de dienstencheque
 

geeft het aantal werknemers weer per regio tussen 2007 en 2010. Hieruit blijkt 
dat het aantal werknemers niet op dezelfde wijze is geëvolueerd in de verschillende 
regio’s. Sinds 2007 is de groei in het aantal werknemers constant in Vlaanderen (rond 
14%). Brussel en Wallonië waren in de eerste jaren gekenmerkt door een hogere groeivoet 
dan Vlaanderen. Dit kan verklaard worden door de inhaalbeweging van deze regio’s t.o.v. 

et dienstencheque-systeem, bij zijn invoering in 2004, een groter 
succes in Vlaanderen waardoor deze er relatief sterker vertegenwoordigd was t.o.v. 
Brussel en Wallonië. Een inhaalbeweging werd in de volgende jaren in Brussel en Wallonië 

ivoeten van deze regio’s zijn daarna continu gedaald. Over de hele 
periode 2007 en 2010 blijft het aantal werknemers in Brussel echter sterker stijgen dan in 
de twee andere regio’s. Tussen 2009 en 2010 was de tewerkstelling van dienstencheque

deze regio nog gekenmerkt door een stijging van 21,2% voor een nationale 
%.  

: Aandeel dienstencheque-werknemers per gewest (2007-2010) 

2007 2008 2009 

7.213           10.284           14.236  

42,6% 38,4% 

55.979           63.626           72.445  

13,7% 13,9% 

23.960           29.527           33.643  

23,2% 13,9% 

87.152 103.437 120.324 

18,7% 16,3% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

is duidelijk te zien hoe de snellere aangroei van het aantal werknemers in 
Vlaanderen de spreiding van de erkende ondernemingen over de regio’s beïnvloedt. In 
2006 kwamen slechts 7,8% dienstencheque-werknemers uit Brussel tegenover 65,7% in 
Vlaanderen. In 2010 bedroegen beide percentages respectievelijk 12,4% en

Als men deze percentages vergelijkt met het aandeel gebruikers (Figuur 3) en het aandeel 
ondernemingen per regio (Figuur 9), blijkt duidelijk dat: 

10 proportioneel meer dienstencheque-ondernemingen (16,9%) en 
werknemers (12,4%) had dan gebruikers (8,8%). 
Vlaanderen in 2010 proportioneel minder dienstencheque
(43,9%) had dan gebruikers (60,6%) en werknemers (59,2%). 
Wallonië in 2010 proportioneel meer dienstencheque-ondernemingen (39,2%) had 
dan gebruikers (30,6%) en vooral werknemers (26,9%). 
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geeft het aantal werknemers weer per regio tussen 2007 en 2010. Hieruit blijkt 
dat het aantal werknemers niet op dezelfde wijze is geëvolueerd in de verschillende 

oei in het aantal werknemers constant in Vlaanderen (rond 
14%). Brussel en Wallonië waren in de eerste jaren gekenmerkt door een hogere groeivoet 
dan Vlaanderen. Dit kan verklaard worden door de inhaalbeweging van deze regio’s t.o.v. 

systeem, bij zijn invoering in 2004, een groter 
vertegenwoordigd was t.o.v. 

Brussel en Wallonië. Een inhaalbeweging werd in de volgende jaren in Brussel en Wallonië 
ivoeten van deze regio’s zijn daarna continu gedaald. Over de hele 

periode 2007 en 2010 blijft het aantal werknemers in Brussel echter sterker stijgen dan in 
de twee andere regio’s. Tussen 2009 en 2010 was de tewerkstelling van dienstencheque-

deze regio nog gekenmerkt door een stijging van 21,2% voor een nationale 

2010 

         17.256  

21,2%  

         82.281  

13,6%  

         37.378  

11,1%  

136.915 

13,8%  

is duidelijk te zien hoe de snellere aangroei van het aantal werknemers in 
Vlaanderen de spreiding van de erkende ondernemingen over de regio’s beïnvloedt. In 

werknemers uit Brussel tegenover 65,7% in 
Vlaanderen. In 2010 bedroegen beide percentages respectievelijk 12,4% en 59,2%.  

) en het aandeel 

ondernemingen (16,9%) en 

Vlaanderen in 2010 proportioneel minder dienstencheque-ondernemingen 

ondernemingen (39,2%) had 
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Figuur 15: Aandeel dienstencheque

2006

Brussel 7,8%

Vlaanderen 65,7%

Wallonië 23,3%
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Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

In Tabel 18 worden vervolgens de werknemers geordend volgens woonplaats met 
daarnaast het aantal gecreëerde banen volgens exploitatiezetel. Het is meteen duidelijk 
dat er meer banen zijn gecreëerd dan da
136.915 werknemers tegenover 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard door 
het aantal werknemers dat deeltijds voor meerdere werkgevers werkte of in de loop van 
het jaar van dienstencheque

Vergeleken met het aantal gecreëerde banen blijkt dat de verhouding werknemers/banen 
gelijk is voor Vlaanderen, maar merken we een lichte verschuiving van het percentage 
gecreëerde banen volgens exploitatiezetel vanuit Wallonië, ten voordele van 
zou hieruit kunnen concluderen dat meer werknemers in Brussel voor meerdere  
dienstencheque-werkgevers hebben gewerkt in het loop van het jaar (bvb. meer deeltijdse 
jobs in verschillende bedrijven of hogere verloop). 

Tabel 18: Aantal dienstencheque
werknemer) en banen gecreëerd (volgens exploitatie zetel) in 2010

 Werknemers (volgens 
woonplaats)

 Aantal 

Brussel  17.256 

Vlaanderen 82.281 

Wallonië 37.378 

Totaal 136.915 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

                                               

22 In het volgend deel van het rapport wordt duidelijk aangegeven hoeveel percent dienstencheque
werknemers voor meerdere werkgevers hebben gewerkt in 2010 (zie 

 

 

Aandeel dienstencheque-werknemers per regio (2006-2010) 

2007 2008 2009

8,1% 9,8% 11,6%

62,8% 60,3% 59,2%

26,9% 28,0% 27,5%

van gegevens RVA (2010) 

worden vervolgens de werknemers geordend volgens woonplaats met 
daarnaast het aantal gecreëerde banen volgens exploitatiezetel. Het is meteen duidelijk 
dat er meer banen zijn gecreëerd dan dat er werknemers in het systeem actief waren, 
136.915 werknemers tegenover 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard door 
het aantal werknemers dat deeltijds voor meerdere werkgevers werkte of in de loop van 
het jaar van dienstencheque-bedrijf is veranderd22.  

Vergeleken met het aantal gecreëerde banen blijkt dat de verhouding werknemers/banen 
gelijk is voor Vlaanderen, maar merken we een lichte verschuiving van het percentage 
gecreëerde banen volgens exploitatiezetel vanuit Wallonië, ten voordele van 
zou hieruit kunnen concluderen dat meer werknemers in Brussel voor meerdere  

werkgevers hebben gewerkt in het loop van het jaar (bvb. meer deeltijdse 
jobs in verschillende bedrijven of hogere verloop).  

: Aantal dienstencheque-werknemers naar regio (volgens woonplaats van de 
werknemer) en banen gecreëerd (volgens exploitatie zetel) in 2010

Werknemers (volgens 
woonplaats) 

Banen gecreëerd (volgens 
exploitatiezetel)

% Aantal 

12,6% 20.986 

60,1% 89.894 

27,3% 39.312 

100% 150.192 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

 

        

In het volgend deel van het rapport wordt duidelijk aangegeven hoeveel percent dienstencheque
werknemers voor meerdere werkgevers hebben gewerkt in 2010 (zie Figuur 33

33 

2010

12,4%

59,2%

26,9%

 

worden vervolgens de werknemers geordend volgens woonplaats met 
daarnaast het aantal gecreëerde banen volgens exploitatiezetel. Het is meteen duidelijk 

t er werknemers in het systeem actief waren, 
136.915 werknemers tegenover 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard door 
het aantal werknemers dat deeltijds voor meerdere werkgevers werkte of in de loop van 

Vergeleken met het aantal gecreëerde banen blijkt dat de verhouding werknemers/banen 
gelijk is voor Vlaanderen, maar merken we een lichte verschuiving van het percentage 
gecreëerde banen volgens exploitatiezetel vanuit Wallonië, ten voordele van Brussel. Men 
zou hieruit kunnen concluderen dat meer werknemers in Brussel voor meerdere  

werkgevers hebben gewerkt in het loop van het jaar (bvb. meer deeltijdse 

werknemers naar regio (volgens woonplaats van de 
werknemer) en banen gecreëerd (volgens exploitatie zetel) in 2010 

Banen gecreëerd (volgens 
exploitatiezetel) 

% 

14,0% 

59,9% 

26,2% 

100% 

In het volgend deel van het rapport wordt duidelijk aangegeven hoeveel percent dienstencheque-
33). 
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Onderstaande tabel geeft tot slot het aantal dienstencheque
weer, vergeleken met het totaal aantal werknemers per provincie. Voor de meeste 
provincies is de verhouding gelijklopend. Brussel, Limburg en West
relatief meer dienstencheque
Antwerpen zijn relatief ondervertegenwoordigd.

Tabel 19: Aantal dienstencheque
Belgische werknemers (volgens wo

 
Dienstencheque

 Aantal

Brussel 17.256

Antwerpen 22.497

Limburg 13.475

West-Vlaanderen 17.230

Oost-Vlaanderen 18.741

Vlaams-Brabant 10.338

Henegouwen 13.985

Namen 5.284

Luik 11.271

Waals-Brabant 3.912

Luxemburg 2.926

Totaal 136.915

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) en RSZ (2010)

 

 

Onderstaande tabel geeft tot slot het aantal dienstencheque-werknemers per provincie 
weer, vergeleken met het totaal aantal werknemers per provincie. Voor de meeste 
provincies is de verhouding gelijklopend. Brussel, Limburg en West-Vlaanderen hebben 

ef meer dienstencheque-werknemers. Vlaams-Brabant, Oost-
Antwerpen zijn relatief ondervertegenwoordigd. 

: Aantal dienstencheque-werknemers naar provincie en vergelijking met alle 
Belgische werknemers (volgens woonplaats van de werknemer)

Dienstencheque-werknemers in 
de loop van 2010 

Alle werknemers in België op 
30/09/2010

Aantal % Aantal 

17.256 12,6% 263.160 

22.497 16,4% 577.301 

13.475 9,8% 270.269 

17.230 12,6% 378.034 

18.741 13,7% 498.492 

10.338 7,6% 373.528 

13.985 10,2% 352.261 

5.284 3,9% 142.921 

11.271 8,2% 292.600 

3.912 2,9% 112.577 

2.926 2,1% 56.574 

136.915 100% 3.317.717 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) en RSZ (2010) 
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werknemers per provincie 
weer, vergeleken met het totaal aantal werknemers per provincie. Voor de meeste 

Vlaanderen hebben 
-Vlaanderen en 

werknemers naar provincie en vergelijking met alle 
onplaats van de werknemer) 

Alle werknemers in België op 
30/09/2010 

% 

7,9% 

17,4% 

8,1% 

11,4% 

15,0% 

11,3% 

10,6% 

4,3% 

8,8% 

3,4% 

1,7% 

100% 
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5.3 Profiel van de dienstencheque

In Tabel 20 vinden we, op basis van RVA
werknemers in 2010 terug naargelang belangrijke profielkenmerken, namelijk het 
geslacht, de leeftijd, het scholingsniveau en de nationaliteit. Al deze profielkenmerken 
worden bovendien gekruist naargelang de regio van de werknemer. 

Tabel 20: Overzicht profielkenmerken van de dienstencheque

  

Geslacht  
Man 

Vrouw 

Leeftijd  

< 30 jaar 

30 tem 39 j. 

40 tem 49 j. 

>50 jaar 

Scholings-
niveau23 

Laag 

Midden 

 
Hoog 

Nationaliteit 

België 

EU-27 (excl. 
België) 

Niet EU-27 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

Volgende belangrijke vaststellingen kunnen hieruit getrokken worden:

� Het overgrote deel van de werknemers zijn vrouwen. Hoewel in Brussel bijna 
dubbel zoveel mannen zijn tewerkgesteld 
vertegenwoordigen zij ook hier slechts 4,7% van de werknemers. 

� Wanneer we kijken naar de leeftijd van de werknemer
werknemers een leeftijd heeft tussen de 30 en de 50 jaar. Vlaanderen is 
gekenmerkt door een groter aandeel ouderen, terwijl Brussel gekenmerkt is door 
meer jongere werknemers. Indien we deze gegevens vergelijken met de verdeling 
naar leeftijd van de hele loontrekkende populatie in 2010
(50+ers) werknemers oververtegenwoordigd zijn in het dienstencheque
terwijl jongeren, ondervertegenwoordigd zijn. Zo is 24% van de loontrekkende 
populatie tussen 15 en
50 jaar. Slechts 22,6% dienstencheque
(versus 24% loontrekkende jonger dan 24 jaar) en 17,4% dienstencheque
werknemers zijn ouder dan 
Het dienstencheque
werknemers aan te trekken dan andere type jobs. 

� Uit de gegevens rond het scholingsniveau blijkt dat gemiddeld iets minder dan 2 op 
3 werknemers laagges
werknemers (69,3%). Vlaanderen heeft daartegenover met 38,2% het hoogste 
percentage middengeschoolden, terwijl Brussel met 4,8% hooggeschoolden in 
vergelijking met een nationaal gemiddelde van 3,4% over e
hooggeschoolde werknemers beschikt. Mogelijk is dit te wijten aan de grotere 
aanwezigheid van hooggeschoolde immigranten in Brussel (met eventueel een 
niet-erkend buitenlandse diploma). 

� Tot slot, 3 op 4 werknemers in het dienstencheque
nationaliteit. 17% resterende werknemers hebben een EU

                                               

 

23 Laaggeschoold=maximum lager secundair onderwijs; Middengeschoold=hoger secundair onderwijs; 
Hooggeschoold= universitair en niet

24 Bron: NIS 2010.  

 

 

Profiel van de dienstencheque-werknemers 

vinden we, op basis van RVA-gegevens, het aandeel dienstencheque
werknemers in 2010 terug naargelang belangrijke profielkenmerken, namelijk het 

scholingsniveau en de nationaliteit. Al deze profielkenmerken 
worden bovendien gekruist naargelang de regio van de werknemer.  

: Overzicht profielkenmerken van de dienstencheque-werknemers in 2010

Totaal                 
(N= 136.915) 

Brussel 
(N=17.256) 

Vlaanderen 
(N= 82.281) 

2,8% 4,7% 2,5% 

97,2% 95,3% 97,5% 

22,6% 24,7% 22,4% 

29,5% 35,0% 27,9% 

30,6% 25,5% 30,5% 

17,4% 14,7% 19,2% 

61,9% 69,3% 59,0% 

34,7% 26,0% 38,2% 

3,4% 4,8% 2,8% 

75,5% 24,7% 81,7% 

17,0% 54,0% 11,9% 

7,5% 21,3% 6,4% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)  

Volgende belangrijke vaststellingen kunnen hieruit getrokken worden: 

Het overgrote deel van de werknemers zijn vrouwen. Hoewel in Brussel bijna 
dubbel zoveel mannen zijn tewerkgesteld als in de andere regio’s, 
vertegenwoordigen zij ook hier slechts 4,7% van de werknemers.  
Wanneer we kijken naar de leeftijd van de werknemers zien we dat meer dan 60% 
werknemers een leeftijd heeft tussen de 30 en de 50 jaar. Vlaanderen is 
gekenmerkt door een groter aandeel ouderen, terwijl Brussel gekenmerkt is door 
meer jongere werknemers. Indien we deze gegevens vergelijken met de verdeling 
naar leeftijd van de hele loontrekkende populatie in 201024, merkt men dat oudere 
(50+ers) werknemers oververtegenwoordigd zijn in het dienstencheque
terwijl jongeren, ondervertegenwoordigd zijn. Zo is 24% van de loontrekkende 
populatie tussen 15 en 24 jaar oud, 61% tussen 25 en 49 jaar en 16% meer dan 
50 jaar. Slechts 22,6% dienstencheque-werknemers zijn jonger dan 30 jaar 
(versus 24% loontrekkende jonger dan 24 jaar) en 17,4% dienstencheque

ouder dan 50 jaar (versus 16% in de loontrekkende populatie).
Het dienstencheque-systeem blijkt dus relatief minder jongeren en meer oudere 
werknemers aan te trekken dan andere type jobs.  
Uit de gegevens rond het scholingsniveau blijkt dat gemiddeld iets minder dan 2 op 
3 werknemers laaggeschoold zijn. Brussel heeft de meeste laaggeschoolde 
werknemers (69,3%). Vlaanderen heeft daartegenover met 38,2% het hoogste 
percentage middengeschoolden, terwijl Brussel met 4,8% hooggeschoolden in 
vergelijking met een nationaal gemiddelde van 3,4% over een hoger aandeel 
hooggeschoolde werknemers beschikt. Mogelijk is dit te wijten aan de grotere 
aanwezigheid van hooggeschoolde immigranten in Brussel (met eventueel een 

erkend buitenlandse diploma).  
Tot slot, 3 op 4 werknemers in het dienstencheque-systeem zijn van Belgische 
nationaliteit. 17% resterende werknemers hebben een EU-27 nationaliteit (excl. 

        

Laaggeschoold=maximum lager secundair onderwijs; Middengeschoold=hoger secundair onderwijs; 
Hooggeschoold= universitair en niet-universitair hoger onderwijs 
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gegevens, het aandeel dienstencheque-
werknemers in 2010 terug naargelang belangrijke profielkenmerken, namelijk het 

scholingsniveau en de nationaliteit. Al deze profielkenmerken 

werknemers in 2010 

Wallonië 
(N=37.378) 

2,6% 

97,4% 

22,0% 

30,3% 

33,1% 

14,6% 

64,9% 

31,0% 

4,0% 

85,1% 

11,2% 

3,7% 

Het overgrote deel van de werknemers zijn vrouwen. Hoewel in Brussel bijna 
in de andere regio’s, 

 
s zien we dat meer dan 60% 

werknemers een leeftijd heeft tussen de 30 en de 50 jaar. Vlaanderen is 
gekenmerkt door een groter aandeel ouderen, terwijl Brussel gekenmerkt is door 
meer jongere werknemers. Indien we deze gegevens vergelijken met de verdeling 

, merkt men dat oudere 
(50+ers) werknemers oververtegenwoordigd zijn in het dienstencheque-systeem 
terwijl jongeren, ondervertegenwoordigd zijn. Zo is 24% van de loontrekkende 

24 jaar oud, 61% tussen 25 en 49 jaar en 16% meer dan 
werknemers zijn jonger dan 30 jaar 

(versus 24% loontrekkende jonger dan 24 jaar) en 17,4% dienstencheque-
loontrekkende populatie). 

relatief minder jongeren en meer oudere 

Uit de gegevens rond het scholingsniveau blijkt dat gemiddeld iets minder dan 2 op 
meeste laaggeschoolde 

werknemers (69,3%). Vlaanderen heeft daartegenover met 38,2% het hoogste 
percentage middengeschoolden, terwijl Brussel met 4,8% hooggeschoolden in 

en hoger aandeel 
hooggeschoolde werknemers beschikt. Mogelijk is dit te wijten aan de grotere 
aanwezigheid van hooggeschoolde immigranten in Brussel (met eventueel een 

systeem zijn van Belgische 
27 nationaliteit (excl. 

Laaggeschoold=maximum lager secundair onderwijs; Middengeschoold=hoger secundair onderwijs; 



  

juni 2011  

België nationaliteit) terwijl de resterende 7,5% een niet EU
Deze percentages v
op 4 werknemers in Brussel van Belgische nationaliteit. Meer dan de helft van 
Brusselse werknemers hebben een EU
nationaliteit.  

Tabel 21 geeft vervolgens een overzicht van de meeste voorkomende niet
nationaliteiten bij dienstencheque
werknemers een Poolse nationaliteit hebben. Hierna volgen Fransen en Nederlanders, 
maar met veel lagere percentages (ongeveer 2%). 

Tabel 21: Meest voorkomende niet
werknemers in 2010

 
Polen 

Frankrijk 

Nederland 

Roemenië 

Portugal 

Italië 

Marokko 

Bulgarije 

Dem. Rep. Kongo 

Spanje 

Kameroen 

Duitsland 

Rusland 

Turkije 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

 

 

 

België nationaliteit) terwijl de resterende 7,5% een niet EU-nationaliteit heeft. 
Deze percentages variëren echter zeer sterk van regio tot regio. Zo zijn slechts 1 
op 4 werknemers in Brussel van Belgische nationaliteit. Meer dan de helft van 
Brusselse werknemers hebben een EU-27 nationaliteit en 2 op 10 een niet EU

geeft vervolgens een overzicht van de meeste voorkomende niet
nationaliteiten bij dienstencheque-werknemers. Hieruit blijkt dat 7,5% dienstencheque

emers een Poolse nationaliteit hebben. Hierna volgen Fransen en Nederlanders, 
maar met veel lagere percentages (ongeveer 2%).  

eest voorkomende niet-Belgische nationaliteiten van dienstencheque
werknemers in 2010 

Aantal % van totaal (N= 136.915)

10.271 

2.693 

2.148 

2.022 

2.020 

1.658 

1.570 

822 

771 

598 

395 

310 

292 

218 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 
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nationaliteit heeft. 
ariëren echter zeer sterk van regio tot regio. Zo zijn slechts 1 

op 4 werknemers in Brussel van Belgische nationaliteit. Meer dan de helft van 
27 nationaliteit en 2 op 10 een niet EU-

geeft vervolgens een overzicht van de meeste voorkomende niet-Belgische 
werknemers. Hieruit blijkt dat 7,5% dienstencheque-

emers een Poolse nationaliteit hebben. Hierna volgen Fransen en Nederlanders, 

Belgische nationaliteiten van dienstencheque-

% van totaal (N= 136.915) 

7,5% 

2,0% 

1,6% 

1,5% 

1,5% 

1,2% 

1,1% 

0,6% 

0,6% 

0,4% 

0,3% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 
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5.4 Spreiding van banen naar type onderneming

In Tabel 22 wordt het aantal banen onderverdeeld per type onderneming. Hieruit blijkt dat 
de meerderheid van werknemers tewerkgesteld wordt in handelsvennootschappen en 
interim-bedrijven, samen goed voor
vertegenwoordigen slechts 1,2% van het totale aantal ondernemingen, maar wel 16% van 
de tewerkstelling. Dit bevestigt dat interim
OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen v
het aantal dienstencheque-
is dus eerder sprake van een veelheid aan kleine ondernemingen. 

Een opvallend verschil tussen de regio’s is de nog grotere dominan
handelsvennootschappen en interim
(respectievelijk 64,1% en 16,0%
groot aandeel handelsvennootschappen en interim
zetel in Brussel gevestigd is. I
gemeenten vertegenwoordigen daarentegen 
banen in Brussel, tegenover 
VZW’s en PWA structuur worden aanzienlijk meer mensen tewerkgesteld in Vlaanderen en 
Wallonië dan in Brussel.  

Tabel 22: Aantal dienstencheque
exploitatiezetel) naar regio in 2010

 

Handelsvennootschap 

Interim-bedrijf 

Invoegonderneming 

VZW 

Gemeente 

PWA 

Natuurlijk persoon 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

 

 

 

Spreiding van banen naar type onderneming 

het aantal banen onderverdeeld per type onderneming. Hieruit blijkt dat 
de meerderheid van werknemers tewerkgesteld wordt in handelsvennootschappen en 

bedrijven, samen goed voor 60% van de tewerkstelling. Deze laatste 
vertegenwoordigen slechts 1,2% van het totale aantal ondernemingen, maar wel 16% van 
de tewerkstelling. Dit bevestigt dat interim-bedrijven voornamelijk grote bedrijven zijn. 
OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen vertegenwoordigen ongeveer één kwart van 

-ondernemingen maar slechts 13% van de tewerkstelling. Daar 
is dus eerder sprake van een veelheid aan kleine ondernemingen.  

Een opvallend verschil tussen de regio’s is de nog grotere dominan
en interim-bedrijven in het percentage banen in Brussel 

en 16,0%). Dit kan echter gedeeltelijk verklaard worden door het 
groot aandeel handelsvennootschappen en interim-bedrijven waarvan de maatschappel
zetel in Brussel gevestigd is. Invoegbedrijven en de publieke banen via OCMW’s en 

vertegenwoordigen daarentegen tezamen slechts 2,3% van de gecreëerde 
in Brussel, tegenover ongeveer 15% in Vlaanderen en Wallonië. Ook binnen de 

PWA structuur worden aanzienlijk meer mensen tewerkgesteld in Vlaanderen en 

: Aantal dienstencheque-banen gecreëerd per type onderneming (volgens 
exploitatiezetel) naar regio in 2010 

Totaal               
(N= 150.192) 

Brussel 
(N=20.986) 

Vlaanderen 
(N= 89.894) 

45,9% 64,1% 43,0% 

16,0% 21,3% 15,5% 

8,0% 2,1% 8,9% 

13,4% 5,2% 15,7% 

5,0% 0,2% 6,2% 

7,9% 1,7% 8,2% 

3,9% 5,5% 2,6% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 
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het aantal banen onderverdeeld per type onderneming. Hieruit blijkt dat 
de meerderheid van werknemers tewerkgesteld wordt in handelsvennootschappen en 

60% van de tewerkstelling. Deze laatste 
vertegenwoordigen slechts 1,2% van het totale aantal ondernemingen, maar wel 16% van 

bedrijven voornamelijk grote bedrijven zijn. 
ertegenwoordigen ongeveer één kwart van 

ondernemingen maar slechts 13% van de tewerkstelling. Daar 

Een opvallend verschil tussen de regio’s is de nog grotere dominantie van 
in het percentage banen in Brussel 

. Dit kan echter gedeeltelijk verklaard worden door het 
bedrijven waarvan de maatschappelijke 

nvoegbedrijven en de publieke banen via OCMW’s en 
tezamen slechts 2,3% van de gecreëerde 

ongeveer 15% in Vlaanderen en Wallonië. Ook binnen de 
PWA structuur worden aanzienlijk meer mensen tewerkgesteld in Vlaanderen en 

onderneming (volgens 

 
Wallonië 

(N=39.312) 

42,8% 

14,2% 

9,0% 

12,6% 

4,9% 

10,5% 

5,9% 

100% 
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6 ANALYSE VAN DE SPREI
ONDERNEMINGEN EN GEB

Als afsluiter van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aandeel werknemers, 
bedrijven en gebruikers op niveau van de provincie. Hieruit blijkt duidelijk dat sommige 
provincies een onder- of oververtegenwoordiging vertonen van bepaalde actoren v
dienstencheque-systeem. Volgende belangrijke vaststellingen kunnen hieruit getrokken 
worden:  

� Brussel, Antwerpen en Limburg zijn gekenmerkt door een hoger aandeel 
werknemers dan gebruikers.

� Vlaams-Brabant, Luik en Waals
werknemers dan gebruikers.

� West-Vlaanderen, Oost
gekenmerkt door een equivalente aandeel werknemers en gebruikers.

Tabel 23: Provincie van dienstencheque
ondernemingen (maatschappelijke zetel) en gebruikers (woonplaats) in 2010

 
Werknemers (N=136.915)

Brussel 

Antwerpen 

Limburg 

West-Vlaanderen 

Oost-Vlaanderen 

Vlaams-Brabant 

Henegouwen 

Namen 

Luik 

Waals-Brabant 

Luxemburg 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA en Sodexo (2010)

 

 

 

 

ANALYSE VAN DE SPREIDING VAN WERKNEMERS,
ONDERNEMINGEN EN GEBRUIKERS 

Als afsluiter van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aandeel werknemers, 
bedrijven en gebruikers op niveau van de provincie. Hieruit blijkt duidelijk dat sommige 

of oververtegenwoordiging vertonen van bepaalde actoren v
systeem. Volgende belangrijke vaststellingen kunnen hieruit getrokken 

Brussel, Antwerpen en Limburg zijn gekenmerkt door een hoger aandeel 
werknemers dan gebruikers. 

Brabant, Luik en Waals-Brabant zijn gekenmerkt door een lager aandeel 
werknemers dan gebruikers. 

Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg zijn 
gekenmerkt door een equivalente aandeel werknemers en gebruikers.

rovincie van dienstencheque-werknemers (woonplaats), dienstencheque
ondernemingen (maatschappelijke zetel) en gebruikers (woonplaats) in 2010

Werknemers (N=136.915) Bedrijven (N=2.291) Gebruikers (N=760.702)

12,6% 15,6% 

16,4% 9,6% 

9,8% 6,5% 

12,6% 10,8% 

13,7% 10,7% 

7,6% 7,4% 

10,2% 14,9% 

3,9% 4,5% 

8,2% 11,0% 

2,9% 6,5% 

2,1% 2,6% 

100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA en Sodexo (2010) 
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DING VAN WERKNEMERS, 

Als afsluiter van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aandeel werknemers, 
bedrijven en gebruikers op niveau van de provincie. Hieruit blijkt duidelijk dat sommige 

of oververtegenwoordiging vertonen van bepaalde actoren van het 
systeem. Volgende belangrijke vaststellingen kunnen hieruit getrokken 

Brussel, Antwerpen en Limburg zijn gekenmerkt door een hoger aandeel 

een lager aandeel 

Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg zijn 
gekenmerkt door een equivalente aandeel werknemers en gebruikers. 

woonplaats), dienstencheque-
ondernemingen (maatschappelijke zetel) en gebruikers (woonplaats) in 2010 

Gebruikers (N=760.702) 

8,8% 

15,5% 

7,5% 

13,2% 

13,5% 

10,9% 

10,6% 

4,1% 

8,8% 

4,9% 

2,2% 

100% 
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7 OVERZICHT VAN BELANGRIJKE VASTSTELLINGEN
Tabel 24: Overzicht conclusies deel 2 
Thema Subthema’s Vaststellingen 

Omvang 
systeem 

 

� Alhoewel het dienstencheque
belangrijkste indicatoren van het systeem zijn wat lager dan de voorbije jaren maar blijven steeds relatief hoog. Het systeem 
zich dus uitbreiden. 

� Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk groeien (meer dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, 
ondernemingen en werknemers stijgen daarentegen aan een lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat voor
gebruik van cheques per gebruiker in 2010 

Gebruikers 

Evolutie 
� Gemiddeld maakte 9,1% van de Belgische bevolking actief gebruik van het systeem van de dienstencheques in 2010. Dit aandeel b

stijgen over de jaren heen.

Regionale 
spreiding 

� In Vlaanderen blijft het systeem het best ingebed met 9,5% actieve gebruikers t.o.v. de Vlaamse bevolking, voor een aandeel v
8,8% in Wallonië en 8,1% in Brussel. Brussel haalt echter zijn achterstand in en 
tussen 2009 en 2010 voor een nationale groeivoet van 14,2%). 

� Binnen de regio’s zelf zijn er ook belangrijke verschillen op te merken wat het aandeel gebruikers van dienstencheques betref
in West en Oost-Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel
Antwerpen, Gent,…) zijn gekenmerkt door een relatief laag aandeel gebruikers. 

Profiel 
gebruikers 

� Gebruikers van dienstencheques zijn 
o Tussen 35 en 44 jaar oud;

o Samenwonend met 2,2 personen ten laste;

o Loontrekkend of ambtenaar in een voltijdse betrekking;

o Hooggeschoold; 

o Verdienen tussen 2.000 en 4.000 euro netto per maand. 

� Afhankelijk van de regio is het profiel van de gebruikers echter verschillend. Meer dan de twee andere regio’s blijkt Brussel
gekenmerkt te zijn door jonge alleenstaande gebruikers zonder personen 
betrekking, hooggeschoold en in de hoogste inkomenscategorieën. Wallonië en vooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt doo
een hoger aandeel kwetsbare gebruikers, namelijk oudere gebruikers, met een persoon
(brug)pensioen, lager geschoold en in de laagste inkomenscategorieën. 

Activiteiten 
� De schoonmaak van de woning blijft de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis en in huis. In Brussel

schoonmaak van de woning minder belangrijk en is het strijken in huis veel belangrijker dan het strijken buitenshuis. Het 
tegengestelde geldt voor Wallonië. Vooral jongere generaties maken gebruik van strijkactiviteiten. 

Intensiteit 
gebruik  

� Gemiddeld kocht een actieve gebruiker 124 cheques in 2010. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (115), maar i
dan het niveau van 2008 (131). Deze daling sinds 2008 kan waarschijnlijk verklaard worden door de verhoging van de prijs van 
dienstencheques op 1 januari 2009.

� Brusselaars en gebruikers tussen 35 en 55 jaar zijn de meest intensieve gebruikers van dienstenc

Elektronische 
cheques 

� Ongeveer 12,6% gebruikers deden in 2010 beroep op elektronische dienstencheques. Het aandeel gebruikers van elektronische 
dienstencheques blijft stijgen (11,4% in 2009).

� Brusselaars, jongere gebruikers en gebruikers ingeschr
dienstencheques. Deze laatste vaststelling heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers aangesloten 
profit bedrijven (hogere profielen) ten opzichte
elektronische uitrusting van profit
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dienstencheque-systeem  reeds 7 jaren geleden werd ingevoerd blijft het in omvang toenemen. De 
e indicatoren van het systeem zijn wat lager dan de voorbije jaren maar blijven steeds relatief hoog. Het systeem 

Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk groeien (meer dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, 
ondernemingen en werknemers stijgen daarentegen aan een lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat voor
gebruik van cheques per gebruiker in 2010 is toegenomen.  

Gemiddeld maakte 9,1% van de Belgische bevolking actief gebruik van het systeem van de dienstencheques in 2010. Dit aandeel b
heen. 

In Vlaanderen blijft het systeem het best ingebed met 9,5% actieve gebruikers t.o.v. de Vlaamse bevolking, voor een aandeel v
8,8% in Wallonië en 8,1% in Brussel. Brussel haalt echter zijn achterstand in en blijft gekenmerkt door hoge groeivoeten (23,7% 
tussen 2009 en 2010 voor een nationale groeivoet van 14,2%).  
Binnen de regio’s zelf zijn er ook belangrijke verschillen op te merken wat het aandeel gebruikers van dienstencheques betref

Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel
Antwerpen, Gent,…) zijn gekenmerkt door een relatief laag aandeel gebruikers.  

Gebruikers van dienstencheques zijn het sterkst vertegenwoordigd in volgende groepen: 

Tussen 35 en 44 jaar oud; 

Samenwonend met 2,2 personen ten laste; 

Loontrekkend of ambtenaar in een voltijdse betrekking; 

Verdienen tussen 2.000 en 4.000 euro netto per maand.  

Afhankelijk van de regio is het profiel van de gebruikers echter verschillend. Meer dan de twee andere regio’s blijkt Brussel
merkt te zijn door jonge alleenstaande gebruikers zonder personen (met een handicap) ten laste, aan het werk in een voltijdse 

betrekking, hooggeschoold en in de hoogste inkomenscategorieën. Wallonië en vooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt doo
hoger aandeel kwetsbare gebruikers, namelijk oudere gebruikers, met een persoon met een handicap

(brug)pensioen, lager geschoold en in de laagste inkomenscategorieën.  

De schoonmaak van de woning blijft de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis en in huis. In Brussel
schoonmaak van de woning minder belangrijk en is het strijken in huis veel belangrijker dan het strijken buitenshuis. Het 
gengestelde geldt voor Wallonië. Vooral jongere generaties maken gebruik van strijkactiviteiten.  

Gemiddeld kocht een actieve gebruiker 124 cheques in 2010. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (115), maar i
dan het niveau van 2008 (131). Deze daling sinds 2008 kan waarschijnlijk verklaard worden door de verhoging van de prijs van 
dienstencheques op 1 januari 2009. 

Brusselaars en gebruikers tussen 35 en 55 jaar zijn de meest intensieve gebruikers van dienstencheques.

Ongeveer 12,6% gebruikers deden in 2010 beroep op elektronische dienstencheques. Het aandeel gebruikers van elektronische 
dienstencheques blijft stijgen (11,4% in 2009). 

Brusselaars, jongere gebruikers en gebruikers ingeschreven bij profit bedrijven maken aanzienlijk meer gebruik van elektronische 
dienstencheques. Deze laatste vaststelling heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers aangesloten 
profit bedrijven (hogere profielen) ten opzichte van profit-bedrijven (kwetsbare groepen) maar kan ook wijzen op een betere 
elektronische uitrusting van profit-bedrijven ten opzichte van non profit bedrijven. 
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reeds 7 jaren geleden werd ingevoerd blijft het in omvang toenemen. De groeivoeten van de 
e indicatoren van het systeem zijn wat lager dan de voorbije jaren maar blijven steeds relatief hoog. Het systeem blijft 

Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk groeien (meer dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, 
ondernemingen en werknemers stijgen daarentegen aan een lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat vooral de intensiteit van 

Gemiddeld maakte 9,1% van de Belgische bevolking actief gebruik van het systeem van de dienstencheques in 2010. Dit aandeel blijft 

In Vlaanderen blijft het systeem het best ingebed met 9,5% actieve gebruikers t.o.v. de Vlaamse bevolking, voor een aandeel van 
gekenmerkt door hoge groeivoeten (23,7% 

Binnen de regio’s zelf zijn er ook belangrijke verschillen op te merken wat het aandeel gebruikers van dienstencheques betreft. Vooral 
Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel, 

Afhankelijk van de regio is het profiel van de gebruikers echter verschillend. Meer dan de twee andere regio’s blijkt Brussel 
ten laste, aan het werk in een voltijdse 

betrekking, hooggeschoold en in de hoogste inkomenscategorieën. Wallonië en vooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt door 
met een handicap ten laste, op 

De schoonmaak van de woning blijft de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis en in huis. In Brussel is de 
schoonmaak van de woning minder belangrijk en is het strijken in huis veel belangrijker dan het strijken buitenshuis. Het 

Gemiddeld kocht een actieve gebruiker 124 cheques in 2010. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (115), maar is lager 
dan het niveau van 2008 (131). Deze daling sinds 2008 kan waarschijnlijk verklaard worden door de verhoging van de prijs van 

heques. 

Ongeveer 12,6% gebruikers deden in 2010 beroep op elektronische dienstencheques. Het aandeel gebruikers van elektronische 

even bij profit bedrijven maken aanzienlijk meer gebruik van elektronische 
dienstencheques. Deze laatste vaststelling heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers aangesloten bij non-

bedrijven (kwetsbare groepen) maar kan ook wijzen op een betere 
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Bedrijven 

Evolutie 

� Eind 2010 werden 2.664 erkende bedrijven opgetekend door de RVA, waarvan 2.576 actieve ondernemingen. Tegenover 2009 
kwamen er 12% bedrijven bij. Vooral de verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het aantal erkende onderneminge
stijgt sterk over de jaren heen (van 76,5% in 2005 naar 96,7% in 2010), wat aantoont dat de markt van dienstencheques zich met de 
tijd verder stabiliseert en verankert. 

Regionale 
spreiding 

� Vooral in Wallonië stijgt het aantal bedrijven nog sterk, waardoor het aandeel bedrijven in deze regio 
(39,2%). Vlaanderen heeft daarentegen proportioneel meer gebruikers dan dienstencheque

Profiel 
bedrijven 

� Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke personen (15,7%) en 
vervolgens door ondernemingen met een VZW structuur (13,3%). Interim
aantal ondernemingen, maar wel 16% van de tewerkstelling. OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen vertegenwoordigen 
ongeveer één kwart van het aantal dienstencheque
verklaard worden door de grootte van deze ondernemingen. 

� Handelsvennootschappen zijn vooral belangrijk in Brussel (65,3%), terwijl in Vlaanderen de publieke sector (OCMW’s) belangrij
en Wallonië relatief de meeste VZW’s bezit (15,6%). 

Activiteiten 

� De schoonmaak van de woning blijft steeds de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis op de tweede plaats en 
wassen en strijken in huis op de derde. 

� De dienstverlening van bepaalde types ondernemingen (bvb. interim, gemeente en PWA) 
van hulp voor huishoudelijke taken. Strijken buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private onderne
(exclusief interim), natuurlijke personen en inschakelingsbedrijven. 

Profiel 
gebruikers per 
type 
onderneming 

� Non-profit ondernemingen, en meer specifiek VZW’s, PWA’s en OCMW’s/gemeentes 
ouderen, gebruikers met een persoon 
lagere inkomenscategorieën. Profit
op hogere profielen, namelijk jongeren, loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hogere ink

Werknemers 

Evolutie 

� In de loop van 2010 waren 136.915 individuele werknemers aan de slag voor 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard do
het aantal werknemers dat deeltijds voor meerdere werkgevers werkte of in de loop van 
veranderd. Op het einde van het jaar waren er hiervan nog 99.596 onder contract, wat betekent dat ongeveer 27% werknemers op 
het einde van het jaar uit het systeem waren gestroomd.

� Tussen 2009 en 2010 is het aantal we
generator van nieuwe jobs is.

Regionale 
spreiding 

� Brussel had in 2010 proportioneel meer dienstencheque
Vlaanderen daarentegen had in 2010 proportioneel minder dienstencheque
werknemers (59,2%); terwijl Wallonië in 2010 proportioneel meer dienstencheque
(30,6%) en vooral werknemers (26,9%).

� Op niveau van provincies blijken Brussel, Limburg en West
dienstencheque-werknemers t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Vlaams
daarentegen gekenmerkt door een

Profiel 
werknemers 

� Ten opzichte van de loontrekkende populatie is er in het dienstencheque
vrouwen, ouderen en laaggeschoolden. Jongeren daarentegen
worden aangetrokken door het dienstencheque
nationaliteit is de Poolse nationaliteit (7,5% dienstencheque

 

                                                                                                 

Eind 2010 werden 2.664 erkende bedrijven opgetekend door de RVA, waarvan 2.576 actieve ondernemingen. Tegenover 2009 
kwamen er 12% bedrijven bij. Vooral de verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het aantal erkende onderneminge

over de jaren heen (van 76,5% in 2005 naar 96,7% in 2010), wat aantoont dat de markt van dienstencheques zich met de 
tijd verder stabiliseert en verankert.  

Vooral in Wallonië stijgt het aantal bedrijven nog sterk, waardoor het aandeel bedrijven in deze regio 
Vlaanderen heeft daarentegen proportioneel meer gebruikers dan dienstencheque-ondernemingen. 

Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke personen (15,7%) en 
vervolgens door ondernemingen met een VZW structuur (13,3%). Interim-bedrijven vertegenwoordigen slechts 1,2% van het totale 

ondernemingen, maar wel 16% van de tewerkstelling. OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen vertegenwoordigen 
ongeveer één kwart van het aantal dienstencheque-ondernemingen maar slechts 13% van de tewerkstelling. Deze verschillen kunnen 

de grootte van deze ondernemingen.  

Handelsvennootschappen zijn vooral belangrijk in Brussel (65,3%), terwijl in Vlaanderen de publieke sector (OCMW’s) belangrij
en Wallonië relatief de meeste VZW’s bezit (15,6%).  

e woning blijft steeds de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis op de tweede plaats en 
wassen en strijken in huis op de derde.  

De dienstverlening van bepaalde types ondernemingen (bvb. interim, gemeente en PWA) is bijna volledig toegespitst op het aanbieden 
van hulp voor huishoudelijke taken. Strijken buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private onderne
(exclusief interim), natuurlijke personen en inschakelingsbedrijven.  

profit ondernemingen, en meer specifiek VZW’s, PWA’s en OCMW’s/gemeentes richten zich eerder op kwetsbare profielen: 
ouderen, gebruikers met een persoon met een handicap ten laste, werkzoekenden of (brug)gepensioneerden,
lagere inkomenscategorieën. Profit-bedrijven, en meer specifiek commerciële private bedrijven en interimbedrijven richten zich meer 
op hogere profielen, namelijk jongeren, loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hogere ink

In de loop van 2010 waren 136.915 individuele werknemers aan de slag voor 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard do
het aantal werknemers dat deeltijds voor meerdere werkgevers werkte of in de loop van het jaar van dienstencheque
veranderd. Op het einde van het jaar waren er hiervan nog 99.596 onder contract, wat betekent dat ongeveer 27% werknemers op 
het einde van het jaar uit het systeem waren gestroomd. 
Tussen 2009 en 2010 is het aantal werknemers nog met 13,8% gestegen wat aantoont dat het systeem nog steeds een belangrijke 
generator van nieuwe jobs is. 

Brussel had in 2010 proportioneel meer dienstencheque-ondernemingen (16,9%) en werknemers (12,4%) dan gebruikers (8,8%). 
Vlaanderen daarentegen had in 2010 proportioneel minder dienstencheque-ondernemingen (43,9%) dan gebruikers (60,6%) en 

%); terwijl Wallonië in 2010 proportioneel meer dienstencheque-ondernemingen (39,2%) had dan gebruikers 
(30,6%) en vooral werknemers (26,9%). 

Op niveau van provincies blijken Brussel, Limburg en West-Vlaanderen gekenmerkt te zijn door een 
werknemers t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Vlaams-Brabant, Oost-

daarentegen gekenmerkt door een lagere vertegenwoordiging van dienstencheque-werknemers.  

Ten opzichte van de loontrekkende populatie is er in het dienstencheque-systeem een relatief sterkere 
vrouwen, ouderen en laaggeschoolden. Jongeren daarentegen zijn ondervertegenwoordigd in het systeem. Ook veel niet
worden aangetrokken door het dienstencheque-systeem (1 op 4 dienstencheque-werknemers). De meest voorkomende niet Belgische 
nationaliteit is de Poolse nationaliteit (7,5% dienstencheque-werknemers). 
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Eind 2010 werden 2.664 erkende bedrijven opgetekend door de RVA, waarvan 2.576 actieve ondernemingen. Tegenover 2009 
kwamen er 12% bedrijven bij. Vooral de verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het aantal erkende ondernemingen 

over de jaren heen (van 76,5% in 2005 naar 96,7% in 2010), wat aantoont dat de markt van dienstencheques zich met de 

Vooral in Wallonië stijgt het aantal bedrijven nog sterk, waardoor het aandeel bedrijven in deze regio alsmaar belangrijker wordt 
ondernemingen.  

Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke personen (15,7%) en 
bedrijven vertegenwoordigen slechts 1,2% van het totale 

ondernemingen, maar wel 16% van de tewerkstelling. OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen vertegenwoordigen 
ondernemingen maar slechts 13% van de tewerkstelling. Deze verschillen kunnen 

Handelsvennootschappen zijn vooral belangrijk in Brussel (65,3%), terwijl in Vlaanderen de publieke sector (OCMW’s) belangrijker is 

e woning blijft steeds de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis op de tweede plaats en 

bijna volledig toegespitst op het aanbieden 
van hulp voor huishoudelijke taken. Strijken buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private ondernemingen 

zich eerder op kwetsbare profielen: 
ten laste, werkzoekenden of (brug)gepensioneerden, lager geschoolden en 

bedrijven, en meer specifiek commerciële private bedrijven en interimbedrijven richten zich meer 
op hogere profielen, namelijk jongeren, loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hogere inkomenscategorieën.   

In de loop van 2010 waren 136.915 individuele werknemers aan de slag voor 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard door 
het jaar van dienstencheque-bedrijf is 

veranderd. Op het einde van het jaar waren er hiervan nog 99.596 onder contract, wat betekent dat ongeveer 27% werknemers op 

rknemers nog met 13,8% gestegen wat aantoont dat het systeem nog steeds een belangrijke 

ondernemingen (16,9%) en werknemers (12,4%) dan gebruikers (8,8%). 
ondernemingen (43,9%) dan gebruikers (60,6%) en 

ondernemingen (39,2%) had dan gebruikers 

Vlaanderen gekenmerkt te zijn door een sterkere vertegenwoordiging van 
-Vlaanderen en Antwerpen zijn 

relatief sterkere vertegenwoordiging van 
zijn ondervertegenwoordigd in het systeem. Ook veel niet-Belgen 

werknemers). De meest voorkomende niet Belgische 
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1 INLEIDING 

In het vorig deel van het rapport werd aandacht besteed aan de omvang van het 
dienstencheque-systeem in 2010. Hierbij werden zowel het aantal dienstencheque
gebruikers, als het aantal dien
gebracht.  

In dit deel van het rapport gaan we dieper in op inhoudelijke thema’s omtrent de werking 
van het dienstencheque-
administratieve gegevens, maar voo
dienstencheque-ondernemingen actief in
onderzoek bevraagd. De resultaten van deze kwalitatieve bevragingen worden in dit deel 
thematisch besproken. Meer specifie

� Loon- en arbeidsvoorwaarden van dienstencheque
we dieper in op 
werknemers, het 
dienstencheque-werknemers. Ook nieuwe bepalingen met betrekking tot 
werknemers komen in dit hoofdstuk aan bod. 
worden vooral administratieve gegevens van de RVA en RSZ/R
Voor de voordelen v
bepalingen baseren we ons op de resultaten van de enquête bij bedrijven.

� Verloop van dienstencheque
van RVA-gegevens en gegevens uit de enquête bij ondernemingen de in
uitstroom naar/uit het dienstencheque
impact van nieuwe bepalingen op de tewerkstelling en periodes van inactiviteit van 
dienstencheque-werknemers worden hierbij

� Opleiding en omkadering van dienstencheque
wordt niet enkel de aangeboden opleidingen door dienstencheque
omkadering van dienstencheque
competentietekorten va

� Discriminatie van dienstencheque
discriminatie van dienstencheque
de hand van de gebruikers

� Tevredenheidsaspecten
de enquête bij gebruikers de tevredenheid van gebruikers omtrent het 
dienstencheque-systeem
tevredenheid van zowel bedrijven als gebr
Sodexo komt in dit hoofdstuk ook aan bod. 

� De impact van het gebruik van dienstencheques
hoofdstuk gaan we dieper in op de motieven van dienstencheque
het dienstencheque-
voordien en het gebruik van andere systemen naast dienstencheques
wordt de impact van het gebruik van dienstencheques op de beroepssituatie van 
de gebruikers en op hun algemene tijdsbesteding gea
informatie baseren we ons uitsluitend op de resultaten van de gebruikers

� Bedrijfsbeleid van dienstencheque
regelgevingaspecten
betrekking tot extra vergoedingen
concurrentieaspecten van dienstencheque
uitdagingen voor ondernemingen
informatie baseert zich uitsluitend op de resultate

� Evaluatie van de beleidsopties
en het belang van de fiscale aftrek voor gebruikers
is cruciaal voor de analyse van de haalbaarheid van de ver
opties in het vorig evaluatieonderzoek. De reactie op de beleidsopties volgens 
gebruikers en de beste beleidsoptie volgens ondernemingen werd ook direct 
bevraagd.  

Tot slot worden de belangrijkste vaststellingen van dit deel samenge
overzichtstabel.  

 

 

In het vorig deel van het rapport werd aandacht besteed aan de omvang van het 
systeem in 2010. Hierbij werden zowel het aantal dienstencheque

gebruikers, als het aantal dienstencheque-ondernemingen en werknemers in kaart 

In dit deel van het rapport gaan we dieper in op inhoudelijke thema’s omtrent de werking 
-systeem. Hiervoor maken we gebruik van beschikbare 

administratieve gegevens, maar vooral van de enquête-resultaten. Zowel gebruikers als 
ondernemingen actief in 2010 werden in het kader van dit

onderzoek bevraagd. De resultaten van deze kwalitatieve bevragingen worden in dit deel 
thematisch besproken. Meer specifiek zullen volgende thema’s in dit deel aan bod komen:   

en arbeidsvoorwaarden van dienstencheque-werknemers
we dieper in op het contracttype, het arbeidstelsel van dienstencheque

 uurloon, gepresteerde werkuren en de voordelen van 
werknemers. Ook nieuwe bepalingen met betrekking tot 

werknemers komen in dit hoofdstuk aan bod. Voor het aantal en type contracten
worden vooral administratieve gegevens van de RVA en RSZ/RSZPPO gebruikt. 

voor dienstencheque-werknemers en de effecten van de 
bepalingen baseren we ons op de resultaten van de enquête bij bedrijven.
Verloop van dienstencheque-werknemers: In dit onderdeel wordt aan de hand 

ens en gegevens uit de enquête bij ondernemingen de in
uitstroom naar/uit het dienstencheque-systeem nader geanalyseerd. Ook de 
impact van nieuwe bepalingen op de tewerkstelling en periodes van inactiviteit van 

werknemers worden hierbij besproken.  
Opleiding en omkadering van dienstencheque-werknemers: 
wordt niet enkel de aangeboden opleidingen door dienstencheque-
omkadering van dienstencheque-werknemers geanalyseerd, maar ook de 
competentietekorten van dienstencheque-werknemers volgens bedrijven. 
Discriminatie van dienstencheque-werknemers: In dit hoofdstuk wordt de 
discriminatie van dienstencheque-werknemers door gebruikers geanalyseerd aan 
de hand van de gebruikers- en de bedrijvenenquête.   

denheidsaspecten: In dit onderdeel wordt op basis van de resultaten van 
de enquête bij gebruikers de tevredenheid van gebruikers omtrent het 

systeem, ondernemingen en werknemers geanalyseerd. 
van zowel bedrijven als gebruikers omtrent de dienstverlening van 

komt in dit hoofdstuk ook aan bod.  
De impact van het gebruik van dienstencheques voor gebruikers
hoofdstuk gaan we dieper in op de motieven van dienstencheque-gebruikers

-systeem te stappen, het gebruik van andere systemen 
en het gebruik van andere systemen naast dienstencheques

wordt de impact van het gebruik van dienstencheques op de beroepssituatie van 
en op hun algemene tijdsbesteding geanalyseerd. Voor deze 

informatie baseren we ons uitsluitend op de resultaten van de gebruikers
Bedrijfsbeleid van dienstencheque-ondernemingen: In dit hoofdstuk komen 
regelgevingaspecten van bedrijven aan bod, alsook praktijken van bedrijven met 
betrekking tot extra vergoedingen. Tot slot gaan we dieper in op 
concurrentieaspecten van dienstencheque-ondernemingen, toekomstige 

voor ondernemingen en hun gemiddelde winstmarges. Al deze 
informatie baseert zich uitsluitend op de resultaten van de bedrijven
Evaluatie van de beleidsopties: In dit laatste hoofdstuk wordt de prijselasticiteit 
en het belang van de fiscale aftrek voor gebruikers geanalyseerd. Deze informatie 
is cruciaal voor de analyse van de haalbaarheid van de verschillende voorgestelde 
opties in het vorig evaluatieonderzoek. De reactie op de beleidsopties volgens 
gebruikers en de beste beleidsoptie volgens ondernemingen werd ook direct 

Tot slot worden de belangrijkste vaststellingen van dit deel samenge
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onderzoek bevraagd. De resultaten van deze kwalitatieve bevragingen worden in dit deel 
in dit deel aan bod komen:    

werknemers: Hier gaan 
contracttype, het arbeidstelsel van dienstencheque-

uurloon, gepresteerde werkuren en de voordelen van 
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bepalingen baseren we ons op de resultaten van de enquête bij bedrijven. 

In dit onderdeel wordt aan de hand 
ens en gegevens uit de enquête bij ondernemingen de in- en 

nader geanalyseerd. Ook de 
impact van nieuwe bepalingen op de tewerkstelling en periodes van inactiviteit van 

: In dit hoofdstuk 
-bedrijven en de 

geanalyseerd, maar ook de 
werknemers volgens bedrijven.  

In dit hoofdstuk wordt de 
werknemers door gebruikers geanalyseerd aan 

In dit onderdeel wordt op basis van de resultaten van 
de enquête bij gebruikers de tevredenheid van gebruikers omtrent het 

geanalyseerd. De 
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2 LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDE
DIENSTENCHEQUE

2.1 Contracttype 

Dienstencheque-werknemers kunnen worden aangeworven onder contracten van 
onbepaalde en bepaalde duur. Deze laatste kunnen de vorm aannemen van dag
of maandcontracten. De regelgeving in het stelsel van de dienstencheques stelt echter 
enkele afwijkende voorwaarden bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Sinds 1 
september 2009 moet het contract van een werknemer steeds worden omgezet naar 
onbepaalde duur, indien deze werknemer drie maanden na de eerste Dimona aangifte, nog 
steeds bij hetzelfde bedrijf werkt, onafhankelijk van het aantal feitelijk gepresteerde 
werkdagen in deze periode.

Onderstaande tabel geeft het aantal contracten van bepaalde (C
(COD) weer voor de verschillende type ondernemingen. Hieruit blijkt duidelijk dat de 
meeste ondernemingen meer contracten van onbepaalde duur dan van bepaalde duur 
hebben. De verhouding schommelt tussen 1 op 5 en 1 op 2. Slechts twee
bedrijven en private ondernemingen hebben 
Bij private ondernemingen gaat het om een verhouding van 1,2 op 1, terwijl het
interim-bedrijven om een verhouding van bijna 3 op 1 gaat. 

Tabel 25: Aantal afgesloten contracten in het d

 Aantal WN

Priv. ond. 61.996

Interim-bedrijf 21.327

Invoegbedrijf  11.362

VZW 18.901

OCMW/ gemeente 7.278

PWA 11.430

Nat. pers. 4.621

Totaal 136.915

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA

Het gemiddeld aantal contracten per dienstencheque
contracten in het systeem zijn 
evolutie weergeeft in het aantal contracten sinds 2006. 
contracten werden afgesloten in het stelsel van
minder dan de helft, 319.316. Vooral het aantal contracten van bepaalde duur is sterk 
gedaald (met 68%), terwijl het aantal contracten van onbepaalde duur met 14% steeg
hiervoor Tabel 25). Hierdoor is 
werknemer gedaald in 2010
effect van de gewijzigde regelgeving

Figuur 16 toont echter aan dat de daling van het totaal en gemiddeld aantal contracten in 
het dienstencheque-systeem al sinds 2007 aan de gang is. 
kan een graduele daling in het aantal contracten 
groeiende aantal werknemers
dienstencheque-werknemers geregis

                                               

25 “Na de eerste 3 maanden van zijn tewerkstelling dient een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur gesloten te worden met een minimale wekelijkse arbeidsduur va
uren”. 
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werknemers kunnen worden aangeworven onder contracten van 
onbepaalde en bepaalde duur. Deze laatste kunnen de vorm aannemen van dag
of maandcontracten. De regelgeving in het stelsel van de dienstencheques stelt echter 
enkele afwijkende voorwaarden bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Sinds 1 
september 2009 moet het contract van een werknemer steeds worden omgezet naar 

lde duur, indien deze werknemer drie maanden na de eerste Dimona aangifte, nog 
steeds bij hetzelfde bedrijf werkt, onafhankelijk van het aantal feitelijk gepresteerde 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal contracten van bepaalde (CBD) en onbepaalde duur 
(COD) weer voor de verschillende type ondernemingen. Hieruit blijkt duidelijk dat de 
meeste ondernemingen meer contracten van onbepaalde duur dan van bepaalde duur 
hebben. De verhouding schommelt tussen 1 op 5 en 1 op 2. Slechts twee
bedrijven en private ondernemingen hebben relatief meer contracten van bepaalde duur. 
Bij private ondernemingen gaat het om een verhouding van 1,2 op 1, terwijl het

bedrijven om een verhouding van bijna 3 op 1 gaat.  

: Aantal afgesloten contracten in het dienstenchequesysteem naar type in 

Aantal WN 
Aantal 
CBD 

Aantal 
COD 

Totaal aantal 
contracten 

61.996 73.021 62.833 135.854 

21.327 82.652 29.343 111.995 

11.362 4.293 13.258 17.551 

18.901 7.133 17.603 24.736 

7.278 1.697 6.712 8.409 

11.430 2.749 11.782 14.531 

4.621 2.090 4.150 6.240 

136.915 173.635 145.681 319.316 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA 

Het gemiddeld aantal contracten per dienstencheque-werknemer en het 
zijn echter sterk gedaald in 2010. Dit blijkt uit Figuur 

evolutie weergeeft in het aantal contracten sinds 2006. Terwijl in 2009 meer dan 660.000 
contracten werden afgesloten in het stelsel van de dienstencheques, gaat het nu om 
minder dan de helft, 319.316. Vooral het aantal contracten van bepaalde duur is sterk 

, terwijl het aantal contracten van onbepaalde duur met 14% steeg
Hierdoor is het gemiddeld aantal contracten per 

gedaald in 2010 t.o.v. 2009 (2,33 in 2010 t.o.v. 5 in 2009). Dit is een duidelijk 
effect van de gewijzigde regelgeving in voege sinds 1 september 200925.  

toont echter aan dat de daling van het totaal en gemiddeld aantal contracten in 
m al sinds 2007 aan de gang is. Na een sterke 

graduele daling in het aantal contracten worden opgemerkt, 
groeiende aantal werknemers. In 2006 werden er nog gemiddeld 11,4 contracten per 

werknemers geregistreerd, tegenover slechts 2,3 in 2010. Deze evolutie 

        

Na de eerste 3 maanden van zijn tewerkstelling dient een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur gesloten te worden met een minimale wekelijkse arbeidsduur van respectievelijk 10 of 13 
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werknemers kunnen worden aangeworven onder contracten van 
onbepaalde en bepaalde duur. Deze laatste kunnen de vorm aannemen van dag-, week-, 
of maandcontracten. De regelgeving in het stelsel van de dienstencheques stelt echter 
enkele afwijkende voorwaarden bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Sinds 1 
september 2009 moet het contract van een werknemer steeds worden omgezet naar 

lde duur, indien deze werknemer drie maanden na de eerste Dimona aangifte, nog 
steeds bij hetzelfde bedrijf werkt, onafhankelijk van het aantal feitelijk gepresteerde 

BD) en onbepaalde duur 
(COD) weer voor de verschillende type ondernemingen. Hieruit blijkt duidelijk dat de 
meeste ondernemingen meer contracten van onbepaalde duur dan van bepaalde duur 
hebben. De verhouding schommelt tussen 1 op 5 en 1 op 2. Slechts twee types, interim-

meer contracten van bepaalde duur. 
Bij private ondernemingen gaat het om een verhouding van 1,2 op 1, terwijl het bij 

ienstenchequesysteem naar type in 2010 

Aantal 
contracten 
per WN  

2,19 

5,25 

1,54 

1,31 

1,16 

1,27 

1,35 

2,33 

werknemer en het totaal aantal 
Figuur 16 dat de 

Terwijl in 2009 meer dan 660.000 
de dienstencheques, gaat het nu om 
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, terwijl het aantal contracten van onbepaalde duur met 14% steeg (zie 
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Dit is een duidelijk 

toont echter aan dat de daling van het totaal en gemiddeld aantal contracten in 
sterke stijging in 2007 

worden opgemerkt, ondanks het 
. In 2006 werden er nog gemiddeld 11,4 contracten per 

in 2010. Deze evolutie 
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toont aan dat de tewerkstelling
een duurzamere tewerkstelling wordt

Figuur 16: Evolutie in totaal en gemiddeld aantal

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA

2.2 Het arbeidsstelsel van dienstencheque

Het arbeidsstelsel van dienstencheque
Dienstencheque-werk is altijd flexibel werk geweest, waardoor het aantal voltijdse 
betrekkingen gevoelig lager ligt dan de halftijdse en deeltijdse betrekkingen. In 2010 
werkte 6 op 10 dienstencheque
in een deeltijdse betrekking. Slechts 12% werknemers waren in 2010 voltijds 
tewerkgesteld. Sinds 2009 is er echter een positieve evolutie op te merken in het aandeel 
dienstencheque-werknemers dat vol
2008 tewerkgesteld in een voltijdse betrekking. Vergeleken naar regio is duidelijk dat 
Brussel veel meer werknemers voltijds tewerkstelt
Wallonië (11,3%). 

 Tabel 26: Dienstencheque-

 Totaal 
(N=136.915)

Voltijds 11,9%

Halftijds 62,4%

Deeltijds 25,7%

Totaal 100%
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA (2010)

Vergeleken naar geslacht, wordt in onderstaande tabel duidelijk dat mannen 
oververtegenwoordigd zijn in de voltijdse betrekkingen. Terwijl ze slechts 2,8% van de 
totale werknemerspopulatie vertegenwoordigen bedraagt hun aandeel 
betrekkingen 8,1%. Deze oververtegenwoordiging is zelfs nog gegroeid ten opzichte van 
2009. Toen was slechts 6,1% voltijdse werknemers een man. Het groter aandeel mannen 
verklaart ook waarom er in Brussel proportioneel meer dienstencheque
voltijds aan de slag zijn. Zo is, in tegenstelling tot de twee andere regio’s, de Brusselse 
regio gekenmerkt door een proportioneel groter aandeel mannen in het dienstencheque
systeem.  

Aantal contracten 705.650
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toont aan dat de tewerkstelling in het dienstencheque-systeem zich stabiliseert en steeds 
duurzamere tewerkstelling wordt.   

: Evolutie in totaal en gemiddeld aantal contracten per werknemer

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA 

stelsel van dienstencheque-werknemers 

Het arbeidsstelsel van dienstencheque-werknemers wordt weergegeven in 
werk is altijd flexibel werk geweest, waardoor het aantal voltijdse 

betrekkingen gevoelig lager ligt dan de halftijdse en deeltijdse betrekkingen. In 2010 
tencheque-werknemers in een halftijdse betrekking en bijna 3 op 10 

in een deeltijdse betrekking. Slechts 12% werknemers waren in 2010 voltijds 
tewerkgesteld. Sinds 2009 is er echter een positieve evolutie op te merken in het aandeel 

rs dat voltijds aan de slag is. Zo waren 10,4% werknemers in 
2008 tewerkgesteld in een voltijdse betrekking. Vergeleken naar regio is duidelijk dat 

werknemers voltijds tewerkstelt (20%) dan Vlaanderen (10,6%) of 

-werknemers volgens arbeidsstelsel naar regio in 2010
Totaal 

(N=136.915) 
Brussel 

(N=17.256) 
Vlaanderen 
(N=82.282) 

11,9% 20,0% 10,6% 

62,4% 62,1% 62,1% 

25,7% 17,8% 27,4% 

100% 100% 100% 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA (2010) 

Vergeleken naar geslacht, wordt in onderstaande tabel duidelijk dat mannen 
oververtegenwoordigd zijn in de voltijdse betrekkingen. Terwijl ze slechts 2,8% van de 
totale werknemerspopulatie vertegenwoordigen bedraagt hun aandeel 

1%. Deze oververtegenwoordiging is zelfs nog gegroeid ten opzichte van 
2009. Toen was slechts 6,1% voltijdse werknemers een man. Het groter aandeel mannen 

ook waarom er in Brussel proportioneel meer dienstencheque
zijn. Zo is, in tegenstelling tot de twee andere regio’s, de Brusselse 

regio gekenmerkt door een proportioneel groter aandeel mannen in het dienstencheque

2006 2007 2008 2009

705.650 986.681 726.728 660.658

11,43 11,32 6,10 5,00
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systeem zich stabiliseert en steeds 

contracten per werknemer (2006-2010) 

 

werknemers  

werknemers wordt weergegeven in Tabel 26. 
werk is altijd flexibel werk geweest, waardoor het aantal voltijdse 

betrekkingen gevoelig lager ligt dan de halftijdse en deeltijdse betrekkingen. In 2010 
werknemers in een halftijdse betrekking en bijna 3 op 10 

in een deeltijdse betrekking. Slechts 12% werknemers waren in 2010 voltijds 
tewerkgesteld. Sinds 2009 is er echter een positieve evolutie op te merken in het aandeel 

10,4% werknemers in 
2008 tewerkgesteld in een voltijdse betrekking. Vergeleken naar regio is duidelijk dat 

(20%) dan Vlaanderen (10,6%) of 

werknemers volgens arbeidsstelsel naar regio in 2010 
Wallonië 

(N=37.378) 
11,3% 

63,2% 

25,6% 

100% 

Vergeleken naar geslacht, wordt in onderstaande tabel duidelijk dat mannen 
oververtegenwoordigd zijn in de voltijdse betrekkingen. Terwijl ze slechts 2,8% van de 
totale werknemerspopulatie vertegenwoordigen bedraagt hun aandeel in voltijdse 

1%. Deze oververtegenwoordiging is zelfs nog gegroeid ten opzichte van 
2009. Toen was slechts 6,1% voltijdse werknemers een man. Het groter aandeel mannen 

ook waarom er in Brussel proportioneel meer dienstencheque-werknemers 
zijn. Zo is, in tegenstelling tot de twee andere regio’s, de Brusselse 

regio gekenmerkt door een proportioneel groter aandeel mannen in het dienstencheque-
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Tabel 27: Dienstencheque-werknemers volgens arbeidsstelsel naar ges

 
Totaal 

(N=136.915)
Man 

Vrouw 97,2%

Totaal 100%
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

Uit Tabel 28 blijkt duidelijk dat er nog steeds verschillende praktijken bestaan tussen type 
ondernemingen wat het arbeidsstelsel betreft. In OCMW’s
werknemers voltijds tewerkgesteld, bij natuurlijke personen is dat meer dan 16%. 
Daarentegen zijn bij PWA’s slechts 5,5% werknemers voltijds tewerkgesteld en 6,1% bij 
interim-bedrijven. Bij invoegondernemingen, interim
stijging van 2%-punten ten opzichte van 2009. Halftijdse arbeid is vooral terug te vinden 
bij PWA’s (77%), OCMW’s/gemeenten (75%) en VZW’s (73%). Deeltijd arbeid is meer 
aanwezig bij interim-bedrijven (54%).

Tabel 28: Dienstencheque-werknemers volgens arbeidsstelsel naar type in 2010

 

Private onderneming (N=61.996)

Interimbedrijf (N=21.327) 

Invoegbedrijf (N=11.362) 

VZW (18.901) 

OCMW/gemeente (N=7.278) 

PWA (N=11.430) 

Natuurlijke persoon (N=4.621) 

Totaal (N=136.915) 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA (2010)

 

 

 

werknemers volgens arbeidsstelsel naar geslacht in 2010
Totaal 

(N=136.915) 
Voltijds 

(N=16.353) 
Halftijds 

(N=85.404) 
2,8% 8,1% 1,9% 

97,2% 91,9% 98,1% 

100% 100% 100% 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

blijkt duidelijk dat er nog steeds verschillende praktijken bestaan tussen type 
ondernemingen wat het arbeidsstelsel betreft. In OCMW’s/gemeenten zijn bijna 
werknemers voltijds tewerkgesteld, bij natuurlijke personen is dat meer dan 16%. 
Daarentegen zijn bij PWA’s slechts 5,5% werknemers voltijds tewerkgesteld en 6,1% bij 

bedrijven. Bij invoegondernemingen, interim-bedrijven en VZW’s zien we wel ee
punten ten opzichte van 2009. Halftijdse arbeid is vooral terug te vinden 

bij PWA’s (77%), OCMW’s/gemeenten (75%) en VZW’s (73%). Deeltijd arbeid is meer 
bedrijven (54%). 

werknemers volgens arbeidsstelsel naar type in 2010

Voltijds Halftijds 

Private onderneming (N=61.996) 13,8% 61,9% 

6,1% 39,3% 

14,2% 69,8% 

11,0% 73,1% 

19,8% 74,5% 

5,5% 76,7% 

 16,3% 58,5% 

11,9% 62,4% 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA (2010) 
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lacht in 2010 
Deeltijds 

(N=35.158) 
2,6% 

97,4% 

100% 

blijkt duidelijk dat er nog steeds verschillende praktijken bestaan tussen type 
gemeenten zijn bijna 20% 

werknemers voltijds tewerkgesteld, bij natuurlijke personen is dat meer dan 16%. 
Daarentegen zijn bij PWA’s slechts 5,5% werknemers voltijds tewerkgesteld en 6,1% bij 

bedrijven en VZW’s zien we wel een 
punten ten opzichte van 2009. Halftijdse arbeid is vooral terug te vinden 

bij PWA’s (77%), OCMW’s/gemeenten (75%) en VZW’s (73%). Deeltijd arbeid is meer 

werknemers volgens arbeidsstelsel naar type in 2010 

Deeltijds 

24,3% 

54,6% 

16,1% 

16,0% 

5,7% 

17,8% 

25,2% 

25,7% 
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2.3 Uurloon en gepresteerde werkuren 

2.3.1 Gemiddeld uurloon 

Op basis van de gepresteerde uren en loonmassa 
werknemer volgens de RSZ/RSZPPO in 2010 gemiddeld 10,25 EUR per uur. Dit is een 
stijging met 6,8% of 0,65 euro ten opzichte van 2009, toen een dienstencheque
werknemer 9,6 euro verdiende. 
uurloon van dienstencheque
loon van dienstencheque-werknemers continu is 
dienstencheque-systeem in 2004. Enkel in 
De sterke loonstijging in 2010 
het niveau van 2008. De stijging in 2010 werd mede versterkt door een indexaanpassing 
in september 2010. 

Het feitelijke dagloon is echter 
gemiddeld aantal werkuren van dienstencheque
2010 komen in de volgende

Figuur 17: Evolutie in het uurloon van 

Bron: IDEA Consult op basis van RSZ
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Op basis van de gepresteerde uren en loonmassa verdiende een dienstencheque
werknemer volgens de RSZ/RSZPPO in 2010 gemiddeld 10,25 EUR per uur. Dit is een 
stijging met 6,8% of 0,65 euro ten opzichte van 2009, toen een dienstencheque

knemer 9,6 euro verdiende. Dit blijkt uit onderstaande figuur waar de evolutie in het 
uurloon van dienstencheque-werknemers wordt weergegeven. Hieruit blijkt ook dat de 

werknemers continu is gestegen sinds de opstart van het 
systeem in 2004. Enkel in 2009 wordt een terugval van 3,3% 

n 2010 bracht echter het gemiddeld bruto-uurloon opnieuw boven 
het niveau van 2008. De stijging in 2010 werd mede versterkt door een indexaanpassing 

echter afhankelijk van het aantal gewerkte uren p
gemiddeld aantal werkuren van dienstencheque-werknemers en het aantal prestaties in 

e paragraaf aan bod.  

: Evolutie in het uurloon van dienstencheque-werknemers (2004-

lt op basis van RSZ en RSZPPO-gegevens  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

8,76 9,05 9,28 9,42 9,93 9,60

3,3% 2,5% 1,5% 5,4% -3,3%
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verdiende een dienstencheque-
werknemer volgens de RSZ/RSZPPO in 2010 gemiddeld 10,25 EUR per uur. Dit is een 
stijging met 6,8% of 0,65 euro ten opzichte van 2009, toen een dienstencheque-

de evolutie in het 
Hieruit blijkt ook dat de 

sinds de opstart van het 
een terugval van 3,3% opgemerkt.  

uurloon opnieuw boven 
het niveau van 2008. De stijging in 2010 werd mede versterkt door een indexaanpassing 

afhankelijk van het aantal gewerkte uren per dag. Het 
werknemers en het aantal prestaties in 

2010) 
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2.3.2 Gemiddeld aantal werkuren van dienstencheque

Met de gegevens van de RSZ/RSZPPO kan het gemiddelde aantal werkuren per week 
worden berekend per dienstencheque
en wordt in Tabel 29 weergegeven voor 2010.

Tabel 29: Gemiddeld aantal werkuren per week voor dienstencheque

 1° kwartaal 2010

RSZ 18,28 

RSZPPO 21,12 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RSZ en RSZPPO (2010)

Het gemiddeld aantal werkuren ligt bij de RSZPPO hoger dan bij de RSZ, 21,6 uren voor 
RSZPPO ten opzichte van 18,2 voor RSZ in het laatste kwartaal. In beide gevallen gaat het 
echter om een schatting, aangezien werknemers soms niet het volledige kwartaal w
tewerkgesteld en dus gemiddeld meer werkuren per week presteren. De 
kwartaalschommelingen op zich zijn voornamelijk te wijten aan seizoenseffecten met 
verhoogde of verlaagde tewerkstelling. 

In vergelijking met 2009 zijn zowel het gemiddelde aantal w
naar 17,6) als bij RSZPPO gestegen (van 20,6 naar 21,3).
waar de evolutie in het gemiddeld aantal gewerkte uren volgens de RSZ en de RSZPPO
wordt weergegeven sinds 2005
terwijl de cijfers van de RSZPPO meer fluctuatie vertonen. Na een piek in 2007 met 22,2 
gewerkte uren per week nam het aantal 
nemen in 2010 tot 21,3 uren
continue groei opgemerkt in het aantal uren, maar sinds 2008 aan een lagere tempo dan 
hiervoor.  

Figuur 18: Evolutie in het gemiddeld aantal gewerkte uren van dienstencheque
werknemers (200

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RSZ en 
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Gemiddeld aantal werkuren van dienstencheque-werknemers 

Met de gegevens van de RSZ/RSZPPO kan het gemiddelde aantal werkuren per week 
worden berekend per dienstencheque-werknemer. Deze berekening gebeurt per kwartaal 

weergegeven voor 2010. 

: Gemiddeld aantal werkuren per week voor dienstencheque-werknemers in 2010

1° kwartaal 2010 2° kwartaal 2010 3° kwartaal 2010 4° kwartaal 2010

18,54 16,05 

21,12 21,46 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RSZ en RSZPPO (2010) 

Het gemiddeld aantal werkuren ligt bij de RSZPPO hoger dan bij de RSZ, 21,6 uren voor 
RSZPPO ten opzichte van 18,2 voor RSZ in het laatste kwartaal. In beide gevallen gaat het 
echter om een schatting, aangezien werknemers soms niet het volledige kwartaal w
tewerkgesteld en dus gemiddeld meer werkuren per week presteren. De 
kwartaalschommelingen op zich zijn voornamelijk te wijten aan seizoenseffecten met 
verhoogde of verlaagde tewerkstelling.  

In vergelijking met 2009 zijn zowel het gemiddelde aantal werkuren bij de RSZ (van 17,2 
naar 17,6) als bij RSZPPO gestegen (van 20,6 naar 21,3). Dit blijkt uit onderstaande 

de evolutie in het gemiddeld aantal gewerkte uren volgens de RSZ en de RSZPPO
wordt weergegeven sinds 2005. Bij de uren van de RSZ is een gestage groei 
terwijl de cijfers van de RSZPPO meer fluctuatie vertonen. Na een piek in 2007 met 22,2 
gewerkte uren per week nam het aantal uren af tot 20,6 uren in 2009 om weer toe te 

uren. Volgens RSZ-gegevens wordt daarentegen sinds 2005 een 
groei opgemerkt in het aantal uren, maar sinds 2008 aan een lagere tempo dan 

in het gemiddeld aantal gewerkte uren van dienstencheque
2005-2010) 

lt op basis van gegevens RSZ en RSZPPO 

 

2005 2006 2007 2008 2009

15 15,6 16,5 16,9 17,2

18,6 20,9 22,5 22,2 20,6

4,0% 5,8% 2,4% 1,8%

12,4% 7,7% -1,3% -7,2%
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Met de gegevens van de RSZ/RSZPPO kan het gemiddelde aantal werkuren per week 
werknemer. Deze berekening gebeurt per kwartaal 

werknemers in 2010 

4° kwartaal 2010 

18,18 

21,56 

Het gemiddeld aantal werkuren ligt bij de RSZPPO hoger dan bij de RSZ, 21,6 uren voor 
RSZPPO ten opzichte van 18,2 voor RSZ in het laatste kwartaal. In beide gevallen gaat het 
echter om een schatting, aangezien werknemers soms niet het volledige kwartaal werden 
tewerkgesteld en dus gemiddeld meer werkuren per week presteren. De 
kwartaalschommelingen op zich zijn voornamelijk te wijten aan seizoenseffecten met 

erkuren bij de RSZ (van 17,2 
nderstaande figuur 

de evolutie in het gemiddeld aantal gewerkte uren volgens de RSZ en de RSZPPO 
is een gestage groei merkbaar, 

terwijl de cijfers van de RSZPPO meer fluctuatie vertonen. Na een piek in 2007 met 22,2 
af tot 20,6 uren in 2009 om weer toe te 

dt daarentegen sinds 2005 een 
groei opgemerkt in het aantal uren, maar sinds 2008 aan een lagere tempo dan 

in het gemiddeld aantal gewerkte uren van dienstencheque-
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2.3.3 Prestaties van dienstencheque

Het soort betrekking of contract vertelt niets over de feitelijk geleverde prestaties van 
dienstencheque-werknemers. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de 
werknemers volgens hun werkelijk 
maanden in 2010, een duidelijke stijging met 2009 toen dit nog 65,1% bedroeg. 21% 
presteerde minstens een maand tot 6 maanden en 6% minder dan een maand. Bijna 4% 
leverde in 2010 helemaal geen prestatie. Vergeleken naar regio zijn de verschillen beperkt. 
In Wallonië is het aandeel werknemers zonder prestatie wel groter dan in de andere 
regio’s, meer dan 5% (tegen 2,9% in Brussel). 

Tabel 30: Prestaties van dienstencheque

 
(N=136.915)

Inactief  

< 1 maand  

1 -6 maanden  

>6 maanden  

Totaal  
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens 

Uit Tabel 31 blijkt dat mannen verhoudingsgewijs minder arbeidsdagen presteren dan hun 
aandeel in de werknemerspopulatie. Ongeveer 4,6% werknemers d
presteerde was man tegenover een aandeel van 2,8%
dienstencheque-werknemers
maanden presteerden, wat een ondervertegenwoordiging is. De kortere prestaties
mannen op jaarbasis kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat mannen 
hun job in de dienstencheques veel meer dan vrouwen als tijdelijk beschouwen. Zo blee
uit het vorige evaluatieonderzoek dat het verloop van mannen uit het systeem 
is dan vrouwen. Mannen zijn dus 
betrekking, maar voor kortere periodes in het jaar. 

Tabel 31: Prestaties van dienstencheque

 Inactief 
(N=5.330) 

< 1 maand 
(N=8.125)

Man 2,5% 

Vrouw 97,5% 

Totaal 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

Tabel 32 toont de duur van de prestaties van werknemers naar type onderneming. 
Werknemers tewerkgesteld in bepaalde types bedrijven presteren gemiddeld langere 
periodes per jaar dan werknemers binnen andere types bedrijven. Zo blijkt dat in 
OCMW’s/gemeenten (82%) en PWA’s (80%) gemiddeld meer dan 6 maanden gepresteerd 
wordt. Deze type ondernemingen hebben ook meer voltijdse betrekkingen. Het grootste 
aandeel inactieve werknemers is te vinden bij invoegondernemingen (5%) en VZW’s 
(5,2%), ruim boven het gemiddelde van 3,9%. Bij interimbedrijven en natuurlijke 
personen zijn meer werknemers dan gemiddeld slechts een maand actief, respectievelijk 
7,3% en 8,1% (versus gemidde

Tabel 32: Prestaties van dienstencheque
 

Private onderneming (N=61.996)

Interim-bedrijf (N=21.327) 

Invoegbedrijf (N=11.362) 

VZW (18.901) 

OCMW/gemeente (N=7.278) 

PWA (N=11.430) 

Natuurlijke persoon (N=4.621) 

Totaal (N=136.915) 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA (2010)

 

 

van dienstencheque-werknemers  

Het soort betrekking of contract vertelt niets over de feitelijk geleverde prestaties van 
werknemers. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de 

werkelijk prestaties. Bijna 69% werknemers werkte meer dan 6 
en in 2010, een duidelijke stijging met 2009 toen dit nog 65,1% bedroeg. 21% 

presteerde minstens een maand tot 6 maanden en 6% minder dan een maand. Bijna 4% 
leverde in 2010 helemaal geen prestatie. Vergeleken naar regio zijn de verschillen beperkt. 

lonië is het aandeel werknemers zonder prestatie wel groter dan in de andere 
regio’s, meer dan 5% (tegen 2,9% in Brussel).  

: Prestaties van dienstencheque-werknemers naar gewest in 2010 
Totaal 

(N=136.915) 
Brussel 

(N=17.256) 
Vlaanderen 
(N=82.282) 

3,9% 2,9% 3,6% 

5,9% 5,0% 5,9% 

21,2% 22,6% 20,9% 

68,9% 69,5% 69,6% 

100% 100% 100% 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA (2010) 

blijkt dat mannen verhoudingsgewijs minder arbeidsdagen presteren dan hun 
aandeel in de werknemerspopulatie. Ongeveer 4,6% werknemers die minder dan 1 maand 
presteerde was man tegenover een aandeel van 2,8% mannen

werknemers. Dit zakt geleidelijk tot 2,3% voor diegenen die meer dan 6 
maanden presteerden, wat een ondervertegenwoordiging is. De kortere prestaties
mannen op jaarbasis kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat mannen 
hun job in de dienstencheques veel meer dan vrouwen als tijdelijk beschouwen. Zo blee

vorige evaluatieonderzoek dat het verloop van mannen uit het systeem 
is dan vrouwen. Mannen zijn dus - meer dan vrouwen - tewerkgesteld met een voltijdse 
betrekking, maar voor kortere periodes in het jaar.  

: Prestaties van dienstencheque-werknemers naar profielkenmerken in 2010

< 1 maand 
(N=8.125) 

1-6 maand 
(N=29.080) 

> 6 maand 
(N=94.380) 

4,6% 3,9% 2,3% 

95,4% 96,1% 97,7% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

toont de duur van de prestaties van werknemers naar type onderneming. 
Werknemers tewerkgesteld in bepaalde types bedrijven presteren gemiddeld langere 

es per jaar dan werknemers binnen andere types bedrijven. Zo blijkt dat in 
OCMW’s/gemeenten (82%) en PWA’s (80%) gemiddeld meer dan 6 maanden gepresteerd 
wordt. Deze type ondernemingen hebben ook meer voltijdse betrekkingen. Het grootste 

werknemers is te vinden bij invoegondernemingen (5%) en VZW’s 
(5,2%), ruim boven het gemiddelde van 3,9%. Bij interimbedrijven en natuurlijke 
personen zijn meer werknemers dan gemiddeld slechts een maand actief, respectievelijk 
7,3% en 8,1% (versus gemiddeld 5,9%). 

: Prestaties van dienstencheque-werknemers naar type onderneming
Inactief < 1 maand 1-6 maand

Private onderneming (N=61.996) 3,1% 6,3% 24,7% 

4,5% 7,3% 18,5% 

5,0% 6,6% 21,5% 

5,2% 5,5% 18,4% 

4,4% 2,7% 11,1% 

4,0% 2,5% 13,6% 

 3,1% 8,1% 32,9% 

3,9% 5,9% 21,2% 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens van de RVA (2010) 
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Het soort betrekking of contract vertelt niets over de feitelijk geleverde prestaties van 
werknemers. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de 

. Bijna 69% werknemers werkte meer dan 6 
en in 2010, een duidelijke stijging met 2009 toen dit nog 65,1% bedroeg. 21% 

presteerde minstens een maand tot 6 maanden en 6% minder dan een maand. Bijna 4% 
leverde in 2010 helemaal geen prestatie. Vergeleken naar regio zijn de verschillen beperkt. 

lonië is het aandeel werknemers zonder prestatie wel groter dan in de andere 

 
Wallonië 

(N=37.378) 
5,1% 

6,5% 

21,3% 

67,1% 

100% 

blijkt dat mannen verhoudingsgewijs minder arbeidsdagen presteren dan hun 
ie minder dan 1 maand 
mannen in de totale 

. Dit zakt geleidelijk tot 2,3% voor diegenen die meer dan 6 
maanden presteerden, wat een ondervertegenwoordiging is. De kortere prestaties van 
mannen op jaarbasis kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat mannen 
hun job in de dienstencheques veel meer dan vrouwen als tijdelijk beschouwen. Zo bleek 

vorige evaluatieonderzoek dat het verloop van mannen uit het systeem veel hoger 
tewerkgesteld met een voltijdse 

werknemers naar profielkenmerken in 2010 

Totaal 
(N=136.915) 

2,8% 

97,2% 

100% 

toont de duur van de prestaties van werknemers naar type onderneming. 
Werknemers tewerkgesteld in bepaalde types bedrijven presteren gemiddeld langere 

es per jaar dan werknemers binnen andere types bedrijven. Zo blijkt dat in 
OCMW’s/gemeenten (82%) en PWA’s (80%) gemiddeld meer dan 6 maanden gepresteerd 
wordt. Deze type ondernemingen hebben ook meer voltijdse betrekkingen. Het grootste 

werknemers is te vinden bij invoegondernemingen (5%) en VZW’s 
(5,2%), ruim boven het gemiddelde van 3,9%. Bij interimbedrijven en natuurlijke 
personen zijn meer werknemers dan gemiddeld slechts een maand actief, respectievelijk 

werknemers naar type onderneming in 2010 
6 maand > 6 maand 

65,8% 

69,8% 

67,0% 

70,9% 

81,7% 

79,8% 

55,8% 

68,9% 
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2.4 Voordelen voor

Dienstencheque-ondernemingen hebben net als alle werkgevers de mogelijkheid om 
verschillende voordelen te bieden aan hun werknemers. Sommige van deze voordelen 
komen voort uit afspraken binnen de bevoegde paritaire comités, terwijl andere enkel 
worden toegekend op aansturen van de onderneming. De dienstencheque
kunnen echter onder verschillende Paritaire Comités ressorteren. Binnen elk paritair comité 
zijn er verschillende barema’s bepaald voor de loon
eindejaarspremie, andere vergoedingen,..) en opleidingsmogelijkheden. Hierdoor is het 
moeilijk te bepalen wat de loon
zijn.  

Daarom werden bedrijven in de enquête bevraagd naar de voordelen aangeboden aan 
dienstencheque-werknemers bovenop het loon. 
verschillende voordelen bieden aan hun dienstencheque
voordelen uit de lijst). Bijna alle bedrijven bieden
werkverplaatsingen (87,3%)
werkverplaatsingen (73,8%)
aangeboden aan hun dienstencheque
maaltijdcheques aan (54,2%)
toegekend (4%).  

Tussen de regio’s zijn er wel enkele verschillen op te merken. Zo is de eindejaarspremie in 
Vlaanderen veel gebruikt (85,8
cadeaucheques (33,5%) of het aanbieden van een GSM (
praktijk dan in Vlaanderen (respectievelijk 
werkverplaatsing belangrijk (
versus 14,1% in Vlaanderen). 

Tabel 33: Voordelen bovenop het loon voor dienstencheque

Eindejaarspremie 

Maaltijdcheques 

Hospitalisatieverzekering 

Werkkledij 

Onderhoud van werkkledij 

Cadeaucheques 

Extra verlofdagen 

Vergoeding voor verplaatsing woon-

Vergoeding voor verplaatsing werk-

Autoverzekering 

Fiets of bromfiets 

Bedrijfswagen 

Vergoeding telefoonkosten  

GSM 

Extra premies  

Andere 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van 

Naar type ondernemingen kunnen ook verschillende praktijken opgemerkt worden wat de 
aangeboden voordelen betreft. Vooral gemeentes/OCMW’s vertonen een verschillend 
patroon ten opzichte van de andere type ondernemingen. Deze blijk
vergoedingen te bieden voor woon
deze vergoedingen bij bijna alle type ondernemingen zo goed als op de eerste plaats 
komen, komt dit veel minder aan bod bij deze type ondernemingen. Vooral 

 

 

oor dienstencheque-werknemers 

ondernemingen hebben net als alle werkgevers de mogelijkheid om 
verschillende voordelen te bieden aan hun werknemers. Sommige van deze voordelen 
komen voort uit afspraken binnen de bevoegde paritaire comités, terwijl andere enkel 

ekend op aansturen van de onderneming. De dienstencheque
kunnen echter onder verschillende Paritaire Comités ressorteren. Binnen elk paritair comité 
zijn er verschillende barema’s bepaald voor de loon- en arbeidsvoorwaarden (bvb. verlof, 

rspremie, andere vergoedingen,..) en opleidingsmogelijkheden. Hierdoor is het 
moeilijk te bepalen wat de loon- en arbeidsvoorwaarden van dienstencheque

Daarom werden bedrijven in de enquête bevraagd naar de voordelen aangeboden aan 
werknemers bovenop het loon. Tabel 33 toont aan dat 

verschillende voordelen bieden aan hun dienstencheque-werknemers (gemiddeld 5,3  
de lijst). Bijna alle bedrijven bieden vergoedingen aan 

%). Ook eindejaarspremies (79,5%), vergoedingen voor 
%) en werkkledij (69,8%) worden door veel bedrijven 

aangeboden aan hun dienstencheque-werknemers. 1 op 2 bedrijven bieden ook
%). Bedrijfswagens of –fietsen worden in zeer beperkte mate 

Tussen de regio’s zijn er wel enkele verschillen op te merken. Zo is de eindejaarspremie in 
85,8% versus 66% in Brussel). In Brussel is het gebruik van 

%) of het aanbieden van een GSM (35,6%) een meer geziene 
praktijk dan in Vlaanderen (respectievelijk 20,4% en 14,1%). In Wallonië is vooral de 
werkverplaatsing belangrijk (79,9%) en zal men ook sneller een GSM aanbieden (

% in Vlaanderen).  

: Voordelen bovenop het loon voor dienstencheque-werknemers naar regio
Totaal 
(1.122) 

Brussel 
(N=161) 

Vlaanderen
(N=479)

79,5% 66,0% 85,8%

54,2% 68,9% 60,5%

11,6% 7,8% 20,7%

69,8% 64,0% 68,1%

51,6% 59,7% 47,1%

22,8% 33,5% 20,4%

13,7% 10,4% 17,4%

-werk 87,3% 90,0% 86,0%

-werk 73,8% 75,4% 68,0%

4,6% 0,7% 4,4%

4,0% 0,0% 5,4%

3,3% 3,3% 2,5%

16,3% 19,7% 15,6%

26,8% 35,6% 14,1%

9,2% 7,6% 9,2%

3,7% 2,5% 4,0%

532,2% 545,0% 529,4%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Naar type ondernemingen kunnen ook verschillende praktijken opgemerkt worden wat de 
aangeboden voordelen betreft. Vooral gemeentes/OCMW’s vertonen een verschillend 
patroon ten opzichte van de andere type ondernemingen. Deze blijk
vergoedingen te bieden voor woon-werk verplaatsingen en werkverplaatsingen. Terwijl 
deze vergoedingen bij bijna alle type ondernemingen zo goed als op de eerste plaats 
komen, komt dit veel minder aan bod bij deze type ondernemingen. Vooral 
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ondernemingen hebben net als alle werkgevers de mogelijkheid om 
verschillende voordelen te bieden aan hun werknemers. Sommige van deze voordelen 
komen voort uit afspraken binnen de bevoegde paritaire comités, terwijl andere enkel 

ekend op aansturen van de onderneming. De dienstencheque-bedrijven 
kunnen echter onder verschillende Paritaire Comités ressorteren. Binnen elk paritair comité 
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en arbeidsvoorwaarden van dienstencheque-werknemers 
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toont aan dat bedrijven 
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knemers. 1 op 2 bedrijven bieden ook 
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%) een meer geziene 
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komen, komt dit veel minder aan bod bij deze type ondernemingen. Vooral 
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eindejaarspremies, werkkledij en maaltijdcheques worden veel door gemeentes/OCMW’s 
aangeboden. Ook extra verlofdagen komen veel meer aan bod bij deze type 
ondernemingen dan bij andere type ondernemingen.  

In de enquête werden ondernemingen ook bevraagd over 
aanbieden van bijkomende voordelen bovenop de verplichte minima van het bevoegd 
paritair comité (afhankelijk van bedrijf tot bedrijf). 
ondernemingen meer doen 
terwijl dit in Wallonië slechts 52% bedraagt. Vlaanderen bevind
gemiddelde met 61%. Dit is echter een daling ten opzichte van 
ondernemingen ruimere voordelen aanboden.
de stijging van het aantal
bieden bedrijven waarschijnlijk 
paritair comité. 

Figuur 19: Aandeel ondernemingen dat meer biedt dan de verplichte loon
arbeidsvoorwaarden van het paritaire comité naar regio

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Figuur 20 geeft het aandeel ondernemingen weer die zich niet beperken tot de minimale 
voorwaarden naargelang hun type. Vooral Gemeenten/OCMW’s, interim
PWA’s bieden meer bovenop het minimum (respectievelijk 75%, 69% en 67% 
ondernemingen). Ook invoegondernemingen zitten met 66% ruim boven het gemiddelde.
Bij natuurlijke personen en VZW’s gaat het slechts om 49% en 51%.

Figuur 20: Aandeel ondernemingen dat meer beidt dan de verplichte loon
arbeidsvoorwaarden van het paritaire comité naar type

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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dejaarspremies, werkkledij en maaltijdcheques worden veel door gemeentes/OCMW’s 
aangeboden. Ook extra verlofdagen komen veel meer aan bod bij deze type 
ondernemingen dan bij andere type ondernemingen.   

In de enquête werden ondernemingen ook bevraagd over het beleid omtrent het 
aanbieden van bijkomende voordelen bovenop de verplichte minima van het bevoegd 
paritair comité (afhankelijk van bedrijf tot bedrijf). Figuur 19 toont aan dat bijna 

 dan het verplichte minimum. In Brussel loopt dit op tot 66%, 
terwijl dit in Wallonië slechts 52% bedraagt. Vlaanderen bevindt zich boven het 

Dit is echter een daling ten opzichte van 2007, waar nog 65% 
ondernemingen ruimere voordelen aanboden. Een mogelijke verklaring voor deze daling is 
de stijging van het aantal voordelen binnen de verplichte CAO’s sinds 2007. Hierdoor 

waarschijnlijk minder voordelen buiten de verplichte minima van 

Aandeel ondernemingen dat meer biedt dan de verplichte loon
arbeidsvoorwaarden van het paritaire comité naar regio 

 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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2.5 Nieuwe bepalingen met betrekking tot dienstencheque
werknemers 

Op 1 september 2009 zijn verschillende nieuwe bepalingen omtrent de tewerkstelling van 
dienstencheque-werknemers in voege getreden. In de enquête werden de ondernemingen 
bevraagd of zij op de hoogte waren van deze nieuwe bepalingen. 
percentage ondernemingen die
ondernemingen (94%) zijn op de hoogte van de bepaling dat dienstencheque
minimum 3 uur moeten werken binnen dezelfde werkperiode. In Wallonië li
bewustzijn het hoogst (95%). 

De ondernemingen blijken al veel minder op de hoogte te zijn van het feit dat werknemers 
in de eerste drie maanden van hun tewerkstelling
wekelijkse arbeidsduur van minder dan 1/3 van de arbeidsduur van een voltijdse 
werknemer. Slechts 76% is hiervan op de hoogte. Vooral bedrijven gevestigd in 
Vlaanderen zijn hier meer op de hoogte van (78,5%). 

De bepaling dat na de eerste 3 maanden van de tewerkstelling van een dienstencheque
werknemer een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur dient t
een minimale wekelijkse arbeidsduur van respectievelijk 10 of 13 uren, is dan weer bekend 
bij ongeveer 85% ondernemingen. Regionaal zijn hier zo goed als geen verschillen. 

De verlenging van de proefperiode van drie naar zeven dagen i
totaal heeft slechts 71% hier weet van. In Vlaanderen en Wallonië gaat het zelfs om maar 
68% (tegenover 82% in Brussel

De verhoging van de inruilwaarde van de uitgegeven dienstencheques
van de spilindex, is ook niet bij iedereen bekend. Ongeveer 73% 
kent deze bepaling. In Vlaanderen is deze bepaling het best bekend (80% tegenover 
ongeveer 67% in Brussel en Wallonië).

Tabel 34: Mate waarin ondernemingen op de hoogte 

 

Minimum 3 uren werk 

Tewerkstelling eerste 3 maanden <1/3 arbeidsduur 

Na 3 maanden COD van 10 of 13 uren 

Verlenging proefperiode van 3 naar 7 dagen

Verhoging inruilwaarde volgens spilindex

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Tabel 35 geeft weer in hoeverre ondernemingen op de hoogte zijn van de nieuwe 
bepalingen naargelang hun type. Interim
van alle bepalingen. Bijna alle bepalingen zijn door allen onder hen gekend
uitzondering van de verlenging van de proefperiode. Het 
OCMW’s/gemeenten. Vooral de bepaling dat in de eerste drie maanden iemand voor 
minder dan 1/3 kan worden tewerkgesteld is bij OCMW’s maar matig bekend (55%). 

Tabel 35: Mate waarin ondernemingen op de hoogte zijn van nieuwe bepalingen naar type

 

Privaat 
(N=478) 

Minimum 3 uren  95,6% 

1/3 arbeidsduur  80,9% 

Na 3 maanden COD  86,5% 

Proefperiode  73,8% 

Spilindex 75,8% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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kent deze bepaling. In Vlaanderen is deze bepaling het best bekend (80% tegenover 
ongeveer 67% in Brussel en Wallonië). 

: Mate waarin ondernemingen op de hoogte zijn van nieuwe bepalingen naar regio

Totaal 
(1.130) 

Brussel                   
(N=162) 

Vlaanderen 
(N=480)

93,7% 92,8% 93,0% 

Tewerkstelling eerste 3 maanden <1/3 arbeidsduur  76,2% 73,5% 78,5% 

Na 3 maanden COD van 10 of 13 uren  84,7% 86,1% 84,6% 

Verlenging proefperiode van 3 naar 7 dagen 70,6% 81,6% 68,1% 

Verhoging inruilwaarde volgens spilindex 72,6% 66,9% 79,2% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

geeft weer in hoeverre ondernemingen op de hoogte zijn van de nieuwe 
bepalingen naargelang hun type. Interim-bedrijven blijken het beste op de hoogte te zijn
van alle bepalingen. Bijna alle bepalingen zijn door allen onder hen gekend

de verlenging van de proefperiode. Het laagst
OCMW’s/gemeenten. Vooral de bepaling dat in de eerste drie maanden iemand voor 

den tewerkgesteld is bij OCMW’s maar matig bekend (55%). 

: Mate waarin ondernemingen op de hoogte zijn van nieuwe bepalingen naar type

 
Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=52) 

VZW 
(N=148) 

Gemeente/
OCMW 

(N=122)

100% 98,2% 93,1% 79,2% 

100% 79,2% 68,7% 55,3% 

100% 81,3% 83,8% 70,9% 

 80,2% 79,1% 65,0% 57,9% 

100% 81,6% 64,4% 69,4% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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3 VERLOOP VAN DIENSTEN

3.1 Instroom naar het dienstenchequesysteem

3.1.1 Instroom in het systeem op basis van RVA

Jaarlijks groeit het aantal werknemers in het systeem van de dienstencheques. De 
instroom van werknemers wordt weergegeven in onderstaande tabel. In 2010 stroomden 
40.094 werknemer in het systeem, goed voor 29,3% van het totale aantal werknemers in 
2010.  

De instroom is het grootste bij de private profit ondernemingen, ongeveer een derde van 
de tewerkstelling in 2010. Bij natuurlijke personen stroomde maar liefst 46% nieuwe 
werknemers in 2010 binnen. Bij private ondernemingen gaat het om 35% en bij interim
bedrijven slechts om 22%. Bij de non
werknemers nieuw in terwijl dit bij publieke ondernemingen slechts 18,5% bedraagt. Bij de 
profit ondernemingen is de instroom het sterkst gedaald in vergelijking met 2009 van
38,1% naar 32,4%. Bij de non
daarentegen licht gestegen.

Tabel 36: Instroom in het stelsel van de dienstencheques in 2010

 

Private profit ond. 

Private ondernemingen 

Interim-bedrijf 

Natuurlijke personen 
Private non-profit ond. 

Invoegbedrijf 

VZW 
PWA 

Publieke ondernemingen 

Gemeente 
OCMW 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2010)

 
 
 

 

 

VERLOOP VAN DIENSTENCHEQUE-WERKNEMERS

Instroom naar het dienstenchequesysteem 

Instroom in het systeem op basis van RVA-gegevens 

Jaarlijks groeit het aantal werknemers in het systeem van de dienstencheques. De 
instroom van werknemers wordt weergegeven in onderstaande tabel. In 2010 stroomden 
40.094 werknemer in het systeem, goed voor 29,3% van het totale aantal werknemers in 

De instroom is het grootste bij de private profit ondernemingen, ongeveer een derde van 
de tewerkstelling in 2010. Bij natuurlijke personen stroomde maar liefst 46% nieuwe 
werknemers in 2010 binnen. Bij private ondernemingen gaat het om 35% en bij interim
bedrijven slechts om 22%. Bij de non-profit ondernemingen stroomt bijna een kwart 
werknemers nieuw in terwijl dit bij publieke ondernemingen slechts 18,5% bedraagt. Bij de 
profit ondernemingen is de instroom het sterkst gedaald in vergelijking met 2009 van
38,1% naar 32,4%. Bij de non-profit en de publieke ondernemingen is de nieuwe instroom 

licht gestegen. 

: Instroom in het stelsel van de dienstencheques in 2010 
Aantal nieuwe 

instroom 
Tewerkstelling in 

2010 
Percentage instroom 
t.o.v tewerkstelling

28.451 87.944 

21.628 61.996 

4.703 21.327 

2.120 4.621 
10.297 41.693 

3.487 11.362 

4.620 18.901 
2.190 11.430 

1.346 7.278 

43 308 
1.303 6.970 

40.094 136.915 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2010) 
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Figuur 21 geeft de evolutie weer van de instroom van werknemers in het dienstencheque
systeem. Het aandeel nieuwe werknemers in de totale werknemer
duidelijk negatieve trend. 
tegenover 29,3% in 2010. Toch blijft het opmerkelijk dat de werknemerspopulatie in 2010 
nog steeds uit bijna een derde nieuwe werknemers bestaat.

Figuur 21: Evolutie van het aantal en aandeel instromende 
dienstencheque

 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2010)
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Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2010) 
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3.1.2 Voormalige situatie van dienstencheque

In Figuur 22 wordt de voormalige beroepssituatie van dienstencheque
weergegeven in de kwartalen voor hun tewerkstelling in het laatste kwartaal van 2009. Zo 
blijkt dat 86% werknemers aan de slag eind 2009 reeds in het systeem tewerkgesteld wa
in het derde kwartaal van 2009. In het laatste kwartaal van 2008 was dit 65% en het jaar 
ervoor 44%. Een groot deel dienstencheque
tewerkgesteld waren zijn dus minstens twee jaar in het systeem tewerkgesteld.
blijkt duidelijk dat, ondanks de jaarlijkse nieuwe instroom in het systeem, een omvangrijke 
groep werknemers jaar na jaar in het systeem tewerkgesteld blijft. Net zoals in het vor
evaluatie-onderzoek blijkt dus duidelijk dat een dienstencheque
werknemers geen tijdelijke job is. 

Figuur 22: Voormalige situatie van dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens FOD WASO (2010) 
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Voormalige situatie van dienstencheque-werknemers 

wordt de voormalige beroepssituatie van dienstencheque
weergegeven in de kwartalen voor hun tewerkstelling in het laatste kwartaal van 2009. Zo 
ijkt dat 86% werknemers aan de slag eind 2009 reeds in het systeem tewerkgesteld wa

in het derde kwartaal van 2009. In het laatste kwartaal van 2008 was dit 65% en het jaar 
ervoor 44%. Een groot deel dienstencheque-werknemers (44%) die eind 2009 

dus minstens twee jaar in het systeem tewerkgesteld.
blijkt duidelijk dat, ondanks de jaarlijkse nieuwe instroom in het systeem, een omvangrijke 
groep werknemers jaar na jaar in het systeem tewerkgesteld blijft. Net zoals in het vor
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3.1.3 Rekruteringskanalen van dienstencheque

In de enquête werden bedrijven bevraagd omtrent de verschillen
het rekruteren van nieuwe werknemers. In 
rekruteringskanalen weergegeven. Tussen haken wordt de score weergegeven. Deze werd 
als volgt berekend: indien een bedrijf nooit gebruik maakt van een kanaal = 0; indi
bedrijf zelden gebruik maakt van een kanaal = 1; indien een bedrijf af en toe gebruik 
maakt van een kanaal = 2; indien een bedrijf regelmatig gebruik maakt van een kanaal = 
3. 

Het eerste dat opvalt is het belang van spontane aanbiedingen bij het rek
nieuwe werknemers (2,35). Werknemers worden dus niet in de eerste plaats naar de 
onderneming toegeleid of aangetrokken, maar melden zichzelf spontaan aan. De 
tewerkstellingsagentschappen VDAB/Actiris/Forem zijn het tweede belangrijkste kanaal o
werknemers aan te werven. Ook eigen publiciteit is een belangrijk rekruteringsmiddel 
(1,27). Vrij onbelangrijk is de website van Sodexo (0,27), net als de omschakeling van 
eigen werknemers (0,39) of PWA
dienstencheque-systeem reeds 7 jaren 
laatste enquête bij ondernemingen 
veranderd. Spontane aanbiedingen waren ook toen het belangrijkste instrument, gevolgd
door VDAB/Forem/Actiris. Het belang van de eigen publiciteit is echter wel gestegen van 
plaats vier in 2007 naar plaats drie in 2010.

Figuur 23: Rekruteringskanalen voor de aanwerving van dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Figuur 24 geeft het gebruik van de rekruteringskanalen weer naar regio. Enkele verschillen 
kunnen hier worden opgemerkt. Spontane aanbiedingen zijn overal het belangrijkste 
kanaal. In Brussel is de eigen publiciteit wel belangrijker dan Actiris. In Vlaanderen zien we 
dan weer dat het belang van de VDAB erg groot is (1,88) net als de Forem in Wallonië 
(1,49).  

Figuur 24: Kanalen voor aanwerving van dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Figuur 25: Belang tewerkstellingsmaatregelen bij rekrutering naa

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Figuur 26: Belang tewerkstellingsmaatregelen bij rekrutering naar type

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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3.1.5 Knelpunten bij het rekruteren van dienstencheque

In de enquête werd aan de bedrijven gevraagd of ze 
moeilijkheden ervaren bij het vinden van nieuwe (geschikte) kandidaten voor een functie 
als dienstencheque-werknemer. 
onvoldoende geschikte kandidaten vond. In totaal geeft 64% ondernemingen aan niet 
voldoende geschikte kandidaten te hebben gevonden
de laatste enquête bij bedrijven (2007). 

Het aandeel verschilt echter tus
70% ondernemingen die moeite ondervond, terwijl in Brussel slechts 48% ondernemingen 
niet voldoende geschikte kandidaten vond. Brussel beschikt ook over een groter potentieel 
van werknemers ten opzichte van de andere regio’s waar al meer verzadiging optreed
Vlaanderen bevindt zich op het gemiddelde. Bij het gebruik van rekruteringskanalen bleek 
duidelijk dat in Wallonië minder gebruik wordt gemaakt van publiciteit in de pers of 
websites. Mogelijks is dit een factor bij het gebrek aan kandidaten.

Figuur 27: Aandeel ondernemingen met werknemerstekorten naar regio

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Figuur 28: Aandeel ondernemingen met werknemerstekorten naar type

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Vlaanderen bevindt zich op het gemiddelde. Bij het gebruik van rekruteringskanalen bleek 
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Mogelijks is dit een factor bij het gebrek aan kandidaten. 

Aandeel ondernemingen met werknemerstekorten naar regio in 2010
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In de volgende figuur wordt er per type ondernemingen gekeken of men voldoende 
geschikte kandidaten vond in 2010. Vooral interim-bedrijven (91%) ervaarden 
moeilijkheden bij het vinden van geschikte kandidaten. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
interimbedrijven door hun omvang meer jobs aanbieden maar ook gekenmerkt zijn door 
een groter verloop. Ook invoegondernemingen (81%) werden sterk geconfronteerd met 
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In Figuur 29 wordt weergegeven of ondernemingen problemen hadden met het vinden van 
kandidaten naargelang de provincies waarin ze actief zijn. Daaruit blijkt dat 
ondernemingen actief in Vlaams
Luxemburg (81%), het meeste moeite hadden om geschikte kandidaten te vinden. In 
Antwerpen (71%) en Namen (73%) 
blijft het aandeel ondernemingen dat niet voldoende kandidaten vind

Figuur 29: Gebrek aan kandidaten per provincie van activiteiten (N=604)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

De oorzaken van het gebrek aan geschikte kandidaten volgens ondernemingen worden 
weergegeven in Figuur 30. De belangrijkste oorzaak ligt bij het (te lage) loon (score van 
2,66) en de zwaarte van de job (2,61). In tweede orde spelen de generieke (1,87) en de 
technische (1,77) competenties een rol. In alle regio’s spelen deze oorzaken een 
belangrijke rol, maar met regionale zwaartepunten. Zo is in Brussel het gebrek aan 
generieke competenties even problematisch als de zwaarte van de job. In Vlaanderen 
weegt vooral de zwaarte van de job door, meer nog dan het loon, terwijl in Wallonië het 
loon het sterkste doorweegt.

Vergeleken met de resultaten uit de ondernemingsenquête van 2007, blijft het loon de 
belangrijkste factor. In 2007 werd werkmotivatie als tweede belangrijks
opgegeven, terwijl dit nu onder het geheel van generieke competenties een derde plaats 
inneemt. 

Figuur 30: Knelpunten bij rekrutering van dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van 

 

Brussel-
Hoofdstad

Antwerpen Limburg

% Gebrek 76% 71% 79%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

Status van 
de job

Zwaarte van 
de job

Totaal (N=708) 1,43 2,61

Brussel (N=75) 0,8 2,4

Vlaanderen (N=301) 1,83 2,88

Wallonië (N=332) 1,19 2,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 

 

wordt weergegeven of ondernemingen problemen hadden met het vinden van 
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Luxemburg (81%), het meeste moeite hadden om geschikte kandidaten te vinden. In 
Antwerpen (71%) en Namen (73%) ervaarden ondernemingen minder knelpunten
blijft het aandeel ondernemingen dat niet voldoende kandidaten vindt ook hoog.

Gebrek aan kandidaten per provincie van activiteiten (N=604) 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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3.1.6 Wachttijden 

Het dienstencheque-systeem is ondertussen sterk uitgebouwd en ingeburgerd. Gebruikers 
die willen instappen kunnen terecht bij verschillende ondernemingen. Het gebrek aan 
kandidaat-werknemers zorgt echter voor wachttijden voor er een prestatie kan worden 
geleverd bij de gebruiker. Een mogelijkheid voor de gebruikers is om zich tegelijk bij 
meerdere ondernemingen in te schrijven om zo toch sneller een dienstencheque
werknemer te bekomen. De gebruikers die vooreerst in het systeem in 2010 zijn gestapt 
contacteerden gemiddeld 1,5 ondernemingen om een werknemer te bekomen. In Brussel 
gaat het om gemiddeld 1,2 ondern
ondernemingen gaat.  

Tabel 37: Aantal gecontacteerde ondernemingen per gebruiker in 2010 naar regio

Totaal (N=2.345) 

Brussel (N=264) 

Vlaanderen (N=1.357) 

Wallonië (N=723) 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Maar los van hoeveel ondernemingen ook gecontacteerd zijn, moet een gebruiker 
gemiddeld even wachten vooraleer een onderneming een werknemer voor de eerste keer 
kan sturen. Dit hangt zeer sterk af van de regio maar ook van de type onderneming. In 
Tabel 38 wordt weergegeven hoeveel weken het in 2010 gemiddeld duurde voor de eerst
prestatie aan de gebruiker werd geleverd. Hierbij worden zowel de antwoorden van 
bedrijven als deze van nieuwe gebruikers weergegeven. 

Beide geven aan dat het gemiddeld om bijna 3 weken gaat. Zoals reeds aangegeven zijn 
er echter grote verschillen tussen de regio’s. Zo duurt het volgens zowel bedrijven als 
gebruikers gemiddeld langer in Vlaande
middenpositie. Volgens bedrijven duurde de wachttijd in Brussel maar 1,3 weken en in 
Wallonië 1,7 weken. In Vlaanderen ging het echter om maar liefst 4,8 of bijna 5 weken. 
Volgens gebruikers duurde het iets minder la
(3,1 weken), en iets langer in Brussel (1,7) en Wallonië (2,6).

Tabel 38: Gemiddelde wachttijd (in weken)

  
Totaal Totaal (N=2.171) 

Regio 

Brussel (N=231) 

Vlaanderen (N=1.226)

Wallonië (N=674) 

Type 

Privaat (N=754) 

Interim (N=218) 

Invoeg (N=128) 

VZW (N=205) 

Gemeente/OCMW (N=33)

PWA (N=62) 

Nat. Pers. (N=35) 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Als de wachttijden worden vergeleken naar type onderneming, duiken er nog grotere 
verschillen op. De classificatie van de aangegeven wachttijden door gebruikers en 
bedrijven naar type komen goed met elkaar overeen. Er zijn wel een aantal verschillen in 
de exacte waarde van de wachttijden. Zowel gebruikers als bedrijven geven aan dat de 
kortste wachttijd bij natuurlijke personen en interim
Gemeenten/OCMW’s zou het wachten het langste duren. Volgens bedrijven duurde de tijd 
tussen de aanvraag en de eerste prestatie bij natuurlijke personen en interim
slechts 1,6 en 1,7 weken. Bij gemeenten/OCMW’s en bij PWA’s duurde de wachtti
langer, maar liefst respectievelijk 7,4 en 5,4 weken. Volgens gebruikers scoren echter 
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interim-bedrijven veel minder goed dan wat ze zelf 
daarentegen scoren beter dan wat ze zelf zeggen. De wachttijd zou volgens gebruikers
maar slechts de helft zijn van wat ze zelf rapporteren. De wachttijden blijken zich echter te 
hebben verbeterd sinds de onderneming
meer dan 5 weken bedroeg.

3.2 Uitstroom uit het dienstenchequesysteem

3.2.1 Uitstroom uit het systeem op basis van RVA

Naast een grote groep instromende werknemers, verlaat ook elk jaar een groep 
werknemers het dienstencheque
de loop en op het eind van 2010. Gemiddeld werken 60 werknemers in een 
dienstencheque-onderneming tijdens het jaar en zijn 
van het jaar tewerkgesteld (76,7%). 

Bij OCMW’s/gemeenten en PWA’s lag dit percentage in 2010 het hoogste, respectievelijk 
86,7% en 81,6% werknemers. Natuurlijke personen kenden 
slechts 68,1% werknemers die nog steeds aan de slag waren op het einde van het jaar. 
Het groter belang van contracten van onbepaalde duur bij gemeenten/OCMW’s en PWA’s 
speelt hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol bij de lagere uitstroompercentages bij d
type bedrijven.  

Tabel 39: Aantal werknemers naar type onderne
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Aantal 
werknemers eind 

2010 

Aantal werknemers eind 
2010 als % van aantal 
werknemers in 2010

61 46 

762 585 

113 77 

63 47 

30 26 

49 40 

13 10 

60 46 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2008-2010) 

uitstroom van dienstencheque-werknemers sinds 2007 
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De dalende trend blijft zich dus voortzetten wat erop duidt dat meer 
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Figuur 31: Evolutie in het aantal en aandeel uitgestroomde werknemers in het 
dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens

Zoals in vorige evaluatieonderzoeken was de uitstroom het hoogste bij de profit 
ondernemingen, meer dan 22%, gevolgd door de non
ondernemingen met 11%. 
een kwart werknemers verliet daar het syste
gemeenten waar slechts 8% werknemers vertrok. De uitstroom daalde bij de profit en 
non-profit in vergelijking met 2009, maar steeg licht (van 9,3%) bij de publieke 
ondernemingen in vergelijking met 2009.

Tabel 40: Uitstroom uit het stelsel van de dienstencheques 

 

Private profit onderneming 

Handelsvennootschap 

Interim

Natuurlijke personen
Private non-profit onderneming

Invoegonderneming

Publieke ondernemingen 

Gemeente 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2009

In de enquête werd aan de ondernemingen gevraagd of dienstencheque
bedrijf hadden verlaten in 2010. Onderstaande figuur geeft het aandeel ondernemingen 
weer waar in 2010 werknemers de onderneming hebben verlaten, naargelang hun type. 
Gemiddeld gaat het om 84% ondernemingen. 
geconfronteerd met ten minste één vertrekken
verrassend gezien de omvang van de onderneming. Ook bij invoegondernemingen (96%) 
en PWA’s (91%) werden de mee
geconfronteerd. Daarentegen verlieten slechts bij 68% gemeenten/OCMW’s werknemers 
de onderneming. Ook naar regio zijn er 
Vlaanderen en Wallonië gaat het elk om ongeveer 83%, terwijl in Brussel werknemers het 
bedrijf verlieten in 88% ondernemingen.
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Zoals in vorige evaluatieonderzoeken was de uitstroom het hoogste bij de profit 
ondernemingen, meer dan 22%, gevolgd door de non-profit met 15% en de publieke 

 De hoogste uitstroom ligt bij natuurlijke personen. Meer dan 
een kwart werknemers verliet daar het systeem. De laagste uitstroom ligt dan 
gemeenten waar slechts 8% werknemers vertrok. De uitstroom daalde bij de profit en 

king met 2009, maar steeg licht (van 9,3%) bij de publieke 
ondernemingen in vergelijking met 2009. 

: Uitstroom uit het stelsel van de dienstencheques (2009-2010)  

Aantal 
uitstroom 

Aantal 
tewerkstelling 

in 2009 
tewerkstelling in 

 16.964 76.505 

Handelsvennootschap  10.205 48.404 

Interim-bedrijf 5.624 23.762 

Natuurlijke personen 1.135 4.339 
profit onderneming 5.621 37.108 

Invoegonderneming 1.659 9.420 
VZW 2.923 17.485 
PWA 1.039 10.203 

747 6.721 

Gemeente  24 281 
OCMW 723 6.430 

23.332 120.324 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2009-2010) 

In de enquête werd aan de ondernemingen gevraagd of dienstencheque-werknemers hun 
bedrijf hadden verlaten in 2010. Onderstaande figuur geeft het aandeel ondernemingen 
weer waar in 2010 werknemers de onderneming hebben verlaten, naargelang hun type. 

ld gaat het om 84% ondernemingen. Alle interim-bedrijven werden 
geconfronteerd met ten minste één vertrekkende werknemer, maar dit is weini

rassend gezien de omvang van de onderneming. Ook bij invoegondernemingen (96%) 
en PWA’s (91%) werden de meeste ondernemingen met vertrekkende werknemers 
geconfronteerd. Daarentegen verlieten slechts bij 68% gemeenten/OCMW’s werknemers 

Ook naar regio zijn er weliswaar beperkte verschillen (zie bijlage). In 
Vlaanderen en Wallonië gaat het elk om ongeveer 83%, terwijl in Brussel werknemers het 
bedrijf verlieten in 88% ondernemingen. 
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Figuur 32: Aandeel ondernemingen waar dienstencheque
hebben verlaten naar regio naar type

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

3.2.2 Verloop tussen dienstencheque

Figuur 33 geeft weer hoeveel werknemers bij verschillende ondernemingen hebben 
gewerkt. Bijna 92% werkte slechts voor 1 onderneming, terwijl 7,3% voor twee 
ondernemingen werkte in 2010. Dat kan zowel gelijktijdig als opeenvolgend zijn. Een 
absolute minderheid van 0,8% had drie of meer werkgevers in 2010. In vergelijking met 
2009 is er amper iets veranderd aan de verhoudingen. In 2009 werkte 91,5% bij slechts 
één werkgever, 7,5% voor twee werkgevers en 1% voor drie of meer werkgevers. 

Figuur 33: Aandeel dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens

 

Totaal 
(N=1.115)

Privaat  
(N=475)

Aandeel 84,0% 88,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7,3%

0,7%

 

 

Aandeel ondernemingen waar dienstencheque-werknemer(s) de onde
hebben verlaten naar regio naar type in 2010 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Verloop tussen dienstencheque-ondernemingen volgens RVA-gegevens
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Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens 
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3.2.3 Motieven voor uitstroom

Figuur 34 geeft weer wat de belangrijkste redenen waren voor de uitstroom van 
werknemers volgens de ondernemingen. Ongeveer 47% gaf zelf ontslag, een derde werd 
ontslagen en ongeveer 20% stopte omwille
grote verschillen op te merken tussen de regio’s. Zo is ontslag nemen in Brussel (48%) en 
Vlaanderen (51%) meer voorkomend dan in Wallonië (44%). In Vlaanderen stoppen ook 
minder werknemers door het einde van
(23%). In Vlaanderen krijgen dan weer meer werknemers hun ontslag (36%) dan in 
Brussel (30%). 

Figuur 34: Belangrijkste redenen van vertrek van dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Figuur 35 toont de redenen van ontslag volgens typ
contract was vooral een belangrijke reden bij gemeenten/OCMW’s (22%), VZW’s (22%) en 
natuurlijke personen (24%). Ontslag nemen komt meer voor bij interim
invoegondernemingen (51%) en PWA’s (51%). Stoppen omdat men ontslag heeft 
gekregen komt vaker voor bij VZW’s 
gemeenten/OCMW’s (beide 34%).
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Motieven voor uitstroom 

geeft weer wat de belangrijkste redenen waren voor de uitstroom van 
werknemers volgens de ondernemingen. Ongeveer 47% gaf zelf ontslag, een derde werd 
ontslagen en ongeveer 20% stopte omwille van het einde van hun contract. Er zijn echter 
grote verschillen op te merken tussen de regio’s. Zo is ontslag nemen in Brussel (48%) en 
Vlaanderen (51%) meer voorkomend dan in Wallonië (44%). In Vlaanderen stoppen ook 
minder werknemers door het einde van hun contract (14%) dan in beide andere regio’s 

krijgen dan weer meer werknemers hun ontslag (36%) dan in 

Belangrijkste redenen van vertrek van dienstencheque-werknemers naar regio

ron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

toont de redenen van ontslag volgens type onderneming. Het aflopen van h
belangrijke reden bij gemeenten/OCMW’s (22%), VZW’s (22%) en 

natuurlijke personen (24%). Ontslag nemen komt meer voor bij interim-bedrijven (54%), 
invoegondernemingen (51%) en PWA’s (51%). Stoppen omdat men ontslag heeft 
gekregen komt vaker voor bij VZW’s (35%), private ondernemingen en 
gemeenten/OCMW’s (beide 34%). 

Einde contract
Zelf ontslag 
genomen 

Ontslag gekregen
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Figuur 35: Belangrijkste redenen van vertrek van dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

De ondernemingen die contracten hebben 
verlengden werden gevraagd naar de reden hiervoor. Het merendeel van de motieven 
werd bij de dienstencheque
competenties met 41% de b
competenties (32%). Bijna 10% geeft als reden een conflict met de dienstencheque
werknemer en nog een 9% een gebrek aan werk. Vergeleken naar regio blijven 
en generieke competentietekort
wel beduidend belangrijker in Brussel (15,7%) dan in 

Tabel 41: Reden voor beëindigen/niet verlengen van contract door onderneming naar regio

 

Gebrek aan technische competenties 

Gebrek aan generieke competenties 

Wegens een conflict met de dienstencheque
werknemer 

Gebrek aan werk in de onderneming  

Het aflopen van tewerkstellingsmaatregelen 

Andere 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Belangrijkste redenen van vertrek van dienstencheque-werknemers naar type

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

mingen die contracten hebben beëindigd of de aflopende contracten niet 
verlengden werden gevraagd naar de reden hiervoor. Het merendeel van de motieven 
werd bij de dienstencheque-werknemer geplaatst. Zo is het gebrek aan 
competenties met 41% de belangrijkste reden, gevolgd door het gebrek aan 
competenties (32%). Bijna 10% geeft als reden een conflict met de dienstencheque
werknemer en nog een 9% een gebrek aan werk. Vergeleken naar regio blijven 

competentietekorten overal de belangrijkste reden. Een gebrek aan werk is 
wel beduidend belangrijker in Brussel (15,7%) dan in Vlaanderen (4,6%). 

: Reden voor beëindigen/niet verlengen van contract door onderneming naar regio
Totaal 

(N=631) 
Brussel 
(N=93) 

Vlaanderen
(N=256)

Gebrek aan technische competenties  32,3% 33,9% 30,6%

Gebrek aan generieke competenties  40,8% 37,0% 44,1%

Wegens een conflict met de dienstencheque-
9,9% 11,0% 9,9%

Gebrek aan werk in de onderneming   9,0% 15,7% 4,6%

Het aflopen van tewerkstellingsmaatregelen  0,6% 0,6% 0,5%

7,4% 1,7% 10,4%

100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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3.2.4 Het belang van
dienstencheque-werknemers

Dienstencheque-ondernemingen kunnen indien ze voldoen aan de voorwaarden beroep 
doen op verschillende tewerkstellingsmaatregelen (Activa, SINE, enz…). Deze maatregelen 
zijn echter beperkt in de tijd. De ondernemingen werden bevraagd naar het belang van 
deze maatregelen voor het behouden van hun dienstencheque
toont aan dat de tewerkstellings
belangrijk zijn voor het behoud van werknemers. Slechts 35
dat deze relatief tot sterk bepalen zijn 
het aantrekken van werknemers geven bedrijven gevestigd in Brussel het meeste aan deze 
maatregelen niet bepalend te vinden (50%). 
het meeste aan dat de maatregelen bepalend zijn 
Zowel voor het totaal als individueel voor de regio’s blijkt duidelijk dat de 
tewerkstellingsmaatregelen minder bepalend zijn voor het behouden (1,11) dan voor het 
aantrekken van nieuwe werknemers (1,51). 

Figuur 36: Belang van tewerkstellingsmaatregelen voor behoud werknemers naar regio

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Figuur 37 geeft het belang va
behouden volgens type onderneming. De maatregelen zijn het belangrijkst voor VZW’s
invoegondernemingen en gemeenten/ OCMW’s.
geven aan dat de maatregelen relat
dienstencheque-werknemers. 
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dat deze relatief tot sterk bepalen zijn om hun werknemers te behouden
het aantrekken van werknemers geven bedrijven gevestigd in Brussel het meeste aan deze 
maatregelen niet bepalend te vinden (50%). Ondernemingen in Wallonië geven dan weer

e maatregelen bepalend zijn (voor 40% relatief tot sterk bepalen). 
Zowel voor het totaal als individueel voor de regio’s blijkt duidelijk dat de 
tewerkstellingsmaatregelen minder bepalend zijn voor het behouden (1,11) dan voor het 
aantrekken van nieuwe werknemers (1,51).  

Belang van tewerkstellingsmaatregelen voor behoud werknemers naar regio

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

geeft het belang van de tewerkstellingsmaatregelen weer om werknemers te 
behouden volgens type onderneming. De maatregelen zijn het belangrijkst voor VZW’s
invoegondernemingen en gemeenten/ OCMW’s. Meer dan 4 op 10 bedrijven uit deze type
geven aan dat de maatregelen relatief tot sterk bepalend zijn voor het behouden van 

werknemers. Interim-bedrijven vinden deze maatregelen 
om werknemers te behouden. Geen enkel interim-bedrijf geeft aan dat deze 

sterk bepalend zijn voor het behouden van dienstencheque-werknemers terwijl 100% 
bedrijven verklaren dat deze maatregelen niet tot weinig bepalend zijn. 
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Figuur 37: Belang van tewerkstellingsmaatregelen voor behoud werknemers naar type

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

3.3 Impact van nieuwe bepalingen op de tewerkstelling

De invoering van enkele nieuwe bepalingen omtrent de tewerkstelling van dienstencheque
werknemers op 1 september 2009 heeft volgens ondernemingen een 
impact gehad op de tewerkstelling van dienstencheque
onderstaande tabel hebben de nieuwe bepalingen in ruim 3 op 4 bedrijven geen impact 
gehad op de tewerkstelling van dienstencheque
de bepalingen dus wel gevolgen gehad op dienstencheque
ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de bepalingen meer uren zijn gaan 
werken. Bij de resterende 14% bedrijven hebben de nieuwe bepalingen echter de 
stopzetting van de tewerkstelling van dienstencheque
van de ondernemingen geven aan dat ze contracten zelf hebben moeten stopzetten, terwijl 
bij 7,3% van de ondernemingen werknemers hun eigen contract hebben stopgezet. 

De nieuwe bepalingen hebben echter verschillende gevolgen gehad op de tewerkstelling 
van dienstencheque-werknemers afhankelijk van de regio van vestiging van het bedrijf. 
Bedrijven gevestigd in Wallonië werden het minst getroffen door deze nieuwe bepalingen. 
Ruim 8 op 10 bedrijven verklaar
dienstencheque-werknemers, tegen 7 op 10 in Brussel en Vlaanderen. Bedrijven gevestigd 
in Brussel en Vlaanderen werden ook op een verschillende wijze getroffen door deze 
nieuwe bepalingen. Terwijl 2 op 10 Brusselse bedrijven verklaren dat de nieuwe bepalingen 
het aantal uren van dienstencheque
Vlaamse bedrijven dat dit eerder het contract van sommige werknemers heeft beëindig
(tenzij door het bedrijf of door de werknemer zelf).  

Tabel 42: Impact van de nieuwe bepalingen op dienstencheque

 
Ja, meer uren voor werknemers 

Ja, zelf stopzetten contracten  

Ja, werknemers hebben contract stopgezet

Neen 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Als de impact van de nieuwe bepalingen wordt vergeleken volgens type, zoals in 
blijkt dat OCMW’s/gemeenten (90%), invoegondernemingen(87%) en PWA’s (84%) weinig 
impact hebben ondervonden. Vooral interim

Nat. Persoon (1,13) (N=138)

PWA (0,86) (N=131)

Gemeente/OCMW (1,3) (N=103)

VZW (1,33) (N=135)

Invoeg (1,31)(N=50)

Interim (0,5) (N=10)

Privaat (1,04) (N=413)

Niet bepalend

 

 

Belang van tewerkstellingsmaatregelen voor behoud werknemers naar type

Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Impact van nieuwe bepalingen op de tewerkstelling

De invoering van enkele nieuwe bepalingen omtrent de tewerkstelling van dienstencheque
werknemers op 1 september 2009 heeft volgens ondernemingen een relatief
impact gehad op de tewerkstelling van dienstencheque-werknemers. Zoals aangegeven in 
onderstaande tabel hebben de nieuwe bepalingen in ruim 3 op 4 bedrijven geen impact 
gehad op de tewerkstelling van dienstencheque-werknemers. In 1 op 4 bedrijven
de bepalingen dus wel gevolgen gehad op dienstencheque-werknemers. 14% 
ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de bepalingen meer uren zijn gaan 
werken. Bij de resterende 14% bedrijven hebben de nieuwe bepalingen echter de 

e tewerkstelling van dienstencheque-werknemers als gevolg gehad. 6,7% 
ondernemingen geven aan dat ze contracten zelf hebben moeten stopzetten, terwijl 

ondernemingen werknemers hun eigen contract hebben stopgezet. 

n hebben echter verschillende gevolgen gehad op de tewerkstelling 
werknemers afhankelijk van de regio van vestiging van het bedrijf. 

Bedrijven gevestigd in Wallonië werden het minst getroffen door deze nieuwe bepalingen. 
verklaart dat dit geen impact heeft gehad op de tewerkstelling van 

werknemers, tegen 7 op 10 in Brussel en Vlaanderen. Bedrijven gevestigd 
in Brussel en Vlaanderen werden ook op een verschillende wijze getroffen door deze 

ingen. Terwijl 2 op 10 Brusselse bedrijven verklaren dat de nieuwe bepalingen 
het aantal uren van dienstencheque-werknemers heeft verhoogd, verklaren ruim 2 op 10 
Vlaamse bedrijven dat dit eerder het contract van sommige werknemers heeft beëindig

door het bedrijf of door de werknemer zelf).   

: Impact van de nieuwe bepalingen op dienstencheque-werknemers naar regio

Totaal (1.169) Brussel 
(N=155) 

Vlaanderen
(N=467)

13,6% 20,9% 12,6%

6,7% 4,6% 9,0%

Ja, werknemers hebben contract stopgezet 7,3% 4,8% 9,4%

72,4% 69,7% 69,0%

100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Als de impact van de nieuwe bepalingen wordt vergeleken volgens type, zoals in 
blijkt dat OCMW’s/gemeenten (90%), invoegondernemingen(87%) en PWA’s (84%) weinig 
impact hebben ondervonden. Vooral interim-bedrijven en in mindere mate private 

37%

44%

29%

29%

41%

50%

42%

26%

33%

32%

28%

17%

50%

24%

24%

19%

24%

13%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nat. Persoon (1,13) (N=138)

PWA (0,86) (N=131)

Gemeente/OCMW (1,3) (N=103)

VZW (1,33) (N=135)

Invoeg (1,31)(N=50)

Interim (0,5) (N=10)

Privaat (1,04) (N=413)

Weinig bepalend Relatief bepalend Sterk bepalend
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Belang van tewerkstellingsmaatregelen voor behoud werknemers naar type 

 

Impact van nieuwe bepalingen op de tewerkstelling 

De invoering van enkele nieuwe bepalingen omtrent de tewerkstelling van dienstencheque-
relatief beperkte 

werknemers. Zoals aangegeven in 
onderstaande tabel hebben de nieuwe bepalingen in ruim 3 op 4 bedrijven geen impact 

werknemers. In 1 op 4 bedrijven hebben 
werknemers. 14% 

ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de bepalingen meer uren zijn gaan 
werken. Bij de resterende 14% bedrijven hebben de nieuwe bepalingen echter de 

werknemers als gevolg gehad. 6,7% 
ondernemingen geven aan dat ze contracten zelf hebben moeten stopzetten, terwijl 

ondernemingen werknemers hun eigen contract hebben stopgezet.  

n hebben echter verschillende gevolgen gehad op de tewerkstelling 
werknemers afhankelijk van de regio van vestiging van het bedrijf. 

Bedrijven gevestigd in Wallonië werden het minst getroffen door deze nieuwe bepalingen. 
dat dit geen impact heeft gehad op de tewerkstelling van 

werknemers, tegen 7 op 10 in Brussel en Vlaanderen. Bedrijven gevestigd 
in Brussel en Vlaanderen werden ook op een verschillende wijze getroffen door deze 

ingen. Terwijl 2 op 10 Brusselse bedrijven verklaren dat de nieuwe bepalingen 
, verklaren ruim 2 op 10 

Vlaamse bedrijven dat dit eerder het contract van sommige werknemers heeft beëindigd 

werknemers naar regio 
Vlaanderen 
(N=467) 

Wallonië 
(N=476) 

12,6% 11,5% 

9,0% 5,0% 

9,4% 6,1% 

69,0% 77,5% 

100% 100% 

Als de impact van de nieuwe bepalingen wordt vergeleken volgens type, zoals in Tabel 43 
blijkt dat OCMW’s/gemeenten (90%), invoegondernemingen(87%) en PWA’s (84%) weinig 

bedrijven en in mindere mate private 

50%

24%

15%

0%

21%

13%

8%

20%

19%

29%

0%

13%

80% 90% 100%

Sterk bepalend
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ondernemingen ondervonden de grootste impact. Slechts 13% interimbedrijven verklaart 
dat de bepalingen geen impact hebben gehad op hun tewerkstelling. Dit kan echter 
grotendeels verklaard worden door de omvang van de tewerkstelling in dit type bedrijf. 
Bovendien veranderden verschillende bepalingen de situatie van werknemers van bepaalde 
duur, waar interim-bedrijven meer mee werkten. Deze nieuwe bepalingen hebben 
bovendien voornamelijk een negatieve impact gehad op de tewerkstelling van 
dienstencheque-werknemers in interim
dat dit de stopzetting van de
(29%), hetzij door de werknemer (34%). 

Tabel 43: Impact van de nieuwe bepalingen op dienstencheque

 
Ja, Meer uren voor werknemers 

Ja, zelf stopzetten contracten  

Werknemers contract stopgezet 

Neen 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

 

 

 

ondernemingen ondervonden de grootste impact. Slechts 13% interimbedrijven verklaart 
alingen geen impact hebben gehad op hun tewerkstelling. Dit kan echter 

grotendeels verklaard worden door de omvang van de tewerkstelling in dit type bedrijf. 
Bovendien veranderden verschillende bepalingen de situatie van werknemers van bepaalde 

bedrijven meer mee werkten. Deze nieuwe bepalingen hebben 
bovendien voornamelijk een negatieve impact gehad op de tewerkstelling van 

werknemers in interim-bedrijven. Zo geven 6 op 10 interimbedrijven aan 
dat dit de stopzetting van de tewerkstelling als gevolg had, hetzij door het bedrijf zelf 
(29%), hetzij door de werknemer (34%).  

: Impact van de nieuwe bepalingen op dienstencheque-werknemers naar type

Privaat 
(N=465) 

Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=51) 

VZW 
(N=147) 

Gemeente
/OCMW 
(N=116)

15,7% 24,4% 5,6% 11,8% 

7,7% 33,7% 3,8% 7,8% 

9,8% 28,9% 3,9% 5,9% 

66,8% 13,0% 86,7% 74,5% 90,2%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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ondernemingen ondervonden de grootste impact. Slechts 13% interimbedrijven verklaart 
alingen geen impact hebben gehad op hun tewerkstelling. Dit kan echter 

grotendeels verklaard worden door de omvang van de tewerkstelling in dit type bedrijf. 
Bovendien veranderden verschillende bepalingen de situatie van werknemers van bepaalde 

bedrijven meer mee werkten. Deze nieuwe bepalingen hebben 
bovendien voornamelijk een negatieve impact gehad op de tewerkstelling van 

bedrijven. Zo geven 6 op 10 interimbedrijven aan 
tewerkstelling als gevolg had, hetzij door het bedrijf zelf 

werknemers naar type 

Gemeente
/OCMW 
(N=116) 

PWA 
(N=147) 

Nat. 
Pers. 

(N=161) 

6,6% 7,0% 16,7% 

1,6% 4,6% 3,5% 

1,6% 4,4% 3,5% 

90,2% 84,0% 76,2% 

100% 100% 100% 
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3.4 Periodes van inactiviteit

3.4.1 Beleid in geval van wegvallen van een prestatie 

Het gebeurt dat gebruikers om verschillende redenen de normaal te leveren prestatie 
afzeggen. In dat geval kan de werknemer dus de geplande taken niet uitvoeren. In de 
meeste gevallen tracht het bedrijf om de prestatie van de werknemers te vervangen door 
een andere prestatie. Soms is dit ook niet mogelijk. Het beleid rond wat deze werknemer 
dan kan of mag doen wordt door het bedrijf zelf bepaald en is erg verschillend van bedrijf 
tot bedrijf. Tabel 44 geeft de verschillende mogelijkheden weer die ondernemingen 
gebruiken. Vier praktijken komen als gelijkwaardig naar voor: de werknemer vervult 
andere taken in de onderneming
van tijdelijke werkloosheid (22%), de werknemer kan vrijwillig recup opnemen (22%) en 
de werknemer wordt gewoon doorbetaald zonder prestatie (20%). 

Vergeleken naar regio is het gebruik van tijdelijke werkloosheid meer frequent in 
Vlaanderen (30%), dan Brussel (24%) en het minst in Wallonië (13%). Vrijwillig recup 
opnemen gebeurt vaker in Wallonië (26%), dan Vlaanderen (20%) en Brussel (18%). 
Betaald worden zonder te moeten werken gebeurt eveneens meer in Wallonië (25%), dan 
in Brussel (20%) en het minst in Vlaanderen (14%).

De verschillende type ondernemingen tonen wel enkele verschillen
maken interim-bedrijven meer gebruik van tijdelijke werkloosheid (28%) of betaling 
zonder prestatie (33%) terwijl g
recup of vervanging door andere taken 

Tabel 44: Het beleid van ondernemingen bij het wegvallen van een prestatie naar regio
 

Aanwezig zijn voor andere taken

Gebruik van tijdelijke werkloosheid

De werknemer moet verlof opnemen

De werknemer kan vrijwillig ‘recup’ opnemen

De werknemer wordt betaald zonder te moeten 
werken 

De werknemer wordt niet betaald

Andere 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

 

                                               

27 Zie tabel in bijlage. 

 

 

Periodes van inactiviteit 

Beleid in geval van wegvallen van een prestatie  

Het gebeurt dat gebruikers om verschillende redenen de normaal te leveren prestatie 
afzeggen. In dat geval kan de werknemer dus de geplande taken niet uitvoeren. In de 
meeste gevallen tracht het bedrijf om de prestatie van de werknemers te vervangen door 
en andere prestatie. Soms is dit ook niet mogelijk. Het beleid rond wat deze werknemer 
dan kan of mag doen wordt door het bedrijf zelf bepaald en is erg verschillend van bedrijf 

geeft de verschillende mogelijkheden weer die ondernemingen 
gebruiken. Vier praktijken komen als gelijkwaardig naar voor: de werknemer vervult 
andere taken in de onderneming (bvb. strijkcentrale) (22%), de werknemer maakt g
van tijdelijke werkloosheid (22%), de werknemer kan vrijwillig recup opnemen (22%) en 
de werknemer wordt gewoon doorbetaald zonder prestatie (20%).  

Vergeleken naar regio is het gebruik van tijdelijke werkloosheid meer frequent in 
dan Brussel (24%) en het minst in Wallonië (13%). Vrijwillig recup 

opnemen gebeurt vaker in Wallonië (26%), dan Vlaanderen (20%) en Brussel (18%). 
Betaald worden zonder te moeten werken gebeurt eveneens meer in Wallonië (25%), dan 

inst in Vlaanderen (14%). 

De verschillende type ondernemingen tonen wel enkele verschillen in deze praktijken
bedrijven meer gebruik van tijdelijke werkloosheid (28%) of betaling 

terwijl gemeenten/OCMW’s eerder gebruik maken 
andere taken in het bedrijf (33%).  

: Het beleid van ondernemingen bij het wegvallen van een prestatie naar regio
Totaal 

(N=1.076) 
Brussel 
(N=156) 

Vlaanderen 
(N=451)

Aanwezig zijn voor andere taken 22,4% 24,6% 21,1%

Gebruik van tijdelijke werkloosheid 22,2% 23,7% 30,0%

De werknemer moet verlof opnemen 4,3% 3,8% 5,0%

De werknemer kan vrijwillig ‘recup’ opnemen 22,0% 17,8% 20,3%

werknemer wordt betaald zonder te moeten 
19,7% 20,0% 14,2%

De werknemer wordt niet betaald 4,7% 4,2% 3,9%

4,7% 5,9% 5,4%

100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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Het gebeurt dat gebruikers om verschillende redenen de normaal te leveren prestatie 
afzeggen. In dat geval kan de werknemer dus de geplande taken niet uitvoeren. In de 
meeste gevallen tracht het bedrijf om de prestatie van de werknemers te vervangen door 
en andere prestatie. Soms is dit ook niet mogelijk. Het beleid rond wat deze werknemer 
dan kan of mag doen wordt door het bedrijf zelf bepaald en is erg verschillend van bedrijf 

geeft de verschillende mogelijkheden weer die ondernemingen 
gebruiken. Vier praktijken komen als gelijkwaardig naar voor: de werknemer vervult 

(22%), de werknemer maakt gebruik 
van tijdelijke werkloosheid (22%), de werknemer kan vrijwillig recup opnemen (22%) en 

Vergeleken naar regio is het gebruik van tijdelijke werkloosheid meer frequent in 
dan Brussel (24%) en het minst in Wallonië (13%). Vrijwillig recup 

opnemen gebeurt vaker in Wallonië (26%), dan Vlaanderen (20%) en Brussel (18%). 
Betaald worden zonder te moeten werken gebeurt eveneens meer in Wallonië (25%), dan 

in deze praktijken27. Zo 
bedrijven meer gebruik van tijdelijke werkloosheid (28%) of betaling 

maken van vrijwillige 

: Het beleid van ondernemingen bij het wegvallen van een prestatie naar regio 
Vlaanderen 
(N=451) 

Wallonië 
(N=469) 

21,1% 22,5% 

30,0% 13,3% 

5,0% 3,9% 

20,3% 25,9% 

14,2% 25,0% 

3,9% 5,9% 

5,4% 3,6% 

100% 100% 
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3.4.2 Ziekte- en arbeidsverzuim

Ziekte- en arbeidsverzuim werd in 
tot het belangrijkste knelpunt
van de werknemers wegens
wordt alle afwezigheid verstaan 
zwangerschap/geboorte en andere vormen van gewettigde en ongewettigde afwezigheid
Beide bemoeilijken de organisatie voor ondernemingen, verla
kwaliteit van de dienstverlening naar de gebruiker. 

In de ondernemingsenquête van 2007 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim nog 10,5% 
en het arbeidsverzuim 13,5%.
ziekteverzuim in 2010 op basis van de huidige onderneming
gemiddelde arbeidsverzuim 16,6% 
van 2007. In Wallonië liep dit 
het ziekteverzuim zien we een gelijkaardig scenario. Het gemiddelde ziekteverzuim 
bedroeg 13,4%, opnieuw een stijging van ongeveer 3%
Wallonië was dit 15,7% tegenover 
alle Belgische werknemers lag in 
dienstencheque-werknemers. De 
zwaar werk) maar hoogstwaarschijnlijk
(laaggeschoolden). 

Vergeleken naar type onderneming ligt het arbeidsverzuim het hoogste bij 
invoegondernemingen, PWA’s en gemeenten/OCMW’s. Het ziekteverzuim lag eveneens het 
hoogste bij deze ondernemingen. Interim
(15,6%) en het laagste ziekteverzuim (8,7%).
invoegondernemingen, PWA’s en OCMW
het profiel van de dienstencheque

Dit verzuim is volgens 78% bedrijven 

Tabel 45: Gemiddeld arbeidsverzuim en ziekteverzuim naar regio en type

  

Totaal Totaal (N=1.049)

Regio 

Brussel (N=161)

Vlaanderen (N=433)

Wallonië (N=455)

Type 

Privaat (N=454)

Interim (N=10)

Invoeg (N=51)

VZW (N=140)

Gemeente/OCMW 
(N=106) 

PWA (N=133)

Nat. Pers. (N=154)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête

 

 

                                               

28 Cijfers van Securex, 2010 
29 Zie tabel in bijlage. 

 

 

arbeidsverzuim 

en arbeidsverzuim werd in de dienstencheque-evaluatie van 2008 
knelpunt van het systeem. Met ziekteverzuim wordt de afwezigheid 

van de werknemers wegens kortstondig of langdurig ziekte bedoeld. Onder arbeidsverzuim 
eid verstaan omwille van ziekte, arbeidsongevallen, 

zwangerschap/geboorte en andere vormen van gewettigde en ongewettigde afwezigheid
de organisatie voor ondernemingen, verlagen de rendabiliteit en 

de dienstverlening naar de gebruiker.  

In de ondernemingsenquête van 2007 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim nog 10,5% 
en het arbeidsverzuim 13,5%. Tabel 45 toont het gemiddelde arbeidsverzuim en 

op basis van de huidige ondernemingsenquête. Hieruit blijkt dat h
gemiddelde arbeidsverzuim 16,6% bedroeg in 2010, een significante stijging ten opzichte 

. In Wallonië liep dit zelfs op tot 18%, terwijl het in Brussel 14,8% bedroeg. Voor 
het ziekteverzuim zien we een gelijkaardig scenario. Het gemiddelde ziekteverzuim 
bedroeg 13,4%, opnieuw een stijging van ongeveer 3%-punten tegenover 2007. In 

dit 15,7% tegenover 11,1% in Brussel. Het gemiddelde ziekteverzuim voor 
Belgische werknemers lag in 2010 op 5,68%,28 meer dan de helft zo laag als bij 

werknemers. De oorzaak hiervoor ligt in het aard van het werk (fysiek 
r hoogstwaarschijnlijk ook in het profiel van de werknemers

Vergeleken naar type onderneming ligt het arbeidsverzuim het hoogste bij 
invoegondernemingen, PWA’s en gemeenten/OCMW’s. Het ziekteverzuim lag eveneens het 

rnemingen. Interim-bedrijven hebben het laagste arbeidsverzuim 
(15,6%) en het laagste ziekteverzuim (8,7%). Het hogere verzuim bij 
invoegondernemingen, PWA’s en OCMW’s kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door 
het profiel van de dienstencheque-werknemers tewerkgesteld door dit type bedrijven. 

it verzuim is volgens 78% bedrijven voornamelijk te wijten aan korte ziekteperiodes

: Gemiddeld arbeidsverzuim en ziekteverzuim naar regio en type in 2010

Gemiddeld 
arbeidsverzuim ziekteverzuim

Totaal (N=1.049) 16,6% 

Brussel (N=161) 14,8% 

Vlaanderen (N=433) 15,9% 

Wallonië (N=455) 18,0% 

Privaat (N=454) 16,2% 

Interim (N=10) 15,6% 

Invoeg (N=51) 19,9% 

VZW (N=140) 16,0% 

Gemeente/OCMW 
17,6% 

PWA (N=133) 18,3% 

Nat. Pers. (N=154) 15,6% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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evaluatie van 2008 geïdentificeerd 
Met ziekteverzuim wordt de afwezigheid 

nder arbeidsverzuim 
omwille van ziekte, arbeidsongevallen, 

zwangerschap/geboorte en andere vormen van gewettigde en ongewettigde afwezigheid. 
de rendabiliteit en de 

In de ondernemingsenquête van 2007 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim nog 10,5% 
toont het gemiddelde arbeidsverzuim en 

Hieruit blijkt dat het 
stijging ten opzichte 

op tot 18%, terwijl het in Brussel 14,8% bedroeg. Voor 
het ziekteverzuim zien we een gelijkaardig scenario. Het gemiddelde ziekteverzuim 

tegenover 2007. In 
Het gemiddelde ziekteverzuim voor 
meer dan de helft zo laag als bij 
in het aard van het werk (fysiek 

in het profiel van de werknemers 

Vergeleken naar type onderneming ligt het arbeidsverzuim het hoogste bij 
invoegondernemingen, PWA’s en gemeenten/OCMW’s. Het ziekteverzuim lag eveneens het 

bedrijven hebben het laagste arbeidsverzuim 
hogere verzuim bij 

kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door 
type bedrijven.  

te wijten aan korte ziekteperiodes29.  

in 2010 

Gemiddeld 
ziekteverzuim 

13,4% 

11,1% 

12,2% 

15,7% 

13,2% 

8,7% 

14,6% 

11,9% 

16,2% 

14,4% 

13,1% 
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3.4.3 Tijdelijke werkloosheid

Tabel 46 geeft het gebruik weer van tijdelijke werkloosheid naar type onderneming. In 
2010 werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen ingebracht voor
werkloosheid van werknemers voor een bedrag van 
€110 per werknemer. In vergelijking met 2009 stijgen alle parameters in 2010
hiervoor Figuur 38). Gemiddeld werden in 2009 116 dagen ingebracht voor een bedrag van 
ongeveer €5.000 per onderneming. Per werknemer ging het nog om €98.
van tijdelijke werkloosheid neemt dus toe, en proportioneel 
aantal ondernemingen en werknemers. De verhoudingen tussen de types ondernemingen 
blijven echter behouden. Interim
en het grootste aantal dagen voor hun rekening. Gezien hun kle
werknemers is dit niet verwonderlijk. Ze worden gevolgd door invoegondernemingen en 
private ondernemingen en PWA’s. Het gebruik van tijdelijke werkloosheid bij het wegvallen 
van een prestatie lag bij deze ondernemingen dan ook h
hogere bedrag per werknemer
bedroeg dit slechts €20 per werknemer, in 2010 €180.

Tabel 46: Het gebruik van tijdelijke werkloosheid

 

Gem. aantal dagen 

werkloosheid

Private onderneming 

Interim-bedrijf 

Invoegbedrijf  

VZW 

OCMW en gemeente 

PWA 

Natuurlijke persoon 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2010)

 

                                               

30 Berekend op de totale populatie van werknemers. 

 

 

Tijdelijke werkloosheid 

geeft het gebruik weer van tijdelijke werkloosheid naar type onderneming. In 
werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen ingebracht voor

werkloosheid van werknemers voor een bedrag van €5.868 per onderneming of gemiddeld 
€110 per werknemer. In vergelijking met 2009 stijgen alle parameters in 2010

. Gemiddeld werden in 2009 116 dagen ingebracht voor een bedrag van 
€5.000 per onderneming. Per werknemer ging het nog om €98.

van tijdelijke werkloosheid neemt dus toe, en proportioneel meer dan de toename in het 
aantal ondernemingen en werknemers. De verhoudingen tussen de types ondernemingen 
blijven echter behouden. Interim-bedrijven nemen per onderneming het grootste bedrag 
en het grootste aantal dagen voor hun rekening. Gezien hun kleine aantal en groot aandeel 
werknemers is dit niet verwonderlijk. Ze worden gevolgd door invoegondernemingen en 
private ondernemingen en PWA’s. Het gebruik van tijdelijke werkloosheid bij het wegvallen 

lag bij deze ondernemingen dan ook hoger. Wel verwonderlijk is het 
werknemer dat wordt geclaimd door gemeenten/OCMW’s. In 2009 

€20 per werknemer, in 2010 €180. 

tijdelijke werkloosheid naar type in 2010 

Gem. aantal dagen 
tijdelijke 

werkloosheid 

Gem. bedrag 
tijdelijke 

werkloosheid  (in 
EUR) 

Gem. bedrag tijdelijke 
werkloosheid per 

werknemer (in EUR)

169,5 7.460,5 

1.604,7 70.444,7 

212,9 9.226,3 

91,5 3.992,5 

18,9 841,9 

111,7 4.751,3 

29,7 1.336,7 

133,8 5.868,4 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2010) 
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geeft het gebruik weer van tijdelijke werkloosheid naar type onderneming. In 
werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen ingebracht voor tijdelijke 

€5.868 per onderneming of gemiddeld 
€110 per werknemer. In vergelijking met 2009 stijgen alle parameters in 2010 (zie 

. Gemiddeld werden in 2009 116 dagen ingebracht voor een bedrag van 
€5.000 per onderneming. Per werknemer ging het nog om €98.30 Het gebruik 

meer dan de toename in het 
aantal ondernemingen en werknemers. De verhoudingen tussen de types ondernemingen 

bedrijven nemen per onderneming het grootste bedrag 
ine aantal en groot aandeel 

werknemers is dit niet verwonderlijk. Ze worden gevolgd door invoegondernemingen en 
private ondernemingen en PWA’s. Het gebruik van tijdelijke werkloosheid bij het wegvallen 

oger. Wel verwonderlijk is het 
dat wordt geclaimd door gemeenten/OCMW’s. In 2009 

Gem. bedrag tijdelijke 
werkloosheid per 

werknemer (in EUR) 

140,9 

99,1 

90,9 

70,1 

187,9 

96,0 

129,6 

110,4 
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Figuur 38 toont de evolutie in het gebruik van tijdelijke werkloosheid sinds 200
meteen duidelijk dat het gebruik van tijdelijke werkloosheid blijft stijgen, zowel in het 
gemiddelde bedrag per onderneming, het aantal dagen per werknemer 
bedrag per werknemer. In
werknemer, terwijl dit in 2010 reeds 133,8 bedraagt. Dezelfde evolutie 
bedrag per onderneming en per werknemer.

Als men de evolutie in het gebruik van tijdelijke werkloosheid
systeem vergelijkt met deze in andere sectoren, merkt men dat in totaal voor alle 
Belgische sectoren, het gebr
en 201031. Dit duidt erop dat de stijging van het gebruik van tijdelijke werkloosheid  in het 
dienstencheque-systeem tegen de Belgische tendens ingaat

Figuur 38: Evolutie van het gebruik van tijdelijke werkloosheid

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens

 

 

 

 

                                               

31 Op basis van RVA-gegevens. 
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utie in het gebruik van tijdelijke werkloosheid sinds 200
meteen duidelijk dat het gebruik van tijdelijke werkloosheid blijft stijgen, zowel in het 

onderneming, het aantal dagen per werknemer als
n 2008 ging het nog maar om gemiddeld 85

werknemer, terwijl dit in 2010 reeds 133,8 bedraagt. Dezelfde evolutie is 
bedrag per onderneming en per werknemer.  

het gebruik van tijdelijke werkloosheid in het dienstencheque
systeem vergelijkt met deze in andere sectoren, merkt men dat in totaal voor alle 

het gebruik van tijdelijke werkloosheid met 17,8% daalde tussen 
Dit duidt erop dat de stijging van het gebruik van tijdelijke werkloosheid  in het 

systeem tegen de Belgische tendens ingaat. 

van het gebruik van tijdelijke werkloosheid (2008-2010

nsult op basis van RVA gegevens 

        

gegevens.  

2008 2009 2010

3.103 5.050 5.868
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utie in het gebruik van tijdelijke werkloosheid sinds 2008. Het is 
meteen duidelijk dat het gebruik van tijdelijke werkloosheid blijft stijgen, zowel in het 

als het gemiddelde 
85,7 dagen per 
 zichtbaar bij het 

in het dienstencheque-
systeem vergelijkt met deze in andere sectoren, merkt men dat in totaal voor alle 

daalde tussen 2009 
Dit duidt erop dat de stijging van het gebruik van tijdelijke werkloosheid  in het 
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4 OPLEIDING EN OMKADER
DIENSTENCHEQUE

4.1 Competentietekorten van dienstencheque

Een belangrijke oorzaak voor
gebrek aan generieke en technische competenties bij nieuwe werknemers (zie vorige 
hoofdstuk). Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) 
dienstencheque-werknemers is het esse
kaart te brengen.   

Onderstaande figuur geeft de 
werknemers weer volgens de ondernemingen die deelnamen aan de 
ondernemingsenquête. Het grootste gebrek ligt vol
van de werknemers (1,41 op 3), gevolgd door flexibiliteit en mobiliteit (1,4). 
Communicatie (1,18) en zelfstandigheid (1,08) zijn gebreken van tweede orde. De hygiëne 
(0,75), de kennis van Nederlands en/of Frans (0,92
blijken het minst problematisch.

Figuur 39: Generieke competentietekorten bij nieuwe werknemers (N=1.058)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête

Figuur 40 geeft weer wat de 
dienstencheque-werknemers volgens ondernemingen. De grootste gebreken zijn was
strijktechnieken (1,37), efficiënte uitvoering 
Minst problematisch zijn veiligheid en hygiëne (1,05) en schoonmaaktechnieken (1,23). De 
score voor de gebreken liggen gemiddeld wel hoger bij de technische competentienoden 
dan bij de generieke competentienoden, w
opleiding en begeleiding om deze gebreken op te lossen. De enige uitzonderingen zijn 
echter motivatie en flexibiliteit
hoger te scoren dan de technische c
moeilijkheden met de motivatie en flexibiliteit/mobiliteit van kandidaat
een tweede orde komen de technische competenties. 
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OPLEIDING EN OMKADERING VAN 
DIENSTENCHEQUE-WERKNEMERS 

Competentietekorten van dienstencheque-werknemers

oor het tekort aan geschikte kandidaten is volgens bedrijven het 
gebrek aan generieke en technische competenties bij nieuwe werknemers (zie vorige 
hoofdstuk). Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) 

werknemers is het essentieel om de specifieke competentietekorten in 

iguur geeft de generieke competentiegebreken van dienstencheque
werknemers weer volgens de ondernemingen die deelnamen aan de 
ondernemingsenquête. Het grootste gebrek ligt volgens de ondernemingen bij de motivatie 
van de werknemers (1,41 op 3), gevolgd door flexibiliteit en mobiliteit (1,4). 
Communicatie (1,18) en zelfstandigheid (1,08) zijn gebreken van tweede orde. De hygiëne 
(0,75), de kennis van Nederlands en/of Frans (0,92) en fysieke vaardigheden (0,97) 
blijken het minst problematisch. 

Generieke competentietekorten bij nieuwe werknemers (N=1.058)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête 

geeft weer wat de technische competentiegebreken 
werknemers volgens ondernemingen. De grootste gebreken zijn was

strijktechnieken (1,37), efficiënte uitvoering (1,34) en planning en organisatie (1,33). 
Minst problematisch zijn veiligheid en hygiëne (1,05) en schoonmaaktechnieken (1,23). De 
score voor de gebreken liggen gemiddeld wel hoger bij de technische competentienoden 
dan bij de generieke competentienoden, wat aantoont dat er meer nood is aan specifieke 
opleiding en begeleiding om deze gebreken op te lossen. De enige uitzonderingen zijn 

flexibiliteit/mobiliteit. Deze generieke competentietekorten blijken 
r te scoren dan de technische competenties. Het meest van al hebben bedrijven dus 

moeilijkheden met de motivatie en flexibiliteit/mobiliteit van kandidaat-
een tweede orde komen de technische competenties.  

34,7%

40,7%

24,9%

28,8%

20,3%

25,0%

21,1%

15,9%

18,2%

16,9%

57,2%

34,6%

56,0%

49,6%

58,9%

50,8%

52,5%

54,0%

38,6%

39,8%

26,4%

28,3%

28,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Hygiëne (0,75)

Kennis Nederlands/Frans (0,92)

Fysieke vaardigheden (0,97)

Discretie en confidentialiteit (0,98)

Omgaan met klanten (1,02)

Assertiviteit (1,03)

Zelfstandigheid (1,08)

Communicatie (1,18)

Flexibiliteit en mobiliteit (1,4)

Motivatie (1,41)

Gering gebrek Groot gebrek Zeer groot gebrek 

73 

werknemers 

het tekort aan geschikte kandidaten is volgens bedrijven het 
gebrek aan generieke en technische competenties bij nieuwe werknemers (zie vorige 
hoofdstuk). Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) 

ntieel om de specifieke competentietekorten in 

van dienstencheque-
werknemers weer volgens de ondernemingen die deelnamen aan de 

gens de ondernemingen bij de motivatie 
van de werknemers (1,41 op 3), gevolgd door flexibiliteit en mobiliteit (1,4). 
Communicatie (1,18) en zelfstandigheid (1,08) zijn gebreken van tweede orde. De hygiëne 

) en fysieke vaardigheden (0,97) 

Generieke competentietekorten bij nieuwe werknemers (N=1.058) 

 

 zijn bij nieuwe 
werknemers volgens ondernemingen. De grootste gebreken zijn was- en 

(1,34) en planning en organisatie (1,33). 
Minst problematisch zijn veiligheid en hygiëne (1,05) en schoonmaaktechnieken (1,23). De 
score voor de gebreken liggen gemiddeld wel hoger bij de technische competentienoden 

at aantoont dat er meer nood is aan specifieke 
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Figuur 40: Technische competentietekorten bij nieuwe werknemers (N=1.044)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête

4.2 Aanbod van opleidingen door dienstencheque

4.2.1 Het opleidingsfonds dienstencheques

Het opleidingsfonds dienstencheques is in werking getreden op
doel de opleidingsgraad van dienstencheque
mogelijkheid voor ondernemingen om hun werknemers intern of extern op te leiden 
waarbij de opleiding verband houdt met de uitgeoefende functie. Er
van opleiding mogelijk: intern, extern of op het terrein. Afhankelijk van de categorie 
kunnen de ondernemingen een gedeeltelijke terugbetaling van hun opleidingskosten bij het 
opleidingsfonds bekomen. Zo wordt o.m. de factuur van de 
en wordt er een forfaitaire terugbetaling voorzien van 40
van 12,60€ per uur voor de loonkost van een dienstencheque
omkaderingskost ligt vast op een forfait van 20

Voor 2009 werd 7.175.000€ beschikbaar gesteld aan het fonds. Ter vergelijking, in 2008 
bedroeg dit 7 miljoen euro. In 
door het aantal terugbetaalde opleidingen uit te breiden en het fonds toegankelijker te
maken. Bovendien werd ook voor kleine dienstencheque
minimumbudget van 1.000 euro voorzien.
startende ondernemingen toegekend.
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competentietekorten bij nieuwe werknemers (N=1.044)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête 

Aanbod van opleidingen door dienstencheque

Het opleidingsfonds dienstencheques 

Het opleidingsfonds dienstencheques is in werking getreden op 11 juli 2007 en heeft als 
doel de opleidingsgraad van dienstencheque-werknemers te verhogen. Het voorziet de 
mogelijkheid voor ondernemingen om hun werknemers intern of extern op te leiden 
waarbij de opleiding verband houdt met de uitgeoefende functie. Er zijn drie categorieën 
van opleiding mogelijk: intern, extern of op het terrein. Afhankelijk van de categorie 
kunnen de ondernemingen een gedeeltelijke terugbetaling van hun opleidingskosten bij het 
opleidingsfonds bekomen. Zo wordt o.m. de factuur van de externe opleider terugbetaald 
en wordt er een forfaitaire terugbetaling voorzien van 40€/uur voor een interne opleider en 

€ per uur voor de loonkost van een dienstencheque-
omkaderingskost ligt vast op een forfait van 20€ per dag. 

€ beschikbaar gesteld aan het fonds. Ter vergelijking, in 2008 
7 miljoen euro. In september 2009 werd de werking van het fonds verruimd 

door het aantal terugbetaalde opleidingen uit te breiden en het fonds toegankelijker te
maken. Bovendien werd ook voor kleine dienstencheque-ondernemingen een 
minimumbudget van 1.000 euro voorzien. Daarnaast wordt eveneens een budget aan 
startende ondernemingen toegekend. 
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competentietekorten bij nieuwe werknemers (N=1.044) 

 

Aanbod van opleidingen door dienstencheque-bedrijven 

11 juli 2007 en heeft als 
werknemers te verhogen. Het voorziet de 

mogelijkheid voor ondernemingen om hun werknemers intern of extern op te leiden 
zijn drie categorieën 

van opleiding mogelijk: intern, extern of op het terrein. Afhankelijk van de categorie 
kunnen de ondernemingen een gedeeltelijke terugbetaling van hun opleidingskosten bij het 

externe opleider terugbetaald 
€/uur voor een interne opleider en 

-werknemer, de 

€ beschikbaar gesteld aan het fonds. Ter vergelijking, in 2008 
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In Tabel 47 wordt de verdeling van de middelen en het aantal opgeleide werknemers 
weergegeven. In totaal werd meer dan 2,5 miljoen euro van het fonds uitbesteed aan 
opleidingen in 2009. De toegang 
Bovendien stijgt het aandeel profit ondernemingen in de terugbetalingen van het fonds ten 
opzichte van het aandeel non

In vergelijking met 2008 is het aandeel van VZW’s in het budget gedaald van 32% naar 
25% ten gunste van de private ondernemingen.

Tabel 47: Terugbetaalde bedragen door opleidingsf
2009 

 Geldige aanvragen

 Aantal

Privaat onderneming 202

Interim  110

Invoeg onderneming 107

VZW 140

Gemeente  3

OCMW 108

PWA  154

Natuurlijke Pers.  11

Totaal 835

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 2010

Onderstaande tabel geeft het aant
aantal feitelijke werknemers naar type onderneming. In totaal werd 23% werknemers 
opgeleid via middelen van het fonds in 2009. De hoogste dekkingsgraad is terug te vinden 
bij invoegondernemingen en VZW’s met 
werden opgeleid. Ook OCMW
Vooral bij natuurlijke personen blijft de verhouding laag met maar 1,8% werknemers die 
via het fonds opleiding hebben genoten. Bij private ondernemingen en interim
gaat het respectievelijk om 10,5% en 1

In vergelijking met 2008 
werknemers bij invoegondernemingen 
gemeenten (30% naar 13%) en bij natuurlijke personen (1,8% n
daling van het aandeel opgeleiden
termen van aandeel opgeleide werknemers.

Tabel 48: Aandeel opgeleide werknemers naar ondernemingstype in 2009

 Opgeleide 

 Aantal

Privaat onderneming 5.094

Interim  2.989

Invoeg onderneming 5.386

VZW 8.199

Gemeente  38

OCMW 2.433

PWA  3.455

Natuurlijke Pers.  80

Totaal 27.674

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2010

 

 

wordt de verdeling van de middelen en het aantal opgeleide werknemers 
weergegeven. In totaal werd meer dan 2,5 miljoen euro van het fonds uitbesteed aan 

De toegang van bedrijven tot het fonds blijft zich dus verbreden. 
het aandeel profit ondernemingen in de terugbetalingen van het fonds ten 
aandeel non-profit ondernemingen.  

In vergelijking met 2008 is het aandeel van VZW’s in het budget gedaald van 32% naar 
te van de private ondernemingen. 

: Terugbetaalde bedragen door opleidingsfonds dienstencheques naar type in 

Geldige aanvragen Opleidingsbedrag 

Aantal % Aantal % Aantal

202 24,2% 426.131 € 16,9% 5.094

110 13,2% 549.953 € 21,8% 

107 12,8% 356.407 € 14,1% 

140 16,8% 653.976 € 25,9% 

3 0,4% 4.998 € 0,2% 

108 12,9% 201.655 € 8,0% 

154 18,4% 320.843 € 12,7% 

11 1,3% 12.160 € 0,5% 

835 100% 2.526.124 € 100% 27.674

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 2010 

Onderstaande tabel geeft het aantal opgeleide werknemers weer, vergeleken met het 
aantal feitelijke werknemers naar type onderneming. In totaal werd 23% werknemers 
opgeleid via middelen van het fonds in 2009. De hoogste dekkingsgraad is terug te vinden 
bij invoegondernemingen en VZW’s met respectievelijk 57% en 47% werknemers die 
werden opgeleid. Ook OCMW’s  en PWA’s scoren met 38% en 34% boven het gemiddelde. 
Vooral bij natuurlijke personen blijft de verhouding laag met maar 1,8% werknemers die 
via het fonds opleiding hebben genoten. Bij private ondernemingen en interim
gaat het respectievelijk om 10,5% en 12,6%, eveneens onder het gemiddelde.

 is de grootste stijging merkbaar in het aandeel opgeleide 
werknemers bij invoegondernemingen (van 22% naar 57% werknemers)
gemeenten (30% naar 13%) en bij natuurlijke personen (1,8% naar 0,4%) zien we een 

van het aandeel opgeleiden. Deze laatste groep blijft als laatste gerangschikt in 
termen van aandeel opgeleide werknemers. 

: Aandeel opgeleide werknemers naar ondernemingstype in 2009 

Opgeleide werknemers Werknemers 2009 Opgeleide WN/
 werknemers 2009Aantal % Aantal % 

5.094 18,4% 48.404 40,2% 

2.989 10,8% 23.762 19,7% 

5.386 19,5% 9.420 7,8% 

8.199 29,6% 17.485 14,5% 

38 0,1% 281 0,2% 

2.433 8,8% 6.430 5,3% 

3.455 12,5% 10.203 8,5% 

80 0,3% 4.339 3,6% 

27.674 100% 120.324 100% 

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2010) 

75 

wordt de verdeling van de middelen en het aantal opgeleide werknemers 
weergegeven. In totaal werd meer dan 2,5 miljoen euro van het fonds uitbesteed aan 

h dus verbreden. 
het aandeel profit ondernemingen in de terugbetalingen van het fonds ten 
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Als de uitgaven van het fonds en het aandeel opgeleide werknemers worden vergeleken 
over de tijd, is een positieve evolutie zichtbaar
slechts 8% dienstencheque
van 718.363 euro. In 2010 bedroegen deze aantallen respectievelijk 2
euro.  

Figuur 41: Evolutie in besteedde opleidingsbedrag en a
werknemers door

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2010
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uitgaven van het fonds en het aandeel opgeleide werknemers worden vergeleken 
over de tijd, is een positieve evolutie zichtbaar (Figuur 41). Zo bereikte het fonds 

dienstencheque-werknemers en betaalde opleidingen terug voor een waarde 
van 718.363 euro. In 2010 bedroegen deze aantallen respectievelijk 23% 

: Evolutie in besteedde opleidingsbedrag en aandeel opgeleide dienstencheque
door het opleidingsfonds dienstencheques (2007-20

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2010) 
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4.2.2 Opleidingen bij ondernemingen

Tabel 49 geeft weer in welke mate ondernemingen naar eigen zeggen opleiding of 
begeleiding hebben aangeboden aan hun dienstencheque
43% geeft aan opleiding te hebben aange
dus noch opleidingen noch begeleidingen aangeboden aan zijn dienstencheque
werknemers in 2010. Het aantal ondernemingen dat opleidingen en begeleidingen 
aan zijn dienstencheque-werknemers is gestegen s
opleidingen aan hun dienstencheque
resterende 31,5% bedrijven bood noch opleidingen noch begeleidingen aan. 

Vergeleken naar regio werd in Brussel het minste opleidingen a
meeste in Vlaanderen (53%). Omgekeerd gaven Brusselse ondernemingen meer 
begeleiding (59%) dan in Vlaanderen (36%). In beide regio’s doen ongeveer 11% 
ondernemingen geen van beide. Wallonië 
middenpositie, maar heeft het hoogst percentage bedrijven die noch opleiding noch 
begeleiding hebben aangeboden (17%).

Vergeleken naar type boden invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s het meeste 
opleidingen aan (78% en 72%). Natuurlijke personen d
gaven het meeste begeleiding (65%). Ook private ondernemingen bieden veel meer 
begeleiding aan hun dienstencheque

Tabel 49: Percentage ondernemingen 
 

Totaal Totaal (N=1.113)

Regio 

Brussel (N=163)

Vlaanderen (N=475)

Wallonië (N=475)

Type 

Privaat (N=474)

Interim (N=11)

Invoeg (N=52)

VZW (N=151)

Gemeente/OCMW (N=119)

PWA (N=145

Nat. Pers. (N=161)

Bron: IDEA Consult op basis van 

In Tabel 50 wordt het percentage opgeleide werknemers en het gemiddeld aantal uren 
opleiding weergegeven, in bedrijven d
73% werknemers deel aan opleiding voor gemiddeld 13 uur per werknemer. 
namen ook 73% werknemers deel aan opleidingen maar voor een gemiddeld duur van 20 
uren. Meer bedrijven blijken dus opleidingen 
werknemers, maar voor kortere periodes. 

Er zijn echter belangrijke regionale verschillen. In Brussel nam slechts 55% werknemers 
deel aan opleidingen (wanneer dit wordt aangeboden door een bedrijf) voor gemiddeld 7 
uur. In bedrijven gevestigd in Vlaanderen en Wallonië participeerden ongeveer 75% 
werknemers, maar voor meer uren in Wallonië dan in Vlaanderen (18,7 t.o.v. 11,3). 
Bedrijven gevestigd in Wallonië bieden dus minder opleidingen aan hun werknemers
(slechts 36,8% versus 42,7% in totaal)
werknemers hieraan deel en voor meer uren dan gemiddeld in de twee andere regio’s. 

Vergeleken naar type blijkt dat bij gemeenten/OCMW’s, invoegondernemingen en PWA’s 
het grootste aandeel werknemers bij de opleidingen werd
86% en 83%). Het hoogste aantal uren opleidingen per werknemer werd genoteerd bij 
invoegondernemingen (21,6), gevolgd door VZW’s (20,6). Het laagste aandeel 
werknemers dat participeerde in ople
zijn terug te vinden bij interim

 

 

Opleidingen bij ondernemingen 

geeft weer in welke mate ondernemingen naar eigen zeggen opleiding of 
begeleiding hebben aangeboden aan hun dienstencheque-werknemers in 2010.
43% geeft aan opleiding te hebben aangeboden en 44% begeleiding. 13% bedrijven heeft 
dus noch opleidingen noch begeleidingen aangeboden aan zijn dienstencheque

Het aantal ondernemingen dat opleidingen en begeleidingen 
werknemers is gestegen sinds 2007. Toen bood 40,5% bedrijven 

opleidingen aan hun dienstencheque-werknemers, 28% voorzag enkel begeleiding 
31,5% bedrijven bood noch opleidingen noch begeleidingen aan. 

Vergeleken naar regio werd in Brussel het minste opleidingen aangeboden (30%) en het 
meeste in Vlaanderen (53%). Omgekeerd gaven Brusselse ondernemingen meer 
begeleiding (59%) dan in Vlaanderen (36%). In beide regio’s doen ongeveer 11% 
ondernemingen geen van beide. Wallonië bevindt zich voor opleiding en begeleiding 
middenpositie, maar heeft het hoogst percentage bedrijven die noch opleiding noch 
begeleiding hebben aangeboden (17%). 

Vergeleken naar type boden invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s het meeste 
opleidingen aan (78% en 72%). Natuurlijke personen deden dit het minste (12%), maar 
gaven het meeste begeleiding (65%). Ook private ondernemingen bieden veel meer 
begeleiding aan hun dienstencheque-werknemers (55,3%) dan opleidingen (34,1%).

: Percentage ondernemingen dat opleidingen bood in 2010 

 Opleiding Begeleiding

Totaal (N=1.113) 42,7% 44,0% 

Brussel (N=163) 30,5% 58,9% 

Vlaanderen (N=475) 53,2% 36,3% 

Wallonië (N=475) 36,8% 46,0% 

Privaat (N=474) 34,1% 55,3% 

Interim (N=11) 65,1% 26,0% 

Invoeg (N=52) 78,3% 21,7% 

VZW (N=151) 58,7% 31,2% 

Gemeente/OCMW (N=119) 71,8% 15,4% 

PWA (N=145 68,6% 11,4% 

Nat. Pers. (N=161) 12,2% 64,6% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

wordt het percentage opgeleide werknemers en het gemiddeld aantal uren 
opleiding weergegeven, in bedrijven die effectief opleidingen aanbieden. Gemiddeld namen 
73% werknemers deel aan opleiding voor gemiddeld 13 uur per werknemer. 
namen ook 73% werknemers deel aan opleidingen maar voor een gemiddeld duur van 20 
uren. Meer bedrijven blijken dus opleidingen te bieden aan hun dienstencheque
werknemers, maar voor kortere periodes.  

Er zijn echter belangrijke regionale verschillen. In Brussel nam slechts 55% werknemers 
deel aan opleidingen (wanneer dit wordt aangeboden door een bedrijf) voor gemiddeld 7 

bedrijven gevestigd in Vlaanderen en Wallonië participeerden ongeveer 75% 
werknemers, maar voor meer uren in Wallonië dan in Vlaanderen (18,7 t.o.v. 11,3). 
Bedrijven gevestigd in Wallonië bieden dus minder opleidingen aan hun werknemers

us 42,7% in totaal), maar als ze dit doen, nemen de meerderheid 
werknemers hieraan deel en voor meer uren dan gemiddeld in de twee andere regio’s. 

Vergeleken naar type blijkt dat bij gemeenten/OCMW’s, invoegondernemingen en PWA’s 
nemers bij de opleidingen werd betrokken (respectievelijk 91%, 

86% en 83%). Het hoogste aantal uren opleidingen per werknemer werd genoteerd bij 
invoegondernemingen (21,6), gevolgd door VZW’s (20,6). Het laagste aandeel 
werknemers dat participeerde in opleiding en het laagste gemiddeld aantal uren opleiding 
zijn terug te vinden bij interim-bedrijven, respectievelijk 35% en 4 uur per werknemer. 
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geeft weer in welke mate ondernemingen naar eigen zeggen opleiding of 
werknemers in 2010. Ongeveer 

boden en 44% begeleiding. 13% bedrijven heeft 
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40,5% bedrijven 
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angeboden (30%) en het 
meeste in Vlaanderen (53%). Omgekeerd gaven Brusselse ondernemingen meer 
begeleiding (59%) dan in Vlaanderen (36%). In beide regio’s doen ongeveer 11% 

zich voor opleiding en begeleiding in een 
middenpositie, maar heeft het hoogst percentage bedrijven die noch opleiding noch 

Vergeleken naar type boden invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s het meeste 
eden dit het minste (12%), maar 

gaven het meeste begeleiding (65%). Ook private ondernemingen bieden veel meer 
werknemers (55,3%) dan opleidingen (34,1%). 
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wordt het percentage opgeleide werknemers en het gemiddeld aantal uren 
bieden. Gemiddeld namen 

73% werknemers deel aan opleiding voor gemiddeld 13 uur per werknemer. In 2007 
namen ook 73% werknemers deel aan opleidingen maar voor een gemiddeld duur van 20 

te bieden aan hun dienstencheque-

Er zijn echter belangrijke regionale verschillen. In Brussel nam slechts 55% werknemers 
deel aan opleidingen (wanneer dit wordt aangeboden door een bedrijf) voor gemiddeld 7 

bedrijven gevestigd in Vlaanderen en Wallonië participeerden ongeveer 75% 
werknemers, maar voor meer uren in Wallonië dan in Vlaanderen (18,7 t.o.v. 11,3). 
Bedrijven gevestigd in Wallonië bieden dus minder opleidingen aan hun werknemers 

, maar als ze dit doen, nemen de meerderheid 
werknemers hieraan deel en voor meer uren dan gemiddeld in de twee andere regio’s.  

Vergeleken naar type blijkt dat bij gemeenten/OCMW’s, invoegondernemingen en PWA’s 
betrokken (respectievelijk 91%, 

86% en 83%). Het hoogste aantal uren opleidingen per werknemer werd genoteerd bij 
invoegondernemingen (21,6), gevolgd door VZW’s (20,6). Het laagste aandeel 

iding en het laagste gemiddeld aantal uren opleiding 
bedrijven, respectievelijk 35% en 4 uur per werknemer.  
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Tabel 50: Percentage opgeleide werknemers en gemiddeld aantal uren opleiding (enkel in 
bedrijven dat effectief een opleiding bieden)

  

Totaal Totaal (N=481)

Regio 

Brussel (N=47)

Vlaanderen (N=258)

Wallonië (N=175)

Type 

Privaat (N=150)

Interim (N=7)

Invoeg (N=39)

VZW (N=85)

Gemeente/OCMW (N=82)

PWA (N=98)

Nat. Pers. (N=19)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Tot slot toont Figuur 42 
ondernemingen. Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste (3,22), 
gevolgd door kennis van material
taalopleidingen (0,4). Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat 
dienstencheque-werknemers (zie hiervoor). Hieruit bleek duidelijk dat de belangrijkste 
tekorten (na motivatie en mobiliteit) technische vaardigheden zijn. Taalaspecten bleken 
minder problematisch (of minder van belang).  

Figuur 42: Belang van aangeboden opleidingen door ondernemingen 

Bron: IDEA Consult op basis van o

Werkorganisatie (1,5)

Communicatie en contact met klanten (1,6)

Ergonomisch werken (1,7)

Veiligheid en hygiëne (1,9)

Materiaal en producten (2,2)

Technische vaardigheden (3,2)

Niet belangrijk

3de belangrijkste

 

 

: Percentage opgeleide werknemers en gemiddeld aantal uren opleiding (enkel in 
rijven dat effectief een opleiding bieden) in 2010 

% deelnemende 
werknemers 

Gemiddeld aantal 

Totaal (N=481) 72,6% 

Brussel (N=47) 54,8% 

Vlaanderen (N=258) 74,4% 

Wallonië (N=175) 75,8% 

Privaat (N=150) 57,3% 

Interim (N=7) 34,9% 

Invoeg (N=39) 85,9% 

VZW (N=85) 78,3% 

Gemeente/OCMW (N=82) 90,6% 

PWA (N=98) 83,4% 

Nat. Pers. (N=19) 61,7% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

 de belangrijkste opleidingen die werden aangeboden door 
ondernemingen. Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste (3,22), 

ennis van materialen en producten (2,2). Minder voorkomend
taalopleidingen (0,4). Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat 

werknemers (zie hiervoor). Hieruit bleek duidelijk dat de belangrijkste 
tie en mobiliteit) technische vaardigheden zijn. Taalaspecten bleken 

minder problematisch (of minder van belang).   

Belang van aangeboden opleidingen door ondernemingen in 2010 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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4.3 De omkadering van dienstencheque

4.3.1 Aantal omkaderingspersoneel

Tabel 51 geeft het aantal omkaderingspersoneel weer ten opzichte van
werknemers naar type onderneming. In totaal werden er in 2010 4.193 personeelsleden 
tewerkgesteld voor de omkadering van dienstencheque
lager ligt dan in 2009 (4.379).
werknemers in 2010 is blijven stijgen. 
2010 wat de rapportering van omkaderingspersoneel betreft. 
omkaderingsleden worden nauwkeuriger opgevraagd dan in 2009. Het is 
waarschijnlijk dat de cijfers van 2009 een overschatting inhielden 
omkaderingspersoneelsleden. De cijfer van 2010 is 
realiteit en kan niet vergeleken worden met de cijfer van 2009. 

De grote meerderheid omkaderingswerknemers werkt bij private ondernemingen (42%), 
logisch aangezien dit ook de grootste groep ondernemingen is. Het laagste aandeel zien 
we bij interim-bedrijven (3,8%) en natuurlijke personen (2,
gaat het wel om een ondervertegenwoordiging ten opzichte van het aandeel 
ondernemingen (13,3%). 

In totaal werd er in 2010 één omkaderingswerknemer ingezet voor 33 dienstencheque
werknemers. Bij interim-bedrijven is de verhouding 
interim-sector verklaart op zich wel de verhouding. 
vinden bij natuurlijke personen, 1 op 
moeilijker in kleine ondernemingen om omkadering aan te werven voo
werknemers. De hoogste verhouding is terug te vinden bij 
voor 17 bedraagt. Ook in andere non
logisch is gezien de doelstellingen van de sector die meer het ac
arbeidsintegratie en begeleiding van dienstencheque

Tabel 51: Aantal dienstencheque
2010 

 Omkaderingspersoneel

 Aantal
Privaat onderneming 1.760

Interim  160

Invoeg onderneming 564

VZW 702

Gemeente en OCMW 421

PWA 476

Natuurlijke pers. 110

Totaal 4.193

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

 

De omkadering van dienstencheque-werknemers

Aantal omkaderingspersoneel 

geeft het aantal omkaderingspersoneel weer ten opzichte van
werknemers naar type onderneming. In totaal werden er in 2010 4.193 personeelsleden 
tewerkgesteld voor de omkadering van dienstencheque-werknemers. Een aantal dat iets 

379). Dit is verrassend aangezien het aantal diens
werknemers in 2010 is blijven stijgen. De RVA-enquête werd echter grondig gewijzigd in 
2010 wat de rapportering van omkaderingspersoneel betreft. De cijfers omtrent de 
omkaderingsleden worden nauwkeuriger opgevraagd dan in 2009. Het is 
waarschijnlijk dat de cijfers van 2009 een overschatting inhielden 
omkaderingspersoneelsleden. De cijfer van 2010 is dus een correctere weergave 

en kan niet vergeleken worden met de cijfer van 2009.  

d omkaderingswerknemers werkt bij private ondernemingen (42%), 
logisch aangezien dit ook de grootste groep ondernemingen is. Het laagste aandeel zien 

bedrijven (3,8%) en natuurlijke personen (2,6%). Bij natuurlijke personen 
en ondervertegenwoordiging ten opzichte van het aandeel 

In totaal werd er in 2010 één omkaderingswerknemer ingezet voor 33 dienstencheque
bedrijven is de verhouding het laagst, 1 op 133. De aard van de 

sector verklaart op zich wel de verhouding. De tweede laagste verhouding is te 
vinden bij natuurlijke personen, 1 op 42 werknemers. Het is waarschijnlijk fi
moeilijker in kleine ondernemingen om omkadering aan te werven voor een beperkt aantal 

verhouding is terug te vinden bij ’gemeenten/OCMW’s
bedraagt. Ook in andere non-profit ondernemingen is de verhouding 

logisch is gezien de doelstellingen van de sector die meer het ac
arbeidsintegratie en begeleiding van dienstencheque-werknemers. 

: Aantal dienstencheque-werknemers per omkaderingspersoneelslid naar type

Omkaderingspersoneel Werknemers 
WN/OmkaderingAantal % Aantal % 

1.760 42,0% 61.996 45,3% 

160 3,8% 21.327 15,6% 

564 13,5% 11.362 8,3% 

702 16,7% 18.901 13,8% 

421 10,0% 7.278 5,3% 

476 11,4% 11.430 8,3% 

110 2,6% 4.621 3,4% 

4.193 100% 136.915 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 
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4.3.2 Profiel van omkaderingspersoneel

Vooreerst is het mogelijk via RVA
omkaderingspersoneel in het dienstencheque
het geslacht, leeftijd en nationaliteit weer van het omkaderingspersoneel. 

Tabel 52: Profiel van omkaderingspersoneel per regio (volgens woonplaats)

  

Geslacht 
Man 

Vrouw 

Leeftijd 

Jonger dan 30 j.

Van 30 tem 39 j.

Van 40 tem 49 j.

50 jaar of ouder

Nationaliteit 

België 

EU-27 (excl. België)

Niet EU-27 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

Volgende belangrijkste vaststellingen kunnen hieruit getrokken worden:

� Wat het geslacht betreft, blijkt dat naast de dienstencheque
omkaderingspersoneel overwegend vrouwelijk is, bijna 86%. Meer dan 14% zijn 
mannen, wel beduidend meer dan de 2,8% mannelijke dienstencheque
werknemers. Tussen de regio’s zien 
bijna een kwart van de omkadering mannelijk, terwijl dit in Vlaanderen nog geen 
12% bedraagt.  

� Het omkaderingspersoneel heeft een vrij jong profiel. Ongeveer 30% is jonger dan 
30 jaar, terwijl nog eens één derde 
bevindt. In Wallonië en Vlaanderen zien we een patroon dat het gemiddelde 
benadert, terwijl in Brussel meer jonge omk
personeelsleden jonger dan 39 jaar). Over alle regio’s zien 
omkaderingswerknemers gemiddeld jonger zijn dan dienstencheque
Slechts 53% dienstencheque
omkaderingspersoneelsleden. 

� Vergeleken naar nationaliteit heeft ongeveer 90% de Belgische national
van de overige 10% het merendeel afkomstig is uit de EU
verschillen op naar regio. Vlaanderen en Wallonië hebben een gelijkaardig profiel 
met elk ongeveer 94% Belgische omkaderingsleden en rond de 6% buitenlanders, 
waarvan de meerderheid, afkomstig is uit de EU
slechts 58% de Belgische nationaliteit bezit en maar liefst 35% 
omkaderingspersoneel dat afkomstig is uit de EU
Het hoge aantal buitenlanders in de Br
mede een weerspiegeling van de Brusselse bevolkingssamenstelling en het hoge 
aantal buitenlandse dienstencheque
dienstencheque-werknemers blijkt dat omkaderingspersoneelsleden
Belgische nationaliteit
dienstencheque-werknemers met een vreemde nationaliteit dan 
omkaderingswerknemers. In Vlaanderen is de verhouding zelfs 1 op 3 (18,3% 
dienstencheque-werknemers tegenover 5,7% omkaderi

 

 

 

Profiel van omkaderingspersoneel 

Vooreerst is het mogelijk via RVA-gegevens en de enquête bij bedrijven het profiel van 
omkaderingspersoneel in het dienstencheque-systeem in kaart te brengen. 
het geslacht, leeftijd en nationaliteit weer van het omkaderingspersoneel.  

: Profiel van omkaderingspersoneel per regio (volgens woonplaats)

Totaal (N=4.193) Brussel 
(N=415) 

Vlaanderen 
(N=2.286)

14,4% 23,9% 11,6% 

85,6% 76,1% 88,4% 

Jonger dan 30 j. 30,1% 37,6% 30,0% 

Van 30 tem 39 j. 34,2% 37,6% 33,6% 

Van 40 tem 49 j. 23,8% 14,0% 23,7% 

50 jaar of ouder 11,9% 10,8% 12,7% 

90,4% 58,1% 94,3% 

27 (excl. België) 8,1% 35,7% 4,9% 

1,5% 6,3% 0,8% 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

Volgende belangrijkste vaststellingen kunnen hieruit getrokken worden: 

Wat het geslacht betreft, blijkt dat naast de dienstencheque-werknemers ook het 
omkaderingspersoneel overwegend vrouwelijk is, bijna 86%. Meer dan 14% zijn 
mannen, wel beduidend meer dan de 2,8% mannelijke dienstencheque
werknemers. Tussen de regio’s zien we de verhouding verschillen. In Brussel is 
bijna een kwart van de omkadering mannelijk, terwijl dit in Vlaanderen nog geen 

Het omkaderingspersoneel heeft een vrij jong profiel. Ongeveer 30% is jonger dan 
30 jaar, terwijl nog eens één derde zich tussen de leeftijd van 30 en 39 jaar 

. In Wallonië en Vlaanderen zien we een patroon dat het gemiddelde 
benadert, terwijl in Brussel meer jonge omkaderingsleden aan het werk zijn (75% 
personeelsleden jonger dan 39 jaar). Over alle regio’s zien 
omkaderingswerknemers gemiddeld jonger zijn dan dienstencheque
Slechts 53% dienstencheque-werknemers is jonger dan 39 jaar, tegenover 64% 
omkaderingspersoneelsleden.  
Vergeleken naar nationaliteit heeft ongeveer 90% de Belgische national
van de overige 10% het merendeel afkomstig is uit de EU-27. Ook hier duiken 
verschillen op naar regio. Vlaanderen en Wallonië hebben een gelijkaardig profiel 
met elk ongeveer 94% Belgische omkaderingsleden en rond de 6% buitenlanders, 

n de meerderheid, afkomstig is uit de EU-27. In Brussel zien we echter dat 
slechts 58% de Belgische nationaliteit bezit en maar liefst 35% 
omkaderingspersoneel dat afkomstig is uit de EU-27. 6% komt van buiten Europa. 
Het hoge aantal buitenlanders in de Brusselse dienstencheque-ondernemingen is 
mede een weerspiegeling van de Brusselse bevolkingssamenstelling en het hoge 
aantal buitenlandse dienstencheque-werknemers. In vergelijking met

werknemers blijkt dat omkaderingspersoneelsleden
Belgische nationaliteit hebben. Er zijn verhoudingsgewijs dubbel zoveel 

werknemers met een vreemde nationaliteit dan 
omkaderingswerknemers. In Vlaanderen is de verhouding zelfs 1 op 3 (18,3% 

werknemers tegenover 5,7% omkaderingspersoneel).
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gegevens en de enquête bij bedrijven het profiel van 
systeem in kaart te brengen. Tabel 52 geeft 

 

: Profiel van omkaderingspersoneel per regio (volgens woonplaats) in 2010 

Vlaanderen 
(N=2.286) 

Wallonië 
(N=1.492) 

 16,1% 

 83,9% 

 28,3% 

 34,0% 

 26,5% 

 11,1% 

 93,5% 

5,2% 

1,3% 

werknemers ook het 
omkaderingspersoneel overwegend vrouwelijk is, bijna 86%. Meer dan 14% zijn 
mannen, wel beduidend meer dan de 2,8% mannelijke dienstencheque-

we de verhouding verschillen. In Brussel is 
bijna een kwart van de omkadering mannelijk, terwijl dit in Vlaanderen nog geen 

Het omkaderingspersoneel heeft een vrij jong profiel. Ongeveer 30% is jonger dan 
zich tussen de leeftijd van 30 en 39 jaar 

. In Wallonië en Vlaanderen zien we een patroon dat het gemiddelde 
eringsleden aan het werk zijn (75% 

personeelsleden jonger dan 39 jaar). Over alle regio’s zien we dat 
omkaderingswerknemers gemiddeld jonger zijn dan dienstencheque-werknemers. 

werknemers is jonger dan 39 jaar, tegenover 64% 

Vergeleken naar nationaliteit heeft ongeveer 90% de Belgische nationaliteit, terwijl 
27. Ook hier duiken 

verschillen op naar regio. Vlaanderen en Wallonië hebben een gelijkaardig profiel 
met elk ongeveer 94% Belgische omkaderingsleden en rond de 6% buitenlanders, 

27. In Brussel zien we echter dat 
slechts 58% de Belgische nationaliteit bezit en maar liefst 35% 

27. 6% komt van buiten Europa. 
ondernemingen is 

mede een weerspiegeling van de Brusselse bevolkingssamenstelling en het hoge 
werknemers. In vergelijking met 

werknemers blijkt dat omkaderingspersoneelsleden vaker de 
. Er zijn verhoudingsgewijs dubbel zoveel 

werknemers met een vreemde nationaliteit dan 
omkaderingswerknemers. In Vlaanderen is de verhouding zelfs 1 op 3 (18,3% 

ngspersoneel). 
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Tabel 53 geeft vervolgens weer hoe de omkaderingswerknemers verdeeld zijn naar 
nationaliteit volgens type onderneming. Het hoogste aandeel niet
bij private ondernemingen en n
het om ongeveer een derde van de personeelsleden, 23,6% komt van de EU
van daarbuiten. Hier zien we waarschijnlijk een effect van buitenlandse dienstencheque
werknemers die later hun eige
totaal om 16% buitenlanders. 14% vanuit de EU

Tabel 53: Nationaliteit van het omkaderingspersoneel naar type
 Privaat 

(N=1.760) 
Interim 
(N=160)

België 84,1% 93,8%

EU-27  13,8% 5,0%

Niet EU-27 2,0% 1,3%

Bron: IDEA Consult op basis van 

Tabel 54 geeft de voornaamste niet
omkaderingspersoneel. De grootste buitenlandse groep wordt gevormd door Pole
bij dienstencheque-werknemers. Met 120 werknemers en 3,4% omkaderingspersoneel zijn 
zij met voorsprong het meest vertegenwoordigd. Daaropvolgend heeft 1,1% en 1,2% de 
Franse en de Italiaanse nationaliteit. De andere groepen halen nog geen 1% van
tewerkstelling. Het gaat vooral om Roemenen, Nederlanders, Slovenen en Portugezen.

Tabel 54: Meeste niet-Belgische nationaliteiten omkaderings

 
Polen 

Frankrijk 

Italië  

Roemenië 

Nederland  

Slovenië 

Portugal 

Dem. Rep. Kongo 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

In de enquête werden bedrijven bevraagd omtrent
omkaderingspersoneel voor ze werden aangenomen in hun onderneming. 
aan dat één derde komt uit een andere betaalde jo
vierde was werkzoekend en 22% had een andere (niet
onderneming. Meer dan 16% was voordien zelf dienstencheque
was niet beroepsactief. 

Vooral in Brussel (27%) en Wall
naar een omkaderingsfunctie door. Brussel telt wel een lage instroom uit andere jobs in de 
onderneming (5%), maar een hogere instroom dan gemiddeld van werkzoekenden (33%). 
In Vlaanderen was slechts 20% voo
andere onderneming.  

Tabel 55: Vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel naar regio
 

Dienstencheque-werknemer in eigen 
onderneming 
Andere betaalde job (excl. dienstencheques) 
in eigen onderneming 

Andere betaalde job in andere onderneming

Werkzoekend 

Niet beroepsactief  

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

 

 

geeft vervolgens weer hoe de omkaderingswerknemers verdeeld zijn naar 
nationaliteit volgens type onderneming. Het hoogste aandeel niet-Belgen is terug te vinden 
bij private ondernemingen en natuurlijke personen. Vooral bij natuurlijke personen gaat 
het om ongeveer een derde van de personeelsleden, 23,6% komt van de EU
van daarbuiten. Hier zien we waarschijnlijk een effect van buitenlandse dienstencheque
werknemers die later hun eigen zaak opstarten. Bij private ondernemingen gaat het in 
totaal om 16% buitenlanders. 14% vanuit de EU-27 en 2% van daarbuiten.

: Nationaliteit van het omkaderingspersoneel naar type in 2010 
Interim 
(N=160) 

Invoeg 
(N=564) 

VZW 
(N=702) 

Gemeente/ 
OCMW (N=421) 

93,8% 95,2% 96,0% 99,0% 

5,0% 3,7% 2,6% 0,9% 

1,3% 1,1% 1,4% 0% 

Bron: IDEA Consult op basis van RVA gegevens (2010) 

geeft de voornaamste niet-Belgische nationaliteiten weer van 
De grootste buitenlandse groep wordt gevormd door Pole

werknemers. Met 120 werknemers en 3,4% omkaderingspersoneel zijn 
zij met voorsprong het meest vertegenwoordigd. Daaropvolgend heeft 1,1% en 1,2% de 
Franse en de Italiaanse nationaliteit. De andere groepen halen nog geen 1% van
tewerkstelling. Het gaat vooral om Roemenen, Nederlanders, Slovenen en Portugezen.

Belgische nationaliteiten omkaderings-werknemers in 2010

Aantal % van totaal (N= 4.193)

142 

51 

48 

27 

23 

16 

14 

12 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

In de enquête werden bedrijven bevraagd omtrent de vorige beroepssituatie van hun 
omkaderingspersoneel voor ze werden aangenomen in hun onderneming. 
aan dat één derde komt uit een andere betaalde job in een ander bedrijf, meer dan één 
vierde was werkzoekend en 22% had een andere (niet-dienstencheque) job in de eigen 
onderneming. Meer dan 16% was voordien zelf dienstencheque-werknemer. Slechts 4% 

Vooral in Brussel (27%) en Wallonië (20%) stromen veel dienstencheque
naar een omkaderingsfunctie door. Brussel telt wel een lage instroom uit andere jobs in de 
onderneming (5%), maar een hogere instroom dan gemiddeld van werkzoekenden (33%). 
In Vlaanderen was slechts 20% voordien werkzoekend, maar komt meer dan 37% uit een 

: Vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel naar regio in 2010
Totaal 

(N=591) 
Brussel 
(N=77)      

Vlaanderen 
(N=279)

werknemer in eigen 
16,5% 27,0% 10,4%

Andere betaalde job (excl. dienstencheques) 
22,2% 5,3% 27,7%

Andere betaalde job in andere onderneming 31,3% 31,2% 37,3%

26,0% 33,0% 20,5%

4,0% 3,5% 4,2%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

81 

geeft vervolgens weer hoe de omkaderingswerknemers verdeeld zijn naar 
Belgen is terug te vinden 

atuurlijke personen. Vooral bij natuurlijke personen gaat 
het om ongeveer een derde van de personeelsleden, 23,6% komt van de EU-27 en 7,3% 
van daarbuiten. Hier zien we waarschijnlijk een effect van buitenlandse dienstencheque-

n zaak opstarten. Bij private ondernemingen gaat het in 
27 en 2% van daarbuiten. 

PWA 
(N=476) 

Nat. Pers. 
(N=110) 

95,8% 69,1% 

3,8% 23,6% 

0,4% 7,3% 

Belgische nationaliteiten weer van 
De grootste buitenlandse groep wordt gevormd door Polen, net als 

werknemers. Met 120 werknemers en 3,4% omkaderingspersoneel zijn 
zij met voorsprong het meest vertegenwoordigd. Daaropvolgend heeft 1,1% en 1,2% de 
Franse en de Italiaanse nationaliteit. De andere groepen halen nog geen 1% van de 
tewerkstelling. Het gaat vooral om Roemenen, Nederlanders, Slovenen en Portugezen. 

werknemers in 2010 

% van totaal (N= 4.193) 

3,4% 

1,2% 

1,1% 

0,6% 

0,5% 

0,4% 

0,3% 

0,3% 

de vorige beroepssituatie van hun 
omkaderingspersoneel voor ze werden aangenomen in hun onderneming. Tabel 55 toont 

b in een ander bedrijf, meer dan één 
dienstencheque) job in de eigen 

werknemer. Slechts 4% 

onië (20%) stromen veel dienstencheque-werknemers 
naar een omkaderingsfunctie door. Brussel telt wel een lage instroom uit andere jobs in de 
onderneming (5%), maar een hogere instroom dan gemiddeld van werkzoekenden (33%). 

rdien werkzoekend, maar komt meer dan 37% uit een 

in 2010 
Vlaanderen  
(N=279) 

Wallonië 
 (N=235)                

10,4% 20,4% 

27,7% 21,6% 

37,3% 24,6% 

20,5% 29,9% 

 3,6% 
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Tabel 56 toont de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel naar type. Voormalige 
dienstencheque-werknemers zijn vooral te vinden bij natuurlijke personen (50%) en 
private ondernemingen (24%). I
vooral bij gemeenten/OCMW’s (61%) en interim
men ook het meeste omkaderingspersoneel dat is ingestroomd uit een betalende functie in 
een andere onderneming (4
tewerkgesteld in PWA’s (43%), invoegondernemingen (33,3%) en private ondernemingen 
(32%). 

Tabel 56: Vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel naar type
 Privaat 

(N=2

DCH-werknemer in 
eigen onderneming 

23,5%

Andere betaalde job 
(excl. DCH) in eigen 
onderneming 

7,9%

Andere betaalde job in 
andere onderneming 

33,6%

Werkzoekend 31,6%

Niet beroepsactief  3,5%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête 

4.3.3 Tewerkstellingskenmerken van omkaderingspersoneel

Op basis van RVA-gegevens is het vervolgens mogelijk om de tewerkstellingskenmerken 
van omkaderingspersoneel in kaart te brengen. 
het omkaderingspersoneel weer naar regio. 85% omkaderingspersoneel heeft een contract 
van onbepaalde duur en slechts 15% een contract bepaalde duur. De tewerkstelling van 
omkadering is dus minder 
regio valt op dat in Vlaanderen slechts 11,4% een contract van bepaalde duur heeft 
tegenover meer dan 20% in Wallonië. Brussel 

Tabel 57: Type contracten omkaderingspersoneel naar regio

 

Bepaalde duur 

Onbepaalde duur 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

Wanneer de type contracten worden vergeleken naargelang het type onderneming, blijkt 
dat vooral natuurlijke personen, interim
contracten van bepaalde duur, respectievelijk e
contracten. Het laagste scoren de invoegondernemingen (7,4%) en de private 
ondernemingen (12,2%).  

Tabel 58: Type contracten omkaderingspersoneel naar type 

 

Privaat onderneming 

Interim  

Invoeg onderneming 

VZW 

Gemeente en OCMW 

PWA 

Natuurlijke pers. 

Totaal 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

 

toont de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel naar type. Voormalige 
werknemers zijn vooral te vinden bij natuurlijke personen (50%) en 

private ondernemingen (24%). Instromers uit een andere functie in het bedrijf vindt men 
vooral bij gemeenten/OCMW’s (61%) en interim-bedrijven (39%). Bij deze laatste vindt 
men ook het meeste omkaderingspersoneel dat is ingestroomd uit een betalende functie in 
een andere onderneming (45,8%). Voormalige werkzoekenden werden relatief meer 
tewerkgesteld in PWA’s (43%), invoegondernemingen (33,3%) en private ondernemingen 

: Vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel naar type in 2010

Privaat 
(N=219) 

Interim 
(N=8) 

Invoeg 
(N=46) 

VZW 
(N=101) 

Gemeente
/OCMW 
(N=98) 

23,5% 0,0% 13,2% 7,6% 5,6% 

7,9% 39,1% 10,9% 34,9% 60,7% 

33,6% 45,8% 39,9% 36,6% 19,5% 

31,6% 11,4% 33,3% 15,6% 11,0% 

3,5% 3,7% 2,6% 5,4% 3,1% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Tewerkstellingskenmerken van omkaderingspersoneel 

gegevens is het vervolgens mogelijk om de tewerkstellingskenmerken 
van omkaderingspersoneel in kaart te brengen. Tabel 57 geeft het type contracten voor 
het omkaderingspersoneel weer naar regio. 85% omkaderingspersoneel heeft een contract 
van onbepaalde duur en slechts 15% een contract bepaalde duur. De tewerkstelling van 
omkadering is dus minder tijdelijk dan bij dienstencheque-werknemers. Vergeleken naar 
regio valt op dat in Vlaanderen slechts 11,4% een contract van bepaalde duur heeft 
tegenover meer dan 20% in Wallonië. Brussel situeert zich rond het gemiddelde.

Type contracten omkaderingspersoneel naar regio in 2010 

Totaal 
(N=4.488) 

Brussel 
(N=433) 

Vlaanderen 
(N=2.478) 

14,8% 15,5% 11,4% 

85,2% 84,5% 88,6% 

100% 100% 100% 

Consult op basis van gegevens RVA (2010) 

Wanneer de type contracten worden vergeleken naargelang het type onderneming, blijkt 
dat vooral natuurlijke personen, interim-bedrijven en PWA’s meer gebruik maken van 
contracten van bepaalde duur, respectievelijk een kwart en telkens een vijfde van alle 
contracten. Het laagste scoren de invoegondernemingen (7,4%) en de private 

: Type contracten omkaderingspersoneel naar type in 2010 

Totaal 
(N=4.193) 

Bepaalde duur 
(N=415) 

Onbepaalde 
duur (N=2.286)

1.824 12,2% 

192 20,3% 

580 7,4% 

743 17,8% 

455 18,7% 

551 19,4% 

143 25,9% 

4.488 14,8% 
Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 
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toont de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel naar type. Voormalige 
werknemers zijn vooral te vinden bij natuurlijke personen (50%) en 

functie in het bedrijf vindt men 
bedrijven (39%). Bij deze laatste vindt 

men ook het meeste omkaderingspersoneel dat is ingestroomd uit een betalende functie in 
5,8%). Voormalige werkzoekenden werden relatief meer 

tewerkgesteld in PWA’s (43%), invoegondernemingen (33,3%) en private ondernemingen 

in 2010 

PWA 
(N=92) 

Nat. 
Pers. 

(N=27) 

9,3% 50,4% 

12,4% 8,9% 

30,4% 20,5% 

43,4% 15,5% 

4,4% 4,7% 

gegevens is het vervolgens mogelijk om de tewerkstellingskenmerken 
geeft het type contracten voor 

het omkaderingspersoneel weer naar regio. 85% omkaderingspersoneel heeft een contract 
van onbepaalde duur en slechts 15% een contract bepaalde duur. De tewerkstelling van 

werknemers. Vergeleken naar 
regio valt op dat in Vlaanderen slechts 11,4% een contract van bepaalde duur heeft 

ich rond het gemiddelde. 

 
Wallonië 

(N=1.577) 

20,1% 

79,9% 

100% 

Wanneer de type contracten worden vergeleken naargelang het type onderneming, blijkt 
bedrijven en PWA’s meer gebruik maken van 

en kwart en telkens een vijfde van alle 
contracten. Het laagste scoren de invoegondernemingen (7,4%) en de private 

Onbepaalde 
duur (N=2.286) 

87,8% 

79,7% 

92,6% 

82,2% 

81,3% 

80,6% 

74,1% 

85,2% 
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Tabel 59 vergelijkt ten slotte het arbeidsregime en de prestaties van
omkaderingspersoneel. 60% werkt voltijds, 31% halftijds en bijna 9% deeltijds. In Brussel 
ligt het aantal voltijdse betrekkingen h
onder het gemiddelde scoren. Brussel heeft dan weer minder halftijdse betrekkingen 
(21%) en Wallonië meer deeltijdse (11%).
werknemers werken omkaderingswerknemers dus v
werknemers versus 60% omkaderingspersoneelsleden). 

Van de omkaderingpersoneelsleden heeft in 2010 5% geen prestatie geleverd, 6% minder 
dan 1 maand en bijna 19% tussen de maand en het half jaar. Meer dan 70% werkt dus 
meer dan 6 maanden. Hier zijn duidelijke verschillen tussen de regio’s. In Brussel en 
Wallonië werden vaker geen prestaties geleverd dan in Vlaanderen (8,4% en 9,2% t.o.v. 
1,7%). Dezelfde verhouding geldt voor de prestaties minder dan 1 maand en tussen 1 en 6
maanden. Daartegenover hebben omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld in 
Vlaanderen langere periodes gepresteerd dan in Brussel en Wallonië (76% meer dan 6 
maanden tegenover 59% in Brussel en bijna 65% in Wallonië).
dienstencheque-werknemers blijken omkaderingswerknemers voor een langere periode in 
het jaar actief te zijn (70,4% t

Tabel 59: Omkaderingspersoneel naar arbeidsstelsel en prestatie naar regio
 

 

Arbeidsregime 

Voltijds 

Halftijds 

Deeltijds 

Prestaties 

Geen prestatie

Minder dan 1 maand

1 tot 6 maanden

Meer dan 6 maanden

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010)

 

 

 

 

vergelijkt ten slotte het arbeidsregime en de prestaties van
omkaderingspersoneel. 60% werkt voltijds, 31% halftijds en bijna 9% deeltijds. In Brussel 
ligt het aantal voltijdse betrekkingen hoger (72%), terwijl Vlaanderen en Wallonië elk iets 
onder het gemiddelde scoren. Brussel heeft dan weer minder halftijdse betrekkingen 
(21%) en Wallonië meer deeltijdse (11%). In vergelijking met d

mkaderingswerknemers dus vaker voltijds (12% dienstencheque
werknemers versus 60% omkaderingspersoneelsleden).  

Van de omkaderingpersoneelsleden heeft in 2010 5% geen prestatie geleverd, 6% minder 
dan 1 maand en bijna 19% tussen de maand en het half jaar. Meer dan 70% werkt dus 

r dan 6 maanden. Hier zijn duidelijke verschillen tussen de regio’s. In Brussel en 
Wallonië werden vaker geen prestaties geleverd dan in Vlaanderen (8,4% en 9,2% t.o.v. 
1,7%). Dezelfde verhouding geldt voor de prestaties minder dan 1 maand en tussen 1 en 6
maanden. Daartegenover hebben omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld in 
Vlaanderen langere periodes gepresteerd dan in Brussel en Wallonië (76% meer dan 6 
maanden tegenover 59% in Brussel en bijna 65% in Wallonië). In vergelijking met 

knemers blijken omkaderingswerknemers voor een langere periode in 
70,4% t.o.v. 68,9% actief voor meer dan 6 maand in het jaar

: Omkaderingspersoneel naar arbeidsstelsel en prestatie naar regio

Totaal 
(N=4.193) 

Brussel 
(N=415) 

Vlaanderen 
(N=2.286)

60,0% 71,8% 58,9%

31,4% 21,4% 33,7%

8,7% 6,7% 7,4%

Geen prestatie 5,0% 8,4% 1,7%

1 maand 6,0% 9,6% 5,0%

1 tot 6 maanden 18,6% 23,1% 17,1%

Meer dan 6 maanden 70,4% 58,8% 76,2%

Bron: IDEA Consult op basis van gegevens RVA (2010) 
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vergelijkt ten slotte het arbeidsregime en de prestaties van 
omkaderingspersoneel. 60% werkt voltijds, 31% halftijds en bijna 9% deeltijds. In Brussel 

oger (72%), terwijl Vlaanderen en Wallonië elk iets 
onder het gemiddelde scoren. Brussel heeft dan weer minder halftijdse betrekkingen 

In vergelijking met dienstencheque-
(12% dienstencheque-

Van de omkaderingpersoneelsleden heeft in 2010 5% geen prestatie geleverd, 6% minder 
dan 1 maand en bijna 19% tussen de maand en het half jaar. Meer dan 70% werkt dus 

r dan 6 maanden. Hier zijn duidelijke verschillen tussen de regio’s. In Brussel en 
Wallonië werden vaker geen prestaties geleverd dan in Vlaanderen (8,4% en 9,2% t.o.v. 
1,7%). Dezelfde verhouding geldt voor de prestaties minder dan 1 maand en tussen 1 en 6 
maanden. Daartegenover hebben omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld in 
Vlaanderen langere periodes gepresteerd dan in Brussel en Wallonië (76% meer dan 6 

In vergelijking met 
knemers blijken omkaderingswerknemers voor een langere periode in 

actief voor meer dan 6 maand in het jaar). 

: Omkaderingspersoneel naar arbeidsstelsel en prestatie naar regio in 2010 
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5 DISCRIMINATIE VAN DI
WERKNEMERS

5.1 Discriminatie 

Onderstaande figuur toont de mate waarin ondernemingen geconfronteerd w
discriminatie vanuit de gebruikers, zowel naar oudere, mannelijke of allochtone 
werknemers. Voor discriminatie naar oudere werknemers gee
geen discriminatie te ondervinden bij de gebruiker. Bij 56% is dit wel al het geval geweest, 
maar slechts bij 5% ondernemingen 
iets meer aan bod te komen
merken, terwijl 13% dit regelmatig 
discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig geconfronteerd te worden met 
discriminatie vanuit de gebruiker
ondernemingen aangeeft geen enkele keer met
zijn geweest.  

Figuur 43: Mate waarin ondernemingen met discriminatie van gebruikers werden 
geconfronteerd naar doelgroep

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Hoe hoger de score in Figuur 
opzichte van één van de doelgroepen tegenk
geconfronteerd met discriminatie ten opzichte van oudere werknemers (score 0,88 op 3), 
wat iets oploopt indien de werknemer een man is (0,98). Allochtonen zijn het belangrijkste 
mikpunt van discriminatie vanuit de gebruiker met een score die beduidend hoger ligt dan 
bij de andere twee doelgroepen (1,36).
verschillen op te merken. In Brussel wordt systematisch meer gediscrimineerd volgens de 
ervaring van ondernemingen dan in de andere twee regio’s. Voor elke doelgroep ligt de 
score beduidend hoger in Brussel ten opzichte van de twee andere regio’s. Het hoge 
percentage werknemers van niet
speelt hier ongetwijfeld een rol. Het aandeel ouderen in Brussel ligt echter lager dan in 
Vlaanderen en Wallonië wat de hogere score dus niet kan verklaren. 
Brussel vertekeningen op omdat 
maar actief zijn over heel België. 
verschillen op waarbij in Wallonië discriminatie tegen mannen hoger ligt en in Vlaanderen 
discriminatie tegen allochtonen frequenter voorkomt. 

Ouderen (0,88) (N=1.069)

Mannen (0,98) (N=958)

Allochtonen (1,36)  (N=1.057)

Nooit

 

 

DISCRIMINATIE VAN DIENSTENCHEQUE-
WERKNEMERS 

Discriminatie door gebruikers volgens ondernemingen

toont de mate waarin ondernemingen geconfronteerd w
gebruikers, zowel naar oudere, mannelijke of allochtone 

werknemers. Voor discriminatie naar oudere werknemers geeft 44% ondernemingen aan 
geen discriminatie te ondervinden bij de gebruiker. Bij 56% is dit wel al het geval geweest, 

ondernemingen gebeurt dit regelmatig. Discriminatie bij 
aan bod te komen. 48% ondernemingen geeft aan geen discriminatie op te 

merken, terwijl 13% dit regelmatig ondervindt. Allochtonen zijn het vaakst mikpunt van 
discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig geconfronteerd te worden met 
discriminatie vanuit de gebruiker naar allochtone werknemers toe, terwijl s

geen enkele keer met dit type discriminatie geconfronteerd

Mate waarin ondernemingen met discriminatie van gebruikers werden 
elgroep 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Figuur 44, hoe regelmatiger ondernemingen discriminatie ten 
één van de doelgroepen tegenkomt. Ondernemingen worden het minst 

geconfronteerd met discriminatie ten opzichte van oudere werknemers (score 0,88 op 3), 
wat iets oploopt indien de werknemer een man is (0,98). Allochtonen zijn het belangrijkste 

iscriminatie vanuit de gebruiker met een score die beduidend hoger ligt dan 
bij de andere twee doelgroepen (1,36). Vergeleken naar regio zijn er een paar opvallende 
verschillen op te merken. In Brussel wordt systematisch meer gediscrimineerd volgens de 

aring van ondernemingen dan in de andere twee regio’s. Voor elke doelgroep ligt de 
score beduidend hoger in Brussel ten opzichte van de twee andere regio’s. Het hoge 
percentage werknemers van niet-Belgische nationaliteit en het hogere aandeel mannen 

hier ongetwijfeld een rol. Het aandeel ouderen in Brussel ligt echter lager dan in 
Vlaanderen en Wallonië wat de hogere score dus niet kan verklaren.  Mogelijk
Brussel vertekeningen op omdat veel bedrijven er hun maatschappelijke zetel hebben, 
maar actief zijn over heel België. Tussen Vlaanderen en Wallonië treden ook enkele 
verschillen op waarbij in Wallonië discriminatie tegen mannen hoger ligt en in Vlaanderen 
discriminatie tegen allochtonen frequenter voorkomt.  
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Figuur 44: Ondernemingen geconfronteerd met discriminatie gebruikers naar regio (score)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Wanneer vervolgens discriminatie wordt vergeleken per type onderneming in 
treden ook meerdere verschillen op. Globaal treedt dezelfde volgorde van discriminatie 
naar voren met ouderen als minst gediscrimineerde, gevolgd door mannen en dan 
allochtonen. Als we de mate 
vergelijken, is het duidelijk dat gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan 
natuurlijke personen het minst discriminatie ondervinden vanuit hun gebruikers. 
Invoegondernemingen ondervinden dan meer
werknemers. Een duidelijke verklaring voor deze verschillen is moeilijk aangezien de 
verschillen zowel profit als non
voor de lagere discriminatie
gebruikers die specifiek zich bij deze types ondernemingen aanmelden.

Discriminatie bij ouderen is het hoogste bij private ondernemingen en 
invoegondernemingen, met PWA’s op de derde plaats. Bij man
private - en invoegondernemingen meer met discriminatie worden geconfronteerd. 
Discriminatie bij allochtonen komt het meeste voor bij invoegondernemingen, gevolgd door 
interim-bedrijven, VZW’s en private bedrijven.
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Wanneer vervolgens discriminatie wordt vergeleken per type onderneming in 
treden ook meerdere verschillen op. Globaal treedt dezelfde volgorde van discriminatie 
naar voren met ouderen als minst gediscrimineerde, gevolgd door mannen en dan 
allochtonen. Als we de mate waarin deze types met discriminatie worden geconfronteerd 
vergelijken, is het duidelijk dat gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan 
natuurlijke personen het minst discriminatie ondervinden vanuit hun gebruikers. 
Invoegondernemingen ondervinden dan meer het vaakst discriminatie ten aanzien van hun 
werknemers. Een duidelijke verklaring voor deze verschillen is moeilijk aangezien de 
verschillen zowel profit als non-profit in gelijke mate bestrijken. Mogelijks ligt de verklaring 
voor de lagere discriminatie bij PWA’s en OCMW’s/gemeenten in de verwachtingen van de 
gebruikers die specifiek zich bij deze types ondernemingen aanmelden. 

Discriminatie bij ouderen is het hoogste bij private ondernemingen en 
invoegondernemingen, met PWA’s op de derde plaats. Bij mannen zien we eveneens dat 

en invoegondernemingen meer met discriminatie worden geconfronteerd. 
Discriminatie bij allochtonen komt het meeste voor bij invoegondernemingen, gevolgd door 

bedrijven, VZW’s en private bedrijven. 
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Wanneer vervolgens discriminatie wordt vergeleken per type onderneming in Figuur 45 
treden ook meerdere verschillen op. Globaal treedt dezelfde volgorde van discriminatie 
naar voren met ouderen als minst gediscrimineerde, gevolgd door mannen en dan 

waarin deze types met discriminatie worden geconfronteerd 
vergelijken, is het duidelijk dat gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan 
natuurlijke personen het minst discriminatie ondervinden vanuit hun gebruikers. 

het vaakst discriminatie ten aanzien van hun 
werknemers. Een duidelijke verklaring voor deze verschillen is moeilijk aangezien de 

profit in gelijke mate bestrijken. Mogelijks ligt de verklaring 
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Discriminatie bij allochtonen komt het meeste voor bij invoegondernemingen, gevolgd door 
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Figuur 45: Ondernemingen geconfronteerd met discriminatie gebruikers naar type (score)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

5.2 Discriminatie door gebruikers

In Tabel 60 zien we het aandeel gebruikers dat aangeeft een probleem te hebben met 
oudere, mannelijke of allochtone dienstencheque
profielkenmerken (regio, leeftijd en
gebruikers waardoor de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. In 
tegenstelling tot de informatie bij ondernemingen zijn de gebruikers bevraagd o
hypothetische situatie. Ondernemin
terwijl gebruikers konden aangeven wat ze dachten over verschillende doelgroepen bij 
werknemers, onafhankelijk of dit betrekking had op hun persoonlijke situatie.

Gebruikers geven aan dat ze meest probleme
gevolgd door allochtone werknemers (15,8%). Oudere werknemers worden het minst als 
‘onwenselijk’ geacht (9,9%).

Vergeleken naar regio is er een ander patroon voor elke regio. Brusselse gebruikers 
hebben amper problemen met allochtonen (2,6%), veel minder dan Vlaanderen en 
Wallonië, maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere werknemers (13,9%). 
Dit is een omgekeerd beeld als wat de ondernemingen aangeven, al kunnen hun 
ervaringen ook slaan op gebruikers bu
allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), dichtbij gevolgd door mannen 
(18,7%). Ouderen zijn amper een probleem. Dit volgt wel grosso modo de bevindingen 
van ondernemingen. Waalse gebruikers zien erg teg
dan tegen enige andere groep in alle regio’s (22,9%). Allochtonen komen op de tweede 
plaats, gevolgd door ouderen. Ook hier komen allochtonen als minder problematisch naar 
voren als door ondernemingen wordt aangegeven.

Vergeleken naar leeftijd blijft de globale verhouding tussen de doelgroepen behouden met 
ouderen als minst problematisch, dan allochtonen en als belangrijkste groep mannen. De 

                                               

32 Gebruikers konden ook antwoorden ‘Ik weet het niet’. Deze antwoo
resultaten hebben dus enkel betrekking op gebruikers die ‘ja’ of ‘nee’ hebben geantwoord op 
deze vraag.  
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Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Discriminatie door gebruikers 

zien we het aandeel gebruikers dat aangeeft een probleem te hebben met 
oudere, mannelijke of allochtone dienstencheque-werknemers gekruist 
profielkenmerken (regio, leeftijd en statuut). Het gaat hierbij om zelfrapportering van de 
gebruikers waardoor de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. In 
tegenstelling tot de informatie bij ondernemingen zijn de gebruikers bevraagd o

situatie. Ondernemingen zijn bevraagd naar de feitelijke opmerkingen, 
terwijl gebruikers konden aangeven wat ze dachten over verschillende doelgroepen bij 
werknemers, onafhankelijk of dit betrekking had op hun persoonlijke situatie.

Gebruikers geven aan dat ze meest problemen zien met mannelijke werknemers (20,4%), 
gevolgd door allochtone werknemers (15,8%). Oudere werknemers worden het minst als 
‘onwenselijk’ geacht (9,9%). 

Vergeleken naar regio is er een ander patroon voor elke regio. Brusselse gebruikers 
emen met allochtonen (2,6%), veel minder dan Vlaanderen en 

Wallonië, maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere werknemers (13,9%). 
Dit is een omgekeerd beeld als wat de ondernemingen aangeven, al kunnen hun 
ervaringen ook slaan op gebruikers buiten Brussel. Voor Vlaamse gebruikers zijn 
allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), dichtbij gevolgd door mannen 
(18,7%). Ouderen zijn amper een probleem. Dit volgt wel grosso modo de bevindingen 
van ondernemingen. Waalse gebruikers zien erg tegen mannelijke werknemers op, meer 
dan tegen enige andere groep in alle regio’s (22,9%). Allochtonen komen op de tweede 
plaats, gevolgd door ouderen. Ook hier komen allochtonen als minder problematisch naar 
voren als door ondernemingen wordt aangegeven. 

geleken naar leeftijd blijft de globale verhouding tussen de doelgroepen behouden met 
ouderen als minst problematisch, dan allochtonen en als belangrijkste groep mannen. De 
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statuut). Het gaat hierbij om zelfrapportering van de 
gebruikers waardoor de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. In 
tegenstelling tot de informatie bij ondernemingen zijn de gebruikers bevraagd over een 

gen zijn bevraagd naar de feitelijke opmerkingen, 
terwijl gebruikers konden aangeven wat ze dachten over verschillende doelgroepen bij 
werknemers, onafhankelijk of dit betrekking had op hun persoonlijke situatie.32 

mannelijke werknemers (20,4%), 
gevolgd door allochtone werknemers (15,8%). Oudere werknemers worden het minst als 

Vergeleken naar regio is er een ander patroon voor elke regio. Brusselse gebruikers 
emen met allochtonen (2,6%), veel minder dan Vlaanderen en 

Wallonië, maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere werknemers (13,9%). 
Dit is een omgekeerd beeld als wat de ondernemingen aangeven, al kunnen hun 

iten Brussel. Voor Vlaamse gebruikers zijn 
allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), dichtbij gevolgd door mannen 
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werknemers op, meer 
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gegevens tonen vooral een stijging van terughoudendheid tegenover de drie groepen 
werknemers naarmate men ouder wordt. Enkel bij oudere werknemers is het patroon 
minder rechtlijnig, met een iets negatiever houding van de gebruikers jonger dan 35 en 
een positievere houding van gebruikers ouder dan 80. Een ander opvallend gegeven is de 
mate waarin oudere gebruikers mannelijke werknemers problematisch vinden. Boven de 
65 is dit zo voor een derde van de gebruikers.

Vergeleken naar statuut zien we dezelfde verhouding tussen de drie groepen weerspiegel
met mannen als meest problematische doelg
Het duidelijkste verschil is wel dat alleenstaanden mannelijke werknemers beduidend meer 
problematisch vinden dan samenwonende

Tabel 60: Aandeel gebruikers problemen m

 

Totaal Totaal (N=5.830)

Regio 

Brussel (N=487)

Vlaanderen (N=3.631)

Wallonië (N=1.711)

Leeftijd 

< 35 (N=580)

35-44 (N=1.220)

45-54 (N=1.312)

55-64 (N=978)

65-79 (N=1.&09)

> 80 (N=552)

Statuut 
Alleenstaand (N=1.398)

Samenwonend (N=4.413)

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

gegevens tonen vooral een stijging van terughoudendheid tegenover de drie groepen 
erknemers naarmate men ouder wordt. Enkel bij oudere werknemers is het patroon 

en iets negatiever houding van de gebruikers jonger dan 35 en 
een positievere houding van gebruikers ouder dan 80. Een ander opvallend gegeven is de 

e waarin oudere gebruikers mannelijke werknemers problematisch vinden. Boven de 
65 is dit zo voor een derde van de gebruikers. 

Vergeleken naar statuut zien we dezelfde verhouding tussen de drie groepen weerspiegel
met mannen als meest problematische doelgroep, dan allochtonen en dan pas ouderen. 
Het duidelijkste verschil is wel dat alleenstaanden mannelijke werknemers beduidend meer 
problematisch vinden dan samenwonenden (23,3% t.o.v. 19,5%). 

: Aandeel gebruikers problemen met ouderen, mannen en allochtonen naar profiel

 
Ouderen Mannen 

Totaal (N=5.830) 9,9% 20,4% 

Brussel (N=487) 13,9% 12,4% 

Vlaanderen (N=3.631) 9,0% 18,7% 

Wallonië (N=1.711) 10,7% 22,9% 

(N=580) 9,9% 12,4% 

44 (N=1.220) 8,9% 15,7% 

54 (N=1.312) 8,6% 18,6% 

64 (N=978) 10,8% 21,3% 

79 (N=1.&09) 13,1% 32,3% 

> 80 (N=552) 9,5% 32,8% 

Alleenstaand (N=1.398) 9,2% 23,3% 

Samenwonend (N=4.413) 10,2% 19,5% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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6 TEVREDENHEIDSASPECTE

6.1 Tevredenheid gebruikers omtrent het dienstencheque
systeem 

In onderstaande figuur wordt de algemene tevredenheid weergegeven van de 
over het dienstencheque-systeem.
systeem. Bij de verschillende deelaspecten daalt de tevredenheid licht, maar blijft 
hoog. 79% gebruikers zijn tevreden 
over de fiscale aftrek en 70% 

Figuur 46: Algemene tevredenheid van de gebruiker rond het dienstencheque
de deelaspecten

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête 

De resultaten rond tevredenheid zijn ook weergegeven volgens een score op zes in 
61. Meteen is duidelijk dat het systeem globaal goed scoort (5,27
verschillen tussen de regio’s met een 
en Wallonië. Vergeleken naar leeftijd is de algemene tevredenheid voor elke leeftijdsgroep 
ook gemiddeld erg hoog. De groep tussen de 45 en 64 jaar 
hoogste scores (5,33 en 5,35).

Tabel 61: Tevredenheid gebruikers dienstencheque
 

Totaal 

Regio 

Leeftijd 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

In onderstaande figuur wordt de tevredenheid van de gebruiker over verschillende 
deelaspecten van het systeem weergegeven. Van de drie deelaspecten blijkt dat de 
gebruikers het meest tevreden zijn over de fiscale aftrekbaarheid (5,1), gevolgd door het 
aantal toegelaten activiteiten (4,97) en ten slotte de aankoopprijs (4,84). Deze scores 
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de deelaspecten 
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hoogste scores (5,33 en 5,35). 

: Tevredenheid gebruikers dienstencheque-systeem naar profiel (score)

 
Totaal (N=7.134) 

Brussel (N=612) 

Vlaanderen (N=4.410) 

Wallonië (N=2.113) 

< 35 (N=648) 

35-44 (N=1.454) 
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liggen iets lager dan de globale tevredenheid over het systeem, maar zijn nog steeds erg 
hoog. 

Vergeleken naar regio zijn er slechts beperkte verschillen. In Brussel is men meer tevreden 
over de aankoopprijs (5,02) en over de fiscale aftrek (5,15) dan in beide andere regio’s. 
Vooral bij de aankoopprijs is het verschil significant met slechts 4,84 voor Vl
4,77 in Wallonië. Dit duidt erop dat de marktprijzen voor dienstencheque
verschillend zijn naargelang 
terug aan bod (Deel 3:9.2.1
dienstencheques). 

Figuur 47: Tevredenheid gebruikers aspecten dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van 

Figuur 48 toont de tevredenheid over de aspecten naar leeftijd. Voor de meeste 
leeftijdsgroepen blijft de fiscale aftrekbaarheid de grootste 
door de toegelaten activiteiten en vervolgens de aankoopprijs. Enkel bij de gebruikers 
tussen 65 en 79 jaar is er grotere tevredenheid over de prijs dan over de toegelaten 
activiteiten. Mogelijks willen ouderen hun dienstench
activiteiten dat momenteel toegelaten is (bvb. zorg), maar de verschillen blijven klein en 
de scores hoog. Opmerkelijk is dat jongere gebruikers gemiddeld minder tevreden zijn dan 
oudere gebruikers over alle aspecten. Dit is voora
aankoopprijs en de fiscale aftrekbaarheid voor de groep jonger dan 44
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Vergeleken naar regio zijn er slechts beperkte verschillen. In Brussel is men meer tevreden 
aankoopprijs (5,02) en over de fiscale aftrek (5,15) dan in beide andere regio’s. 

Vooral bij de aankoopprijs is het verschil significant met slechts 4,84 voor Vl
t duidt erop dat de marktprijzen voor dienstencheque

naargelang de regio. De verschillende marktprijzen naar regio komen later 
Deel 3:9.2.1 Bereidheid van gebruikers om te betalen voor 

Tevredenheid gebruikers aspecten dienstencheque-systeem naar regio (score)

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

toont de tevredenheid over de aspecten naar leeftijd. Voor de meeste 
leeftijdsgroepen blijft de fiscale aftrekbaarheid de grootste bron van tevredenheid, gevolgd 
door de toegelaten activiteiten en vervolgens de aankoopprijs. Enkel bij de gebruikers 
tussen 65 en 79 jaar is er grotere tevredenheid over de prijs dan over de toegelaten 
activiteiten. Mogelijks willen ouderen hun dienstencheques gebruiken voor meer 
activiteiten dat momenteel toegelaten is (bvb. zorg), maar de verschillen blijven klein en 
de scores hoog. Opmerkelijk is dat jongere gebruikers gemiddeld minder tevreden zijn dan 
oudere gebruikers over alle aspecten. Dit is vooral duidelijk bij de tevredenheid over de 
aankoopprijs en de fiscale aftrekbaarheid voor de groep jonger dan 44 jaar

De aankoopprijs
De fiscale 

aftrekbaarheid
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activiteiten
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Figuur 48: Tevredenheid gebruikers aspecten dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête

6.1.1 Tevredenheid gebruikers omtrent papieren dienstencheques en elektronische 
dienstencheques 

In Figuur 49 wordt de tevredenheid van de gebruikers vergeleken over verschillende 
aspecten van de papieren en elektronische dienstencheques. De gebruikers konden in de 
enquête naargelang het type cheques
betrouwbaarheid, de gebruiksvriendelijkheid en de duidelijkheid van de twee types 
cheques. Uit de resultaten blijkt dat beide groepen gebruikers erg tevreden zijn over hun 
type cheques (papieren of elektronisch) 
de elektronische dienstencheques op alle aspecten steeds net iets hoger te scoren.

Voor beide cheques is de betrouwbaarheid de grootste reden van tevredenheid. 
Elektronische cheques scoren hier 
de gebruiksvriendelijkheid scoren de elektronische cheques beter dan papieren cheques 
(5,2 t.o.v. 5,06).  

Figuur 49: Tevredenheid gebruikers papieren (P) en elektronische (E) dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)
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Tevredenheid gebruikers omtrent papieren dienstencheques en elektronische 

wordt de tevredenheid van de gebruikers vergeleken over verschillende 
aspecten van de papieren en elektronische dienstencheques. De gebruikers konden in de 
enquête naargelang het type cheques dat ze gebruikten hun mening geven over de 
betrouwbaarheid, de gebruiksvriendelijkheid en de duidelijkheid van de twee types 
cheques. Uit de resultaten blijkt dat beide groepen gebruikers erg tevreden zijn over hun 
type cheques (papieren of elektronisch) met alle scores hoger dan 5 (op 6). Toch blijken 
de elektronische dienstencheques op alle aspecten steeds net iets hoger te scoren.

Voor beide cheques is de betrouwbaarheid de grootste reden van tevredenheid. 
Elektronische cheques scoren hier licht hoger (5,24) dan papieren cheques (5,1). Ook bij 
de gebruiksvriendelijkheid scoren de elektronische cheques beter dan papieren cheques 

Tevredenheid gebruikers papieren (P) en elektronische (E) dienstencheque
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6.1.2 Motieven om geen gebruik te maken van elektronische dienstencheques

De gebruikers die geen gebruik maken van elektronische dienstencheques werden in de 
gebruikersenquête bevraagd naar hun motieve
2 gebruikers gaf aan gewoon tevreden te zijn met de papieren cheques. Een aanzienlijke 
groep gaf echter aan dat ze niet op de hoogte waren van het elektronische systeem 
(17,5%). De derde groep gaf aan dat hun onderneming niet met elektronische cheques 
werkt (13,2%). Dit motief wijst erop dat gebruikers eventueel wel zouden willen 
overstappen, maar niet kunnen. De vierde grootste groep gaf aan dat het gebruik van 
elektronische cheques te moeilijk voor hen was (12,2%). Een kleiner, maar niet 
onbelangrijk, percentage gaf aan geen vertrouwen te hebben in het elektronische systeem 
(5,6%). Onder de ‘andere’ categorie werden verschillende bijkomende redenen regelmatig 
herhaald, zoals het gebrek aan de nodige infrastructuur (PC), de poetshulp die liever met 
papieren cheques werkt, een gebrek aan informatie en een deel gebruikers dat aangeeft in 
de toekomst wel te zullen overstappen. Een aantal verschillen kunnen opgemerkt worden 
naar regio van de gebruiker. Relatief meer gebruikers in Wallonië (21%) en Brussel (22%) 
dan in Vlaanderen (15%) geven aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van 
elektronische cheques. In Vlaanderen en Wallonië geven ook meer gebruikers aan dat hun 
onderneming er geen gebruik van 
in Brussel).  

Tabel 62: Motieven om elektronische dienstencheques niet te gebruiken naar regio

Te moeilijk 

Geen vertrouwen 

Tevreden over papieren 
systeem 
Onderneming werkt niet met 
elektronische DCH  
Niet op de hoogte van 
bestaan  

Andere 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Wanneer deze motieven worden vergeleken naar leeftijd zoals in 
tendensen zichtbaar. Zo blijkt dat het gebrek aan vertrouwen in elektronische cheques 
bijna gelijk scoort over de verschillende leeftijden. De mate waarin gebruike
te moeilijk vinden stijgt daarentegen lineair met de leeftijd van de gebruiker. Zo geven 1 
op 10 jongeren aan dit te moeilijk vinden tegenover een kwart van de 80+ers. Het is 
natuurlijk logisch dat oudere gebruikers meer moeite hebben met de 
toepassing. De tevredenheid met de papieren cheques als motief stijgt ook met de leeftijd 
met een terugval bij de groep boven de 80 jaar. Tot 54 jaar geven veel gebruikers aan dat 
de onderneming elektronische cheques niet kan aanvaarden, zelf
35 en 44 jaar. Opvallend meer jongere gebruikers geven ook aan niet op de hoogte te zijn 
van de elektronische cheques, meer dan 17% met een uitschieter tot 20% voor de groep 
jonger dan 65, ten opzichte van slechts 12,8% bij de oud
tonen dat er nog potentieel is voor de elektronische cheques, vooral bij jongere gebruikers.

Tabel 63: Motieven om elektronische dienstencheques niet te gebruiken naar leeftijd

 

< 35 
(N=452)

Te moeilijk 9,2%

Geen vertrouwen 5,0%

Tevreden papieren  47,3%

Onderneming werkt niet 
met systeem  

13,6%

Niet op de hoogte 18,8%

Andere 6,10%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)
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De gebruikers die geen gebruik maken van elektronische dienstencheques werden in de 
gebruikersenquête bevraagd naar hun motieven om dit niet te doen (Tabel 
2 gebruikers gaf aan gewoon tevreden te zijn met de papieren cheques. Een aanzienlijke 
groep gaf echter aan dat ze niet op de hoogte waren van het elektronische systeem 

De derde groep gaf aan dat hun onderneming niet met elektronische cheques 
werkt (13,2%). Dit motief wijst erop dat gebruikers eventueel wel zouden willen 
overstappen, maar niet kunnen. De vierde grootste groep gaf aan dat het gebruik van 
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gebrek aan de nodige infrastructuur (PC), de poetshulp die liever met 
papieren cheques werkt, een gebrek aan informatie en een deel gebruikers dat aangeeft in 
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Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Wanneer deze motieven worden vergeleken naar leeftijd zoals in Tabel 63
tendensen zichtbaar. Zo blijkt dat het gebrek aan vertrouwen in elektronische cheques 
bijna gelijk scoort over de verschillende leeftijden. De mate waarin gebruike
te moeilijk vinden stijgt daarentegen lineair met de leeftijd van de gebruiker. Zo geven 1 
op 10 jongeren aan dit te moeilijk vinden tegenover een kwart van de 80+ers. Het is 
natuurlijk logisch dat oudere gebruikers meer moeite hebben met de 
toepassing. De tevredenheid met de papieren cheques als motief stijgt ook met de leeftijd 
met een terugval bij de groep boven de 80 jaar. Tot 54 jaar geven veel gebruikers aan dat 
de onderneming elektronische cheques niet kan aanvaarden, zelfs 18% gebruikers tussen 
35 en 44 jaar. Opvallend meer jongere gebruikers geven ook aan niet op de hoogte te zijn 
van de elektronische cheques, meer dan 17% met een uitschieter tot 20% voor de groep 

, ten opzichte van slechts 12,8% bij de oudste gebruikers. 
tonen dat er nog potentieel is voor de elektronische cheques, vooral bij jongere gebruikers.
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35-44 
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(N=1.180)

9,2% 7,7% 11,3% 10,8% 14,2%

5,0% 5,3% 5,7% 6,1% 5,6%
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18,8% 20,7% 17,0% 17,1% 15,8%

6,10% 5,50% 4,60% 3,90% 3,10%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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natuurlijk logisch dat oudere gebruikers meer moeite hebben met de elektronische 
toepassing. De tevredenheid met de papieren cheques als motief stijgt ook met de leeftijd 
met een terugval bij de groep boven de 80 jaar. Tot 54 jaar geven veel gebruikers aan dat 

18% gebruikers tussen 
35 en 44 jaar. Opvallend meer jongere gebruikers geven ook aan niet op de hoogte te zijn 
van de elektronische cheques, meer dan 17% met een uitschieter tot 20% voor de groep 

e gebruikers. Deze motieven 
tonen dat er nog potentieel is voor de elektronische cheques, vooral bij jongere gebruikers. 

: Motieven om elektronische dienstencheques niet te gebruiken naar leeftijd 
65-79 

(N=1.180) 
> 80 

(N=600) 

14,2% 25,5% 

5,6% 5,8% 

53,5% 44,4% 

7,8% 7,5% 

15,8% 12,8% 

3,10% 4,00% 

100% 100% 
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6.1.3 Toekomstige plannen om gebruik 

In Tabel 64 geven de gebruikers aan wat hun toekomstplannen zijn omtrent hun gebruik 
van dienstencheques. 9 op 10 gebruikers wenst zijn o
Dit aandeel is bijna gelijk over de verschillende regio’s. Ongeveer 2,7% geeft aan minder 
cheques te zullen gebruiken. 2,8% gebruikers geeft ook aan te zullen stoppen of zijn reeds 
gestopt. Dit zijn er meer in Vlaanderen

In vergelijking gaf 4,4% gebruikers 
dienstencheques en gaf nog eens 2% aan te zullen stoppen met dienstencheques. Het 
percentage in 2010 is dus gedaald
Een verklaring hiervoor is de stijging van de prijs van dienstencheques in januari 2009, 
waardoor een aantal actieve gebruikers in 2008 op het moment van de bevraging (februari 
2009) zijn gestopt met het gebruik van dienstencheques. 

Tabel 64: Plannen m.b.t. gebruik van dienstencheques in 2011

Ja 

Ja, maar ik ben van plan er minder 
gebruik van te maken 
Nee, ik ben gestopt of ben van plan 
te stoppen 

Ik weet het nog niet 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van 

6.1.4 Motieven van gebruikers die gestopt zijn met het gebruik van dienstencheques

Aan de gebruikers die in de vorige vraag hebben aangegeven te zijn gestopt of te willen 
stoppen met het gebruik van dienstencheques werd gepeild naar de r
belangrijkste reden hiervoor is de ontevredenheid met de werknemers (28%), persoonlijke 
redenen (27,5%), omdat de cheques slechts een tijdelijke oplossing waren (15,5%) en 
tenslotte de ontevredenheid met de onderneming (11,4%). In 2008 
gebruikers de kwaliteit van het werk (de werknemer) op als reden om te stoppen (43%). 
Als tweede reden werd de aankoopprijs genoemd (25%). Aangezien deze nu reeds enige 
tijd stabiel is, lijken gebruikers zich ermee verzoend te hebben

De motieven zijn echter zeer verschillend naargelang de leeftijd van de gebruiker. Bij 
jongere gebruikers is dit vooral de ontevredenheid met de werknemer. Ouderen 
daarentegen stoppen in de eerste plaats omwille van persoonlijke redenen (34,1%).
tweede plaats stoppen ouderen met het gebruik van dienstencheques omdat ze meer hulp 
nodig hebben dan wat er via de dienstencheques aangeboden kan worden(27,3%). 

Tabel 65: Motieven waarom gebruikers gestopt zijn met diensten

 

Totaal 
(N=245)

Ontevreden 
onderneming 

11,4%

Ontevreden werknemer 28,2%

Ontevreden prijs 3,9%

Tijdelijke oplossing 15,5%

Meer hulp nodig 6,2%

Werknemer gevolgd 4,6%

Persoonlijke redenen 27,5%

Ander 2,7%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

Toekomstige plannen om gebruik te maken van dienstencheques 

geven de gebruikers aan wat hun toekomstplannen zijn omtrent hun gebruik 
van dienstencheques. 9 op 10 gebruikers wenst zijn of haar gebruik gewoon te handhaven. 
Dit aandeel is bijna gelijk over de verschillende regio’s. Ongeveer 2,7% geeft aan minder 
cheques te zullen gebruiken. 2,8% gebruikers geeft ook aan te zullen stoppen of zijn reeds 
gestopt. Dit zijn er meer in Vlaanderen (3,1%) dan in Wallonië (2,4%) en Brussel (1,8%). 

4,4% gebruikers in 2008 reeds te zijn gestopt met het gebruik van 
nog eens 2% aan te zullen stoppen met dienstencheques. Het 
gedaald over de tijd, al is een aantal gebruikers nog onbeslist. 

Een verklaring hiervoor is de stijging van de prijs van dienstencheques in januari 2009, 
waardoor een aantal actieve gebruikers in 2008 op het moment van de bevraging (februari 

t gebruik van dienstencheques.  

: Plannen m.b.t. gebruik van dienstencheques in 2011 
Totaal 

(N=7.168) 
Brussel                
(N=614) 

Vlaanderen                      
(N=4.439) 

91,8% 91,9% 92,1% 

Ja, maar ik ben van plan er minder 
2,7% 3,0% 2,5% 

Nee, ik ben gestopt of ben van plan 
2,8% 1,8% 3,1% 

2,7% 3,2% 2,4% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Motieven van gebruikers die gestopt zijn met het gebruik van dienstencheques

Aan de gebruikers die in de vorige vraag hebben aangegeven te zijn gestopt of te willen 
stoppen met het gebruik van dienstencheques werd gepeild naar de redenen hiervoor. De 
belangrijkste reden hiervoor is de ontevredenheid met de werknemers (28%), persoonlijke 
redenen (27,5%), omdat de cheques slechts een tijdelijke oplossing waren (15,5%) en 
tenslotte de ontevredenheid met de onderneming (11,4%). In 2008 gaven de 
gebruikers de kwaliteit van het werk (de werknemer) op als reden om te stoppen (43%). 
Als tweede reden werd de aankoopprijs genoemd (25%). Aangezien deze nu reeds enige 
tijd stabiel is, lijken gebruikers zich ermee verzoend te hebben (slechts 3,9%)

De motieven zijn echter zeer verschillend naargelang de leeftijd van de gebruiker. Bij 
jongere gebruikers is dit vooral de ontevredenheid met de werknemer. Ouderen 
daarentegen stoppen in de eerste plaats omwille van persoonlijke redenen (34,1%).
tweede plaats stoppen ouderen met het gebruik van dienstencheques omdat ze meer hulp 
nodig hebben dan wat er via de dienstencheques aangeboden kan worden(27,3%). 

: Motieven waarom gebruikers gestopt zijn met dienstencheques naar leeftijd
Totaal 

(N=245) 
< 35 

(N=22) 
35-44 
(N=34) 

45-54 
(N=40) 

55-64 
(N=31) 

65
(N=31)

11,4% 6,5% 18,2% 14,9% 10,3% 10,8%

28,2% 35,5% 29,5% 25,5% 35,9% 29,7%

3,9% 6,5% 6,8% 2,1% 2,6% 

15,5% 16,1% 9,1% 19,1% 17,9% 24,3%

6,2% 0,0% 0,0% 4,3% 2,6% 

4,6% 0,0% 4,5% 4,3% 7,7% 10,8%

27,5% 29,0% 27,3% 27,7% 23,1% 18,9%

2,7% 6,5% 4,5% 2,1% 0,0% 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

 

92 

geven de gebruikers aan wat hun toekomstplannen zijn omtrent hun gebruik 
f haar gebruik gewoon te handhaven. 

Dit aandeel is bijna gelijk over de verschillende regio’s. Ongeveer 2,7% geeft aan minder 
cheques te zullen gebruiken. 2,8% gebruikers geeft ook aan te zullen stoppen of zijn reeds 

%) dan in Wallonië (2,4%) en Brussel (1,8%).  

met het gebruik van 
nog eens 2% aan te zullen stoppen met dienstencheques. Het 

r de tijd, al is een aantal gebruikers nog onbeslist. 
Een verklaring hiervoor is de stijging van de prijs van dienstencheques in januari 2009, 
waardoor een aantal actieve gebruikers in 2008 op het moment van de bevraging (februari 

Vlaanderen                      
 

Wallonië  
(N=2.114) 

91,4% 

3,0% 

2,4% 

3,2% 

100% 

Motieven van gebruikers die gestopt zijn met het gebruik van dienstencheques 

Aan de gebruikers die in de vorige vraag hebben aangegeven te zijn gestopt of te willen 
edenen hiervoor. De 

belangrijkste reden hiervoor is de ontevredenheid met de werknemers (28%), persoonlijke 
redenen (27,5%), omdat de cheques slechts een tijdelijke oplossing waren (15,5%) en 

gaven de meeste 
gebruikers de kwaliteit van het werk (de werknemer) op als reden om te stoppen (43%). 
Als tweede reden werd de aankoopprijs genoemd (25%). Aangezien deze nu reeds enige 

ts 3,9%).  

De motieven zijn echter zeer verschillend naargelang de leeftijd van de gebruiker. Bij 
jongere gebruikers is dit vooral de ontevredenheid met de werknemer. Ouderen 
daarentegen stoppen in de eerste plaats omwille van persoonlijke redenen (34,1%). In de 
tweede plaats stoppen ouderen met het gebruik van dienstencheques omdat ze meer hulp 
nodig hebben dan wat er via de dienstencheques aangeboden kan worden(27,3%).  

cheques naar leeftijd 
65-79 
(N=31) 

> 80 
(N=35) 

10,8% 6,8% 

29,7% 13,6% 

0,0% 2,3% 

24,3% 11,4% 

5,4% 27,3% 

10,8% 4,5% 

18,9% 34,1% 

0,0% 0,0% 

100% 100% 



 

juni 2011 

Gevraagd naar wie dan de taken zal uitvoeren na uit het systeem te zijn gestapt, geven 
bijna 85% gebruikers aan dit zelf te doen of door een gezinslid. Slechts 3,3% gebruikers 
zou dan gebruik maken van het zwarte circuit. Bij de groep jonger dan 44 en ouder dan 80 
is zwartwerk een niet onbelangrijk alternatief met ongeveer 6% gebruikers die 
te zullen gebruiken. Voor gebruikers ouder dan 80 jaar zijn thuiszorgdiensten (21,2%), 
andere personen33 (24,2%) en diensten van 
veel minder zal worden ingesprongen (36,4%). Gezien de leeftijd ligt 

Tabel 66: Nieuwe uitvoerder huishoudelijke activiteiten naar leeftijd

 

Totaal 
(N=192)

Ik of een ander gezinslid  84,6%

Iemand zonder een 
contract 

3,3%

PWA-er  0,0%

Diensten van het OCMW 1,4%

Thuiszorgdiensten  3,7%

Private onderneming  1,5%

Contract van dienstbode  1,6%

Ander 3,8%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête 

 

                                               

33 Bvb. verpleger. 

 

 

Gevraagd naar wie dan de taken zal uitvoeren na uit het systeem te zijn gestapt, geven 
bijna 85% gebruikers aan dit zelf te doen of door een gezinslid. Slechts 3,3% gebruikers 
zou dan gebruik maken van het zwarte circuit. Bij de groep jonger dan 44 en ouder dan 80 
is zwartwerk een niet onbelangrijk alternatief met ongeveer 6% gebruikers die 
te zullen gebruiken. Voor gebruikers ouder dan 80 jaar zijn thuiszorgdiensten (21,2%), 

(24,2%) en diensten van het OCMW (9,1%) erg belangrijk, terwijl zelf 
veel minder zal worden ingesprongen (36,4%). Gezien de leeftijd ligt dit voor de hand.

: Nieuwe uitvoerder huishoudelijke activiteiten naar leeftijd 
Totaal 

(N=192) 
< 35 

(N=22) 
35-44 
(N=34) 

45-54 
(N=41) 

55-64 
(N=32) 

65
(N=29)

84,6% 95,5% 88,2% 95,2% 100% 90,0%

3,3% 4,5% 5,9% 0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,5% 0,0% 2,9% 2,4% 0,0% 

1,6% 0,0% 2,9% 2,4% 0,0% 

3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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Gevraagd naar wie dan de taken zal uitvoeren na uit het systeem te zijn gestapt, geven 
bijna 85% gebruikers aan dit zelf te doen of door een gezinslid. Slechts 3,3% gebruikers 
zou dan gebruik maken van het zwarte circuit. Bij de groep jonger dan 44 en ouder dan 80 
is zwartwerk een niet onbelangrijk alternatief met ongeveer 6% gebruikers die aangeeft dit 
te zullen gebruiken. Voor gebruikers ouder dan 80 jaar zijn thuiszorgdiensten (21,2%), 

OCMW (9,1%) erg belangrijk, terwijl zelf 
dit voor de hand.  

65-79 
(N=29) 

> 80 
(N=26) 

90,0% 36,4% 

3,3% 6,1% 

0,0% 0,0% 

0,0% 9,1% 

3,3% 21,2% 

3,3% 0,0% 

0,0% 3,0% 

0,0% 24,2% 

100% 100% 
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6.2 Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque
ondernemingen

6.2.1 Algemene tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque

Onderstaande figuur toont de tevredenheid van gebruikers over hun
onderneming. 76% gebruikers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Vergeleken
naar type lijken gebruikers van PWA
respectievelijk 78% en 79% 
en interim-bedrijven scoren iets minder met respectievelijk 75% en 76% tevreden tot zeer 
tevreden gebruikers. De verschillen naar type 

Figuur 50: Tevredenheid van gebruikers over de dienstench
onderneming 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Eens vergeleken naar score 
gebruikers hoog ligt, 4,97 op 6, maar lager dan de tevredenheid over het volledig systeem 
(5,27). Wallonië scoort iets lager dan het gemiddelde (4,94), terwijl Vlaanderen en Brussel 
iets hoger scoren. De tevredenheid blijkt ook te stijgen met 
een score van 4,88 aan hun bedrijven tegenover een score van 5,08 bij ouderen. 

Vergeleken naar het type onderneming waarbij de gebruiker is aangesloten zijn de 
verschillen ook beperkt. Private ondernemingen (4,94) en interim
iets minder, terwijl PWA’s beter scoren (5,07). Ook in de vorige gebruikersenquête in het 
evaluatierapport (2008) scoorden PWA’s gemiddeld beter en private ondernemingen en 
interim-bedrijven relatief minder, maar de 
beperkt. 

Nat. Pers. (5,03) (N=69)

PWA (5,09) (N=295)

Gemeente/OCMW (5,04) (N=236)

VZW (5,03)  (N=843)

Invoeg (5,02) (N=455)

Interim (4,97)  (N=820)

Privaat (4,94) (N=2.301)

Totaal (4,97)  (N=6.594)

Zeer ontevreden Ontevreden

 

 

Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque
ondernemingen 

Algemene tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque-ondernemingen

Onderstaande figuur toont de tevredenheid van gebruikers over hun 
76% gebruikers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Vergeleken

naar type lijken gebruikers van PWA’s en Gemeenten/OCMW’s het meest tevreden met 
% tevreden tot zeer tevreden gebruikers. Private ondernemingen 

bedrijven scoren iets minder met respectievelijk 75% en 76% tevreden tot zeer 
tevreden gebruikers. De verschillen naar type onderneming zijn echter zeer

Tevredenheid van gebruikers over de dienstencheque-onderneming naar type 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Eens vergeleken naar score (Tabel 67) blijkt dat de algemene tevrede
gebruikers hoog ligt, 4,97 op 6, maar lager dan de tevredenheid over het volledig systeem 
(5,27). Wallonië scoort iets lager dan het gemiddelde (4,94), terwijl Vlaanderen en Brussel 
iets hoger scoren. De tevredenheid blijkt ook te stijgen met de leeftijd. Jongeren geven 
een score van 4,88 aan hun bedrijven tegenover een score van 5,08 bij ouderen. 

Vergeleken naar het type onderneming waarbij de gebruiker is aangesloten zijn de 
verschillen ook beperkt. Private ondernemingen (4,94) en interim-bedrijven (4,97) scoren 
iets minder, terwijl PWA’s beter scoren (5,07). Ook in de vorige gebruikersenquête in het 
evaluatierapport (2008) scoorden PWA’s gemiddeld beter en private ondernemingen en 

bedrijven relatief minder, maar de verschillen naar type onderneming 

5%

5%

2%

3%

3%

4%

3%

3%

15%

14%

15%

16%

15%

17%

18%

16%

44%

38%

41%

44%

43%

45%

41%

43%

40%

38%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nat. Pers. (5,03) (N=69)

PWA (5,09) (N=295)

Gemeente/OCMW (5,04) (N=236)

VZW (5,03)  (N=843)

Invoeg (5,02) (N=455)

Interim (4,97)  (N=820)

Privaat (4,94) (N=2.301)

Totaal (4,97)  (N=6.594)

Ontevreden Relatief ontevreden Relatief tevreden Tevreden
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 dienstencheque-
76% gebruikers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Vergeleken 

het meest tevreden met 
rivate ondernemingen 

bedrijven scoren iets minder met respectievelijk 75% en 76% tevreden tot zeer 
echter zeer beperkt.  

onderneming naar type 

 

blijkt dat de algemene tevredenheid van de 
gebruikers hoog ligt, 4,97 op 6, maar lager dan de tevredenheid over het volledig systeem 
(5,27). Wallonië scoort iets lager dan het gemiddelde (4,94), terwijl Vlaanderen en Brussel 

de leeftijd. Jongeren geven 
een score van 4,88 aan hun bedrijven tegenover een score van 5,08 bij ouderen.  

Vergeleken naar het type onderneming waarbij de gebruiker is aangesloten zijn de 
drijven (4,97) scoren 

iets minder, terwijl PWA’s beter scoren (5,07). Ook in de vorige gebruikersenquête in het 
evaluatierapport (2008) scoorden PWA’s gemiddeld beter en private ondernemingen en 

onderneming zijn zeer 

33%

40%

38%

34%

36%

32%

33%

33%

80% 90% 100%

Zeer tevreden
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Tabel 67: Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque

 

Totaal 

Regio 

Leeftijd 

Type 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Als de verschillende aspecten van de dienstencheque
genomen, wordt duidelijk dat de vervanging van de werknemer bij afwezigheid (4,28) en 
de tussenkomst van de onderneming bij problemen met de werknemer (4,63) als minst 
tevreden deelaspecten van de ondernemingen worden beschouwd. Het meest tevreden zijn 
de gebruikers van de overeenstemming van de werktijd met de betaalde cheques (4,94), 
onder het principe één gewerkt uur is equivalent aan één cheque. Dit wordt gevolgd door 
het verplichte minimum van te presteren uren per week (4,82). 

Figuur 51: Tevredenheid gebruikers omtrent verschillende aspecten van hun onderneming

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête

 

Vervanging bij afwezigheid (4,28) (N=4.055)

Tussenkomst problemen wkn(4,63) (N=3.883)

Communicatie (4,68) (N=6.134)

Procedure overslaan  beurt (4,68) (N=5.208)

Tijd tot 1ste werknemer (4,68) (N=5.348)

Bijkomende kosten (4,77) (N=2.531)

Vertrouwensrelatie (4,78) (N=6.126)

Minimum prestatie uren (4,82) (N=4.621)

Overeenstemmen uur/cheque (4,94) (N=6.305)

Zeer ontevreden Ontevreden

 

 

: Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque-ondernemingen naar profiel

 
Totaal (N=7.134) 

Brussel (N=612) 

Vlaanderen (N=4.410) 

Wallonië (N=2.113) 

< 35 (N=648) 

35-44 (N=1.454) 

45-54 (N=1.566) 

55-64 (N=1.214) 

65-79 (N=1.506) 

> 80 (N=746) 

Privaat (N=2.301) 

Interim (N=820) 

Invoeg (N=455) 

VZW (N=843) 

Gemeente/OCMW (N=236) 

PWA (N=295) 

Nat. Pers. (N=69) 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Als de verschillende aspecten van de dienstencheque-onderneming in rekening worden 
genomen, wordt duidelijk dat de vervanging van de werknemer bij afwezigheid (4,28) en 
de tussenkomst van de onderneming bij problemen met de werknemer (4,63) als minst 

den deelaspecten van de ondernemingen worden beschouwd. Het meest tevreden zijn 
de gebruikers van de overeenstemming van de werktijd met de betaalde cheques (4,94), 
onder het principe één gewerkt uur is equivalent aan één cheque. Dit wordt gevolgd door 

verplichte minimum van te presteren uren per week (4,82).  

Tevredenheid gebruikers omtrent verschillende aspecten van hun onderneming

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête 

 

7%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

7%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

13%

8%

6%

6%

5%

6%

4%

4%

2%

22%

20%

21%

20%

19%

21%

18%

18%

13%

34%

44%

45%

46%

44%

44%

48%

54%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vervanging bij afwezigheid (4,28) (N=4.055)

Tussenkomst problemen wkn(4,63) (N=3.883)

Communicatie (4,68) (N=6.134)

Procedure overslaan  beurt (4,68) (N=5.208)

Tijd tot 1ste werknemer (4,68) (N=5.348)

Bijkomende kosten (4,77) (N=2.531)

Vertrouwensrelatie (4,78) (N=6.126)

Minimum prestatie uren (4,82) (N=4.621)

Overeenstemmen uur/cheque (4,94) (N=6.305)

Ontevreden Relatief ontevreden Relatief tevreden Tevreden Zeer tevreden
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ondernemingen naar profiel 

Score 

4,97 

4,99 

4,98 

4,94 

4,88 

4,92 

4,99 

5,02 

5,00 

5,08 

4,94 

4,97 

5,02 

5,03 

5,04 

5,09 

5,03 

onderneming in rekening worden 
genomen, wordt duidelijk dat de vervanging van de werknemer bij afwezigheid (4,28) en 
de tussenkomst van de onderneming bij problemen met de werknemer (4,63) als minst 

den deelaspecten van de ondernemingen worden beschouwd. Het meest tevreden zijn 
de gebruikers van de overeenstemming van de werktijd met de betaalde cheques (4,94), 
onder het principe één gewerkt uur is equivalent aan één cheque. Dit wordt gevolgd door 

Tevredenheid gebruikers omtrent verschillende aspecten van hun onderneming 
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6.2.2 Aandeel gebruikers die van dienstencheque

Verschillende gebruikers veranderen in de loop van het jaar van dienstencheque
onderneming. In Tabel 68
onderneming zijn overgestapt in 2010. In totaal gaat het om 12%, maar dit cijfer verbergt 
verschillen tussen de regio’s. In Brussel zijn gebruikers kieskeuriger, want daar stapte 
maar liefst 18% over naar een andere onderneming in 2010. In Wallonië gaat het om 
13%, terwijl het in Vlaanderen om 11% gaat.

Vergeleken naar leeftijd blijkt dat hoe jonger de gebruiker is, hoe hoger de kans dat hij 
van onderneming verandert. De kans op een overstap daa
leeftijdscategorie jonger dan 35 tot 6,6% bij de groep ouder dan 80. Deze vaststelling is 
logisch en weerspiegelt ook de lagere tevredenheid bij jonge gebruikers. Indien ze niet 
tevreden zijn stappen ze sneller over naar een andere ondern
overstap waarschijnlijk administratief belastend waardoor ze dit enkel doen indien echt 
noodzakelijk. Bovendien zijn ouderen gewoon ook sneller tevreden met hun onderneming.

Tabel 68: Percentage gebruikers
 

Totaal 

Regio 

Leeftijd 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

6.2.3 Motieven om van dienstencheque

De gebruikers hebben verschillende redenen om van ondernemingen te veranderen. De 
belangrijkste redenen waren ontevredenheid met de onderneming zelf (39%), 
ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun 
werknemers (22,7%). Persoonlijke redenen of sluiting van de onderneming zijn minder 
belangrijk maar toch substantieel, respectievelijk 10% en 7,5%.

Tabel 69: Motieven om in 2010 van onderneming te veranderen (N=813)

Ontevreden onderneming  

Ontevreden werknemer 

Onderneming gesloten/verhuisd

Werknemer gevolgd  

Persoonlijke redenen  

Ander 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de 
communicatie (32%), het wachten op de eerste prestatie van een werknemer (25%), de 
hoeveelheid afwisselende werknemers (1
(15,5%). Vergeleken naar regio blijkt dat communicatie vooral in Brussel een probleem is 
(37% tegenover 29% in Vlaanderen). Dit lijkt logisch aangezien er in Brussel meer 
werknemers van allochtone afkomst zijn. 
weer het grootste probleem, 1 op 3 gebruikers geeft dit aan t.o.v. slechts 15% in Brussel 

 

 

Aandeel gebruikers die van dienstencheque-onderneming zijn veranderd 

Verschillende gebruikers veranderen in de loop van het jaar van dienstencheque
68 wordt weergegeven wat het aandeel gebruikers is die van 

onderneming zijn overgestapt in 2010. In totaal gaat het om 12%, maar dit cijfer verbergt 
verschillen tussen de regio’s. In Brussel zijn gebruikers kieskeuriger, want daar stapte 

% over naar een andere onderneming in 2010. In Wallonië gaat het om 
13%, terwijl het in Vlaanderen om 11% gaat. 

Vergeleken naar leeftijd blijkt dat hoe jonger de gebruiker is, hoe hoger de kans dat hij 
van onderneming verandert. De kans op een overstap daalt van 15% bij de 
leeftijdscategorie jonger dan 35 tot 6,6% bij de groep ouder dan 80. Deze vaststelling is 
logisch en weerspiegelt ook de lagere tevredenheid bij jonge gebruikers. Indien ze niet 
tevreden zijn stappen ze sneller over naar een andere onderneming. Voor ouderen is een 
overstap waarschijnlijk administratief belastend waardoor ze dit enkel doen indien echt 
noodzakelijk. Bovendien zijn ouderen gewoon ook sneller tevreden met hun onderneming.

: Percentage gebruikers dat in 2010 van onderneming is veranderd naar profiel

 % veranderd

Totaal (N=7.146) 

Brussel (N=615) 

Vlaanderen (N=4.421) 

Wallonië (N=2.110) 

< 35 (N=647) 

35-44 (N=1.543) 

45-54 (N=1.562) 

55-64 (N=1.215) 

65-79 (N=1.521) 

> 80 (N=748) 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Motieven om van dienstencheque-onderneming te veranderen  

De gebruikers hebben verschillende redenen om van ondernemingen te veranderen. De 
belangrijkste redenen waren ontevredenheid met de onderneming zelf (39%), 
ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun 

%). Persoonlijke redenen of sluiting van de onderneming zijn minder 
belangrijk maar toch substantieel, respectievelijk 10% en 7,5%. 

: Motieven om in 2010 van onderneming te veranderen (N=813) 

Aantal % antwoorden % 

317 32,2% 

299 30,4% 

Onderneming gesloten/verhuisd 61 6,2% 

185 18,8% 

83 8,4% 

39 4,0% 

983 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de 
communicatie (32%), het wachten op de eerste prestatie van een werknemer (25%), de 
hoeveelheid afwisselende werknemers (18,5%) en de slechte relaties met het bedrijf 
(15,5%). Vergeleken naar regio blijkt dat communicatie vooral in Brussel een probleem is 
(37% tegenover 29% in Vlaanderen). Dit lijkt logisch aangezien er in Brussel meer 
werknemers van allochtone afkomst zijn. In Vlaanderen is wachten op de werknemer dan 
weer het grootste probleem, 1 op 3 gebruikers geeft dit aan t.o.v. slechts 15% in Brussel 
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onderneming zijn veranderd  

Verschillende gebruikers veranderen in de loop van het jaar van dienstencheque-
wordt weergegeven wat het aandeel gebruikers is die van 

onderneming zijn overgestapt in 2010. In totaal gaat het om 12%, maar dit cijfer verbergt 
verschillen tussen de regio’s. In Brussel zijn gebruikers kieskeuriger, want daar stapte 

% over naar een andere onderneming in 2010. In Wallonië gaat het om 

Vergeleken naar leeftijd blijkt dat hoe jonger de gebruiker is, hoe hoger de kans dat hij 
lt van 15% bij de 

leeftijdscategorie jonger dan 35 tot 6,6% bij de groep ouder dan 80. Deze vaststelling is 
logisch en weerspiegelt ook de lagere tevredenheid bij jonge gebruikers. Indien ze niet 

eming. Voor ouderen is een 
overstap waarschijnlijk administratief belastend waardoor ze dit enkel doen indien echt 
noodzakelijk. Bovendien zijn ouderen gewoon ook sneller tevreden met hun onderneming. 

dat in 2010 van onderneming is veranderd naar profiel 

% veranderd 

12,1% 

18,2% 

10,7% 

13,2% 

15,3% 

14,8% 

12,6% 

11,0% 

8,5% 

6,6% 

De gebruikers hebben verschillende redenen om van ondernemingen te veranderen. De 
belangrijkste redenen waren ontevredenheid met de onderneming zelf (39%), 
ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun 

%). Persoonlijke redenen of sluiting van de onderneming zijn minder 

% individuen 

39,0% 

36,8% 

7,5% 

22,7% 

10,2% 

4,8% 

120,9% 

De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de 
communicatie (32%), het wachten op de eerste prestatie van een werknemer (25%), de 

8,5%) en de slechte relaties met het bedrijf 
(15,5%). Vergeleken naar regio blijkt dat communicatie vooral in Brussel een probleem is 
(37% tegenover 29% in Vlaanderen). Dit lijkt logisch aangezien er in Brussel meer 

In Vlaanderen is wachten op de werknemer dan 
weer het grootste probleem, 1 op 3 gebruikers geeft dit aan t.o.v. slechts 15% in Brussel 
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en 16% in Wallonië. Dit is ook logisch aangezien er in Vlaanderen grotere tekorten aan 
werknemers zijn dan in Wallonië en
werknemers is meer een probleem van Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen (26% en 
23% t.o.v. 13,5%).  

In de bevraging van de gebruikers voor het evaluatierapport van 2
verschillende van deze aspecten oo
afwisseling van werknemers hoorden toen ook bij de belangrijkste klachten over 
ondernemingen. 

Tabel 70: Redenen van ontevredenheid i.v.m de onderneming naar regio

 
Te hoge bijkomende kosten 

Ontevreden communicatie 

Wachttijden werknemer 

Vaak andere werknemers 

Geen goede relatie 

Ander 

Totaal 
Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Bij verandering door ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van 
het werk (31,5%), veelvuldige afwezigheid (20%), onvoldoende motivatie (16%) of het 
niet respecteren van afspraken (13%). In de bevraging voor het rapport van 2008 wer
de eerste redenen ook als belangrijkste redenen aangehaald. 

Vergeleken naar regio is het patroon van Vlaanderen en Wallonië gelijklopend met het 
totale patroon. In Brussel is het niet respecteren van de afspraken problematischer dan de 
motivatieproblematiek (18% t.o.v. 14%), ook de communicatie is er een groter probleem 
(8,9%). In Wallonië is de communicatie het minst problematisch (5,1%), maar is het 
voorkomen van de werknemer meer een probleem (5,7%).

Tabel 71: Motieven om van 

Ontevreden kwaliteit werk 

Te vaak afwezig 

Respect uren/afspraken 

Onvoldoende motivatie 

Ontevreden communicatie  

Geen vertrouwen 

Ontevreden voorkomen 

Totaal 
Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

en 16% in Wallonië. Dit is ook logisch aangezien er in Vlaanderen grotere tekorten aan 
werknemers zijn dan in Wallonië en vooral Brussel. Het vaak sturen van andere 
werknemers is meer een probleem van Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen (26% en 

In de bevraging van de gebruikers voor het evaluatierapport van 2
ze aspecten ook naar voren. Te lang wachten op de werknemer en de 

afwisseling van werknemers hoorden toen ook bij de belangrijkste klachten over 

: Redenen van ontevredenheid i.v.m de onderneming naar regio 
Totaal 

(N=300) 
Brussel          
(N=36) 

Vlaanderen 
(N=156) 

3,4% 0,0% 2,8% 

31,8% 37,2% 29,4% 

24,6% 14,8% 33,3% 

18,5% 25,7% 13,5% 

15,5% 16,1% 14,3% 

6,2% 6,3% 6,7% 

100% 100% 100% 
Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Bij verandering door ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van 
het werk (31,5%), veelvuldige afwezigheid (20%), onvoldoende motivatie (16%) of het 
niet respecteren van afspraken (13%). In de bevraging voor het rapport van 2008 wer
de eerste redenen ook als belangrijkste redenen aangehaald.  

Vergeleken naar regio is het patroon van Vlaanderen en Wallonië gelijklopend met het 
totale patroon. In Brussel is het niet respecteren van de afspraken problematischer dan de 

matiek (18% t.o.v. 14%), ook de communicatie is er een groter probleem 
(8,9%). In Wallonië is de communicatie het minst problematisch (5,1%), maar is het 
voorkomen van de werknemer meer een probleem (5,7%). 

 onderneming te veranderen omwille van werknemer naar regio
Totaal 

(N=277) 
Brussel            
(N=41) 

Vlaanderen 
(N=151) 

31,5% 33,3% 31,2% 

20,0% 18,0% 19,9% 

13,3% 17,6% 13,0% 

16,4% 13,9% 17,2% 

7,1% 8,9% 7,8% 

7,7% 7,1% 7,3% 

3,9% 1,3% 3,6% 

100% 100% 100% 
Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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en 16% in Wallonië. Dit is ook logisch aangezien er in Vlaanderen grotere tekorten aan 
vooral Brussel. Het vaak sturen van andere 

werknemers is meer een probleem van Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen (26% en 

In de bevraging van de gebruikers voor het evaluatierapport van 2008 kwamen 
k naar voren. Te lang wachten op de werknemer en de 

afwisseling van werknemers hoorden toen ook bij de belangrijkste klachten over 

Wallonië           
(N=108) 
5,3% 

33,2% 

16,4% 

22,8% 

16,8% 

5,6% 

100% 

Bij verandering door ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van 
het werk (31,5%), veelvuldige afwezigheid (20%), onvoldoende motivatie (16%) of het 
niet respecteren van afspraken (13%). In de bevraging voor het rapport van 2008 werden 

Vergeleken naar regio is het patroon van Vlaanderen en Wallonië gelijklopend met het 
totale patroon. In Brussel is het niet respecteren van de afspraken problematischer dan de 

matiek (18% t.o.v. 14%), ook de communicatie is er een groter probleem 
(8,9%). In Wallonië is de communicatie het minst problematisch (5,1%), maar is het 

onderneming te veranderen omwille van werknemer naar regio 
Wallonië           
(N=85) 
31,1% 

21,3% 

11,6% 

16,5% 

5,1% 

8,8% 

5,7% 

100% 
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6.3 Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque
werknemers 

6.3.1 Algemene tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque

Uit onderstaande figuur blijkt dat 75% gebruikers tevreden tot zeer tevreden 
dienstencheque-werknemer. Het aantal ontevreden gebruikers bedraagt 8% in 
verschillende gradaties. Bij gemeenten/OCMW’s loopt de tevredenheid 
dienstencheque-werknemer 
tevredenheid rond 75%.  

Figuur 52: Tevredenheid van gebruikers over hun dienstencheque
onderneming 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Als we de percentages uitwegen naar score, blijkt dat de globale tevredenheid over de 
werknemer bij de gebruiker hoog ligt met een score van 5,02 op 6.
tevredenheidscore ook hoger voor de werknemer dan de score voor de onderneming. 
Vergeleken naar regio steekt 
een wat lagere score (5). 

De leeftijd van de gebruikers toont een vast patroon. Jongere gebruikers zijn minder 
tevreden dan oudere gebruikers. Het totale verschil tussen de jongste en oudste 
gebruikers is wel niet groot (4,95 t.o.v. 5,07). Naar type onderneming scoren de meeste 
ondernemingen gelijk, maar de werknemers bij PWA’s en 
hoogst (5,19 en 5,11). 

Nat. Pers. (5) (N=69)

PWA (5,11) (N=295)

Gemeente/OCMW (5,19) (N=236)

VZW (5,03) (N=843)

Invoeg (5) (N=455)

Interim (5,01) (N=820)

Privaat (5,01) (N=2.301)

Totaal (5,02)  (N=7.134)

Zeer ontevreden Ontevreden

 

 

Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque
 

Algemene tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque-werknemers

Uit onderstaande figuur blijkt dat 75% gebruikers tevreden tot zeer tevreden 
werknemer. Het aantal ontevreden gebruikers bedraagt 8% in 

verschillende gradaties. Bij gemeenten/OCMW’s loopt de tevredenheid 
werknemer zelfs op tot 82%. Bij alle andere type bedrijven schommelt de 

Tevredenheid van gebruikers over hun dienstencheque-werknemers naar type 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

uitwegen naar score, blijkt dat de globale tevredenheid over de 
werknemer bij de gebruiker hoog ligt met een score van 5,02 op 6. Daarmee ligt de 
tevredenheidscore ook hoger voor de werknemer dan de score voor de onderneming. 
Vergeleken naar regio steekt Brussel er qua score bovenuit met 5,12. Vlaanderen heeft 

De leeftijd van de gebruikers toont een vast patroon. Jongere gebruikers zijn minder 
tevreden dan oudere gebruikers. Het totale verschil tussen de jongste en oudste 

rs is wel niet groot (4,95 t.o.v. 5,07). Naar type onderneming scoren de meeste 
ondernemingen gelijk, maar de werknemers bij PWA’s en gemeenten/OCMW’s scoren 
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35%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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VZW (5,03) (N=843)

Invoeg (5) (N=455)

Interim (5,01) (N=820)

Privaat (5,01) (N=2.301)

Totaal (5,02)  (N=7.134)
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Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque-

werknemers 

Uit onderstaande figuur blijkt dat 75% gebruikers tevreden tot zeer tevreden zijn over hun 
werknemer. Het aantal ontevreden gebruikers bedraagt 8% in 

verschillende gradaties. Bij gemeenten/OCMW’s loopt de tevredenheid over de 
. Bij alle andere type bedrijven schommelt de 

werknemers naar type 
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tevredenheidscore ook hoger voor de werknemer dan de score voor de onderneming. 
Brussel er qua score bovenuit met 5,12. Vlaanderen heeft 

De leeftijd van de gebruikers toont een vast patroon. Jongere gebruikers zijn minder 
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Tabel 72: Tevredenheid gebruikers omtrent
 

Totaal 

Regio 

Leeftijd 

Type 

Bron: IDEA Consult op basis van 

Figuur 53 geeft de tevredenheid weer van de gebruikers over verschillende deelaspecten 
van hun dienstencheque-
vertrouwensrelatie met de werknemer (5,19) en de stiptheid (5,13). Minst positief is men 
over de kwaliteit van de prestatie (4,97) en de motivatie (5,03). Deze aspecten zijn ook de 
belangrijkste redenen om van dienstencheque
van de prestatie en de motivatie van werknemers blijken dus 
zijn. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat werknemers 
volgens bedrijven. Zo hebben 
van kandidaat-werknemers. In een tweede orde komen de was
dienstencheque-werknemers. 

Figuur 53: Tevredenheid bij gebruikers over aspecten van hun dienstencheq

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

Kwaliteit prestatie (4,97) (N=6.857)

Motivatie (5,03) (N=6.596)

Communicatie (5,07) (N=6.666)

Respect werkuren (5,1) (N=6.564)

Stiptheid (5,13) (N=6.641)

Vertrouwensrelatie (5,19)(N=6.667)

Zeer ontevreden Ontevreden

 

 

: Tevredenheid gebruikers omtrent dienstencheque-ondernemingen naar profiel

 
Totaal (N=7.134) 

Brussel (N=612) 

Vlaanderen (N=4.410) 

Wallonië (N=2.113) 

< 35 (N=648) 

35-44 (N=1.454) 

45-54 (N=1.566) 

55-64 (N=1.214) 

65-79 (N=1.506) 

> 80 (N=746) 

Privaat (N=2.301) 

Interim (N=820) 

Invoeg (N=455) 

VZW (N=843) 

Gemeente/OCMW (N=236) 

PWA (N=295) 

Nat. Pers. (N=69) 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

geeft de tevredenheid weer van de gebruikers over verschillende deelaspecten 
-werknemer. De beste scores worden gehaald door de 

vertrouwensrelatie met de werknemer (5,19) en de stiptheid (5,13). Minst positief is men 
over de kwaliteit van de prestatie (4,97) en de motivatie (5,03). Deze aspecten zijn ook de 
belangrijkste redenen om van dienstencheque-onderneming te veranderen. De kwaliteit 
van de prestatie en de motivatie van werknemers blijken dus de grootste
zijn. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat werknemers 
volgens bedrijven. Zo hebben bedrijven het meest van al moeilijkheden met de motivatie 

werknemers. In een tweede orde komen de was- en strijktechnieken van 
werknemers.  

Tevredenheid bij gebruikers over aspecten van hun dienstencheq

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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17%
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ondernemingen naar profiel 

Score 

5,02 

5,13 

5,00 

5,04 

4,95 

4,99 

5,06 

5,03 

5,06 

5,07 

5,01 

5,01 

5,00 

5,03 

5,19 

5,11 

5,00 

geeft de tevredenheid weer van de gebruikers over verschillende deelaspecten 
en gehaald door de 

vertrouwensrelatie met de werknemer (5,19) en de stiptheid (5,13). Minst positief is men 
over de kwaliteit van de prestatie (4,97) en de motivatie (5,03). Deze aspecten zijn ook de 

te veranderen. De kwaliteit 
grootste pijnpunten te 

zijn. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat werknemers 
et meest van al moeilijkheden met de motivatie 

en strijktechnieken van 

Tevredenheid bij gebruikers over aspecten van hun dienstencheque-werknemer 
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6.3.2 Aandeel gebruikers die van dienstencheque
dezelfde dienstencheque-onderneming

Verschillende gebruikers veranderen doelbewust van werknemer binnen hun 
dienstencheque-bedrijf. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel procent gebruikers in 2010 
van werknemer is veranderd. In totaal gaat het om bijna 12%. Dat percentage ligt iets 
lager in Vlaanderen (11%) dan in Brussel en Wallonië (12,5% en 13,1%). Verg
leeftijd zien we dat gebruikers minder van werknemer veranderen naarmate ze ouder 
worden. Dit is logisch aangezien eerder al duidelijk werd dat de tevredenheid over de 
werknemer stijgt met de leeftijd. 

Tabel 73: Aandeel gebruikers dat in 2010 van werknemer is veranderd naar profiel
 

Totaal 

Regio 

Leeftijd 

Type 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

6.3.3 Motieven om van dienstencheque
dienstencheque-onderneming

Indien een gebruiker van werknemer is veranderd binnen dezelfde dienstencheque
onderneming, werd deze gevraagd naar de reden hiervoor. De kwaliteit van het werk werd 
het meest aangegeven (32%), gevolgd door te hoge afwezigheid (20%), motivatie staat 
op de derde plaats (18,5%), gevolgd door het niet respecteren van de afspraken (13,5%).
Dit volgt hetzelfde patroon als de gebruikers die van onderneming zijn veranderd omwille 
van de werknemer.  

Vergeleken naar regio volgen Vlaanderen en Wallonië het algemene patroon, maar in 
Brussel is het gebrek aan motivatie de twee
het niet respecteren van de afspraken (17%). De hoge afwezigheid, voor andere regio’s de 
tweede belangrijkste reden,

Tabel 74: Motieven om van werknemer te veranderen naar regio

Ontevreden kwaliteit werk 

Te vaak afwezig 

Respect uren/afspraken 

Onvoldoende motivatie 

Ontevreden communicatie  

Geen vertrouwen 

Ontevreden voorkomen 

Totaal 
Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)
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 % veranderd

Totaal (N=7.074) 11,8%

Brussel (N=603) 12,5%

Vlaanderen (N=4.379) 11,0%

Wallonië (N=2.092) 13,1%

< 35 (N=647) 14,9%

35-44 (N=1.543) 11,9%

45-54 (N=1.562) 12,1%

55-64 (N=1.215) 12,3%

65-79 (N=1.521) 

> 80 (N=748) 

Privaat (N=2.286) 14,1%

Interim (N=817) 14,9%

Invoeg (N=452) 12,0%

VZW (N=838) 11,2%

Gemeente/OCMW (N=7) 

PWA (N=294) 10,0%

Nat. Pers. (N=70) 14,5%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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, staat pas op vier met 11,5%. 

: Motieven om van werknemer te veranderen naar regio 
Totaal 

(N=795) 
Brussel          
(N=71) 

Vlaanderen 
(N=463) 

31,7% 33,3% 31,5% 

19,8% 11,5% 20,2% 

13,5% 16,7% 12,7% 

18,5% 19,6% 19,6% 

7,0% 11,0% 6,8% 

6,7% 5,5% 6,5% 

2,7% 2,5% 2,6% 

100% 100% 100% 
Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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6.4 Tevredenheid omtrent Sodexo

6.4.1 Algemene tevredenheid van gebruikers en ondernemingen omtrent Sodexo

De algemene tevredenheid van de gebruikers over Sodexo is 
gebruikers zijn zeer tevreden over Sodexo. Ruim 85% gebruikers verklaar
zeer tevreden te zijn. 

Als we deze tevredenheid vergelijken met de tevredenheid van ondernemingen over 
Sodexo, dan blijkt dat de gebruikers meer tevreden zijn dan de ondernemingen (5,11 
t.o.v. 4,16). Slechts 8% ondernemingen
tot zeer tevreden.  

 Figuur 54: Tevredenheid gebruikers en ondernemingen over Sodexo

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Indien de tevredenheid van ondernemingen en gebruikers over Sodexo verder wordt 
vergeleken naargelang hun profiel, is het duidelijk dat de ondernemingen systematisch 
lager scoren. Bij de tevredenheid naar regio is er zo goed als geen verschil bij de 
gebruikers, maar wel bij de ondernemingen. Daar scoort 
dan beide andere regio’s. 

Vergeleken naar type steekt de tevredenheid van gebruikers bij Gemeenten/OCMW’s (5,2) 
en PWA ondernemingen (5,18) uit boven de rest. Daartegenover 
de tevredenheid van interimbedrijven erg slecht (3,08), terwijl natuurlijke personen het 
meest tevreden zijn (4,29). 

Tabel 75: Tevredenheid gebruikers en ondernemingen omtrent Sodexo naar profiel
 

Totaal Totaal (N=7.134)

Regio 
Brussel (N=612)

Vlaanderen (N=4.410)

Wallonië (N=2.113)

Leeftijd 

< 35 (N=648)

35-

45-

55-

65-

> 80 (N=746)

Type 

Privaat (N=2.301)

Interim (N=820)

Invoeg (N=455)

VZW (N=843)

Gemeente/OCMW (N=236)

PWA (N=295)

Nat. Pers. (N=69)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemings

Ondernemingen (N=1.097) (4,16)

Gebruikers (N=6.767) (5,11)

Zeer ontevreden

Relatief tevreden
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6.4.2 Tevredenheid van gebruikers en ondernemingen omtrent aspecten van Sodexo

6.4.2.1 Gebruikers 

Dieper ingaand op verschillende aspecten van de dienstverlening van Sodexo blijkt uit de 
enquête dat de aflevering van de fiscale attesten het best scoort (5,17). 9 op 10 
gebruikers verklaren hierover tevreden tot zeer tevreden te zijn. Mogelijk speelt het 
tijdstip van de bevraging hier een rol.
cheques goed (5,06). Het minst goed (maar met nog steeds een goede score), scoort de 
communicatie (4,59) en de dienst na verkoop (4,64). Ongeveer 7 op 10 gebruikers zijn 
hierover tevreden tot zeer tevreden.

Figuur 55: Tevredenheid van gebruikers over

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)
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6.4.2.2 Ondernemingen 

Bij ondernemingen zien we lagere scores voor de deelaspecten van Sodexo. Het beste 
scoort de terugbetaling van de cheques (4,54), gevolgd door de bundeling van de cheques 
(4,41). Het minst goed scoren alweer de communicatie (3,38) en de termijn van de 
terugbetaling (4,05). Ruim 5 op 10 
ontevreden te zijn over de communicatie van Sodexo. Wat de termijn van de terugbetaling 
betreft valt dit percentage terug 

De oorzaak van de slechte score v
naar de optische herkenning voor de papieren dienstencheques. 
informatie naar alle ondernemingen. 
aan ontevreden te zijn over 
zullen worden indien de cheques niet door de optische herkenning worden aanvaard. Een 
onderneming geeft bijvoorbeeld aan dat dit het geval is bij meer dan 75% van hun
cheques. De slechte score v
de beperkte rendabiliteit en liquiditeit van de onderneming, waardoor ondernemingen niet 
lang op terugbetaling kunnen wachten. 

Figuur 56: Tevredenheid ondernemingen verschillende aspecten Sodexo (N=1.082)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Indien de tevredenheid over Sodexo wordt vergeleken naar type zien we dat communicatie 
bijna altijd voor de laagste tevredenheid 
laag (2,33 op 6). Enkel bij natuurlijke personen scoort de communicatie iets beter (3,8) en 
is de termijn van terugbetaling een groter probleem (3,6). Gemeenten/OCMW’s zijn over 
het algemeen het meest tev
de bevraging.35  

                                               

35 In  de loop van de bevraging deed Sodexo verschillende infosessies voor gemeenten/OCMW’s.
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Figuur 57: Tevredenheid ondernemingen verschillende aspecten Sodexo naar type (score)

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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7 DE IMPACT VOOR GEBRUIKERS
VAN DIENSTENCHEQUES

7.1 Motieven om in het dienstencheque

In Tabel 76 worden de motieven opgelijst van gebruikers om in het dienstencheque
systeem te stappen. De prijs blijkt de belangrijkste aantrekkingsfactor te zijn (40%), 
gevolgd door de mogelijkheden voor 
dienstverlening is de derde belangrijkste aantrekkingsfactor (15,5
het feit dat de gebruiker zelf de taken fysiek niet meer aankan (14,6%). Ook bij de vorige 
bevraging in 2008 bleek de kostprijs 
dienstencheques te zijn. Combinatie arbeid
(17%) terwijl het tweede motief het 
fysiek aankon (20%). De verschuiving doet vermoeden dat het aandeel werkende, 
gebruikers is gestegen binnen het 

Tabel 76: Motieven om gebruik te maken van dienstencheques

De prijs van de cheques is aantrekkelijk

Het officiële statuut van de dienstverlening 

Combinatie arbeid-gezin 

Tijd vrij om andere activiteiten 

Fysiek niet meer aankunnen 

Vaste werknemer gevolgd  

Enig manier om huishoudhulp te vinden 

Ander 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

De motieven om gebruik te maken van dienstencheques 
leeftijd van de gebruiker. De prijs is voor alle leeftijdsgroepen de belangrijkste reden om in 
te stappen, maar voor jongere gebruikers (jonger dan 54) is de combinatie arbeid
een belangrijke tweede factor. Bij ouder
onmogelijkheid de taken uit te voeren dat meer doorslaggevend
werkactieve leeftijd maakt ook meer gebruik van het systeem om tijd te maken voor 
andere activiteiten. Dit sluit natuurlijk aa
veel minder van toepassing.

Tabel 77: Motieven om dienstencheques

 (N=647)

De prijs  

Officiële statuut 

Combinatie arbeid-gezin 

Andere activiteiten  

Fysiek niet meer aankunnen 

Vaste werknemer gevolgd  

Enig manier  

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

PACT VOOR GEBRUIKERS VAN HET GEBRUIK 
VAN DIENSTENCHEQUES 

Motieven om in het dienstencheque-systeem te stappen

worden de motieven opgelijst van gebruikers om in het dienstencheque
systeem te stappen. De prijs blijkt de belangrijkste aantrekkingsfactor te zijn (40%), 
gevolgd door de mogelijkheden voor de combinatie arbeid-gezin (18%). Het statuut van de 
dienstverlening is de derde belangrijkste aantrekkingsfactor (15,5%), direct
het feit dat de gebruiker zelf de taken fysiek niet meer aankan (14,6%). Ook bij de vorige 

k de kostprijs het belangrijkste motief voor het gebruik van 
Combinatie arbeid-gezin kwam toen slechts op de derde plaats 

et tweede motief het feit was dat de gebruiker de taken zelf niet meer 
verschuiving doet vermoeden dat het aandeel werkende, 

gebruikers is gestegen binnen het systeem ten opzichte van zorgbehoevende gebruikers. 

: Motieven om gebruik te maken van dienstencheques 

Aantal 

de cheques is aantrekkelijk 2.825 39,4%

Het officiële statuut van de dienstverlening  1.112 15,5%

1.275 17,8%

Tijd vrij om andere activiteiten  570 8,0%

1.043 14,6%

147 2,1%

Enig manier om huishoudhulp te vinden  138 1,9%

53 0,7%

7.163 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

om gebruik te maken van dienstencheques variëren echter zeer sterk met de 
leeftijd van de gebruiker. De prijs is voor alle leeftijdsgroepen de belangrijkste reden om in 
te stappen, maar voor jongere gebruikers (jonger dan 54) is de combinatie arbeid
een belangrijke tweede factor. Bij oudere gebruikers is er het probleem van fysieke 

e taken uit te voeren dat meer doorslaggevend is
werkactieve leeftijd maakt ook meer gebruik van het systeem om tijd te maken voor 
andere activiteiten. Dit sluit natuurlijk aan bij de combinatie arbeid-gezin en is bij ouderen 
veel minder van toepassing. 

: Motieven om dienstencheques te gebruiken in 2010 naar leeftijd (score)
< 35 

(N=647) 
35-44 

(N=1.445) 
45-54 

(N=1.571) 
55-64 

(N=1.216) 

1,85 1,90 1,95 1,91 

0,87 1,13 1,43 1,37 

1,55 1,49 1,11 0,60 

1,17 0,81 0,50 0,47 

0,12 0,21 0,36 0,76 

0,05 0,07 0,13 0,13 

0,12 0,10 0,17 0,26 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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VAN HET GEBRUIK 

systeem te stappen 

worden de motieven opgelijst van gebruikers om in het dienstencheque-
systeem te stappen. De prijs blijkt de belangrijkste aantrekkingsfactor te zijn (40%), 

gezin (18%). Het statuut van de 
%), direct gevolgd door 

het feit dat de gebruiker zelf de taken fysiek niet meer aankan (14,6%). Ook bij de vorige 
motief voor het gebruik van 

gezin kwam toen slechts op de derde plaats 
de taken zelf niet meer 

verschuiving doet vermoeden dat het aandeel werkende, actieve 
van zorgbehoevende gebruikers.  

% 

39,4% 

15,5% 

17,8% 

8,0% 

14,6% 

2,1% 

1,9% 

0,7% 

100% 

variëren echter zeer sterk met de 
leeftijd van de gebruiker. De prijs is voor alle leeftijdsgroepen de belangrijkste reden om in 
te stappen, maar voor jongere gebruikers (jonger dan 54) is de combinatie arbeid-gezin 

e gebruikers is er het probleem van fysieke 
is. De groep op 

werkactieve leeftijd maakt ook meer gebruik van het systeem om tijd te maken voor 
n en is bij ouderen 

in 2010 naar leeftijd (score) 
65-79 

(N=1.523) 
> 80 

(N=751) 

1,77 1,68 

1,32 1,14 

0,09 0,14 

0,22 0,12 

1,39 1,68 

0,22 0,19 

0,33 0,32 
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7.2 Gebruik van andere systemen voordien

Uit Tabel 78 blijkt dat meer dan een kwart van de gebruikers vroeger beroep deed op 
andere systemen dan dienstencheques. In Brussel was dit bijna 1 op drie, terwijl in 
Wallonië het slechts om 23% gaat. Vl
Vergeleken naar leeftijd deden gebruikers vooral beroep op andere systemen naarmate ze 
ouder zijn. Bij gebruikers jonger dan 35 jaar is dit slechts 7,1%, maar dat verhoogt naar 1 
op 5 voor de groep van 35 tot 44 jaa
de groep boven de 80 jaar valt het aandeel terug tot 29%. 

Tabel 78: Aandeel gebruikers dat beroep deed op andere systemen
 

Totaal 

Regio 

Leeftijd 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Wanneer wordt gekeken op welke organisaties beroep werd gedaan door de gebruikers 
zien we dat het merendeel van de gebruikers beroep deed o
contract (64%). In totaal betekent dit dat 16,8% 
dienstencheque-systeem beroep ded

In de enquête in 2008 gaven 27% gebruikers aan andere systemen te hebben gebruikt 
voordien, waarvan 67% beroep deed op zwartwerk. Dat is goed voor bijna 18% van alle 
gebruikers. Het aandeel geb
tijd. Dit kan deels verklaard worden door de instroom van 
meteen beroep konden doen op 

Minder omvangrijk, maar wel significant
(16%) of op dienstbodes (7,7%)
gedaan op zwartwerk (80%), in Vlaanderen gaat het om 61% en in Wallonië 65%. PWA’s 
zijn in Brussel dan weer veel minder belangrijk met slechts 7,1%. In Wallonië zijn ze bijna 
goed voor 1 op 5 gebruikers. In Vlaanderen is thuiszorg (6%) veel groter dan in de ander
twee regio’s. 

Tabel 79: Organisaties waarop gebruikers beroep deden naar r

Iemand zonder een contract 

PWA 

Diensten van OCMW 

Thuiszorgdiensten 

Private onderneming 

Contract van dienstbode  

Ander 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

Gebruik van andere systemen voordien 

blijkt dat meer dan een kwart van de gebruikers vroeger beroep deed op 
andere systemen dan dienstencheques. In Brussel was dit bijna 1 op drie, terwijl in 
Wallonië het slechts om 23% gaat. Vlaanderen zit ongeveer op het gemiddelde. 
Vergeleken naar leeftijd deden gebruikers vooral beroep op andere systemen naarmate ze 
ouder zijn. Bij gebruikers jonger dan 35 jaar is dit slechts 7,1%, maar dat verhoogt naar 1 
op 5 voor de groep van 35 tot 44 jaar en stijgt vervolgens naar 1 op 3 en meer. Enkel bij 
de groep boven de 80 jaar valt het aandeel terug tot 29%.  

: Aandeel gebruikers dat beroep deed op andere systemen in 2010

 
% andere systemen

Totaal (N=7.165) 

Brussel (N=616) 

Vlaanderen (N=4.438) 

Wallonië (N=2.113) 

< 35 (N=650) 

35-44 (N=1.456) 

45-54 (N=1.570) 

55-64 (N=1.222) 

65-79 (N=1.524) 

> 80 (N=753) 

op basis van gebruikersenquête (2010) 

Wanneer wordt gekeken op welke organisaties beroep werd gedaan door de gebruikers 
zien we dat het merendeel van de gebruikers beroep deed op een poetshulp zonder 

betekent dit dat 16,8% actieve gebruikers voor hun instap
beroep deden op zwartwerk.  

2008 gaven 27% gebruikers aan andere systemen te hebben gebruikt 
voordien, waarvan 67% beroep deed op zwartwerk. Dat is goed voor bijna 18% van alle 

ebruikers dat beroep deed op zwartwerk daalt dus licht
it kan deels verklaard worden door de instroom van (jonge) nieuwe gebruikers die 

meteen beroep konden doen op het systeem van de dienstencheques.  

maar wel significant, werd hiervoor ook beroep gedaan op een PWA 
(7,7%). Vergeleken naar regio werd vooral in Brussel beroep 

gedaan op zwartwerk (80%), in Vlaanderen gaat het om 61% en in Wallonië 65%. PWA’s 
veel minder belangrijk met slechts 7,1%. In Wallonië zijn ze bijna 

goed voor 1 op 5 gebruikers. In Vlaanderen is thuiszorg (6%) veel groter dan in de ander

: Organisaties waarop gebruikers beroep deden naar regio in 2010
Totaal 

(N=1.966) 
Brussel              
(N=187) 

Vlaanderen 
(N=1.274) 

64,2% 80,4% 61,3% 

16,1% 7,1% 15,9% 

2,9% 0,5% 3,4% 

4,5% 0,5% 6,2% 

4,4% 4,4% 5,2% 

7,7% 7,0% 7,7% 

0,2% 0,0% 0,2% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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blijkt dat meer dan een kwart van de gebruikers vroeger beroep deed op 
andere systemen dan dienstencheques. In Brussel was dit bijna 1 op drie, terwijl in 

aanderen zit ongeveer op het gemiddelde. 
Vergeleken naar leeftijd deden gebruikers vooral beroep op andere systemen naarmate ze 
ouder zijn. Bij gebruikers jonger dan 35 jaar is dit slechts 7,1%, maar dat verhoogt naar 1 

r en stijgt vervolgens naar 1 op 3 en meer. Enkel bij 

in 2010 

% andere systemen 

26,3% 

30,2% 

27,5% 

22,8% 

7,1% 

20,9% 

31,5% 

35,5% 

36,9% 

28,8% 

Wanneer wordt gekeken op welke organisaties beroep werd gedaan door de gebruikers 
een poetshulp zonder 

gebruikers voor hun instap in het 

2008 gaven 27% gebruikers aan andere systemen te hebben gebruikt 
voordien, waarvan 67% beroep deed op zwartwerk. Dat is goed voor bijna 18% van alle 

uikers dat beroep deed op zwartwerk daalt dus licht met de 
nieuwe gebruikers die 

beroep gedaan op een PWA 
Vergeleken naar regio werd vooral in Brussel beroep 

gedaan op zwartwerk (80%), in Vlaanderen gaat het om 61% en in Wallonië 65%. PWA’s 
veel minder belangrijk met slechts 7,1%. In Wallonië zijn ze bijna 

goed voor 1 op 5 gebruikers. In Vlaanderen is thuiszorg (6%) veel groter dan in de andere 

in 2010 
Wallonië          
(N=505) 
65,2% 

19,6% 

2,4% 

1,9% 

2,4% 

8,1% 

0,4% 

100% 
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Wanneer de vergelijking van organisaties wordt gemaakt naar leeftijd, blijkt dat zwartwerk 
belangrijker was voor jongere gebruikers, De gebruikers boven 80 jaar maakten er het 
minst gebruik van (55,3%). Het gebruik van PWA’s piekte bij de leeftijdsgroep tu
en 54 jaar (21%). Diensten bij het OCMW of thuiszorg werden meer gebruikt naarmate de 
gebruiker ouder was, bij de groep ouder dan 80 gaat het om respectievelijk 11% en 14%. 

Tabel 80: Organisaties waarop gebruikers beroep de
< 35 

(N=43)
Iemand zonder een 
contract 

65,1%

PWA 16,3%

Diensten van OCMW 2,3%

Thuiszorgdiensten 2,3%

Private onderneming 4,7%

Contract van dienstbode  9,3%

Ander 0,0%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

7.3 Gebruik van andere systemen naast dienstencheques

Verschillende gebruikers gebruiken naast dienstencheques ook nog andere systemen. 
Onderstaande tabel toont hoeveel procent van de gebruikers op andere systemen 
doet samen met dienstencheques. In totaal gaat het om nog geen 5% gebruikers. In 
Brussel daalt dit percentage zelfs tot 2,4% gebruikers. Naarmate de leeftijd van de 
gebruiker stijgt, doet men meer beroep op andere diensten tot 17% voor de groep van 
meer dan 80 jaar. 

Tabel 81: Gebruik van andere systemen naast dienstencheques 
 

Totaal 

Regio 

Leeftijd 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Tabel 82 toont de bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen. 
en thuiszorgdiensten (35%) worden het meest aangesproken indien gebruikers nog op 
andere organisaties beroep doen.
en in veel mindere mate, private ondernemingen (6%). Dit verschilt wel naar regio. In 
Brussel zijn thuiszorgdiensten de belangrijkste bijkomende diensten (40%), gevolgd door 
OCMW’s (29%) en dan pas PWA’s 
en dan pas PWA’s (36%). Wallonië volgt het gemiddelde patroon maar heeft wel een groot 
aandeel PWA’s (45%). 

 

 

Wanneer de vergelijking van organisaties wordt gemaakt naar leeftijd, blijkt dat zwartwerk 
belangrijker was voor jongere gebruikers, De gebruikers boven 80 jaar maakten er het 
minst gebruik van (55,3%). Het gebruik van PWA’s piekte bij de leeftijdsgroep tu
en 54 jaar (21%). Diensten bij het OCMW of thuiszorg werden meer gebruikt naarmate de 
gebruiker ouder was, bij de groep ouder dan 80 gaat het om respectievelijk 11% en 14%. 

: Organisaties waarop gebruikers beroep deden naar leeftijd in 2010
< 35 

(N=43) 
35-44 

(N=296) 
45-54 

(N=474) 
55-64 

(N=412) 
65

(N=540)

65,1% 69,0% 62,3% 67,4% 62,9%

16,3% 14,8% 21,4% 16,7% 14,3%

2,3% 1,6% 1,5% 1,4% 3,4%

2,3% 2,6% 2,3% 4,3% 5,1%

4,7% 5,8% 4,8% 3,2% 3,5%

9,3% 5,5% 7,5% 6,8% 10,8%

0,0% 0,6% 0,2% 0,2% 0,0%

100% 100% 100% 100% 100%

Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Gebruik van andere systemen naast dienstencheques

Verschillende gebruikers gebruiken naast dienstencheques ook nog andere systemen. 
Onderstaande tabel toont hoeveel procent van de gebruikers op andere systemen 
doet samen met dienstencheques. In totaal gaat het om nog geen 5% gebruikers. In 

percentage zelfs tot 2,4% gebruikers. Naarmate de leeftijd van de 
gebruiker stijgt, doet men meer beroep op andere diensten tot 17% voor de groep van 

: Gebruik van andere systemen naast dienstencheques  

 % gebruik andere systemen

Totaal (N=7.175) 

Brussel (N=616) 

Vlaanderen (N=4.443) 

Wallonië (N=2.117) 

< 35 (N=650) 1,7%

35-44 (N=1.456) 1,2%

45-54 (N=1.570) 2,8%

55-64 (N=1.222) 5,3%

65-79 (N=1.524) 7,1%

> 80 (N=753) 17,3%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

toont de bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen. 
en thuiszorgdiensten (35%) worden het meest aangesproken indien gebruikers nog op 
andere organisaties beroep doen. Dit wordt gevolgd door diensten van het OCMW (19%) 
en in veel mindere mate, private ondernemingen (6%). Dit verschilt wel naar regio. In 
Brussel zijn thuiszorgdiensten de belangrijkste bijkomende diensten (40%), gevolgd door 
OCMW’s (29%) en dan pas PWA’s (24%). Ook Vlaanderen laat thuiszorg voorgaan (39%) 
en dan pas PWA’s (36%). Wallonië volgt het gemiddelde patroon maar heeft wel een groot 
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Wanneer de vergelijking van organisaties wordt gemaakt naar leeftijd, blijkt dat zwartwerk 
belangrijker was voor jongere gebruikers, De gebruikers boven 80 jaar maakten er het 
minst gebruik van (55,3%). Het gebruik van PWA’s piekte bij de leeftijdsgroep tussen 45 
en 54 jaar (21%). Diensten bij het OCMW of thuiszorg werden meer gebruikt naarmate de 
gebruiker ouder was, bij de groep ouder dan 80 gaat het om respectievelijk 11% en 14%.  

in 2010 
65-79 

(N=540) 
> 80 

(N=201) 

62,9% 55,3% 

14,3% 7,4% 

3,4% 10,7% 

5,1% 14,4% 

3,5% 4,7% 

10,8% 7,4% 

0,0% 0,0% 

100% 100% 

Gebruik van andere systemen naast dienstencheques 

Verschillende gebruikers gebruiken naast dienstencheques ook nog andere systemen. 
Onderstaande tabel toont hoeveel procent van de gebruikers op andere systemen beroep 
doet samen met dienstencheques. In totaal gaat het om nog geen 5% gebruikers. In 

percentage zelfs tot 2,4% gebruikers. Naarmate de leeftijd van de 
gebruiker stijgt, doet men meer beroep op andere diensten tot 17% voor de groep van 

% gebruik andere systemen 

4,7% 

2,4% 

4,9% 

4,9% 

1,7% 

1,2% 

2,8% 

5,3% 

7,1% 

17,3% 

toont de bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen. PWA’s (38%) 
en thuiszorgdiensten (35%) worden het meest aangesproken indien gebruikers nog op 

Dit wordt gevolgd door diensten van het OCMW (19%) 
en in veel mindere mate, private ondernemingen (6%). Dit verschilt wel naar regio. In 
Brussel zijn thuiszorgdiensten de belangrijkste bijkomende diensten (40%), gevolgd door 

(24%). Ook Vlaanderen laat thuiszorg voorgaan (39%) 
en dan pas PWA’s (36%). Wallonië volgt het gemiddelde patroon maar heeft wel een groot 
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Tabel 82: Bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen naar reg

PWA 

Diensten van OCMW 

Thuiszorgdienst  

Private onderneming 

Ander 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

In Tabel 83 wordt gekeken hoe het gebruik van deze bijkomende organisaties zich 
verhoudt tot de leeftijd. Thuiszorgdiensten worden meer gebruikt door oudere gebruikers 
en diensten van het OCMW grotendeel
ondernemingen worden vooral door gebruikers onder de 54 jaar aangesproken. Het 
gebruik van PWA’s is wisselend over de leeftijd, maar bijna altijd meer dan 50%. Enkel bij 
de groep ouder dan 80 gaat het slechts om 1

Tabel 83: Bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen naar leeftijd
< 35 

(N=11)
PWA 50,0%

Diensten van OCMW 16,7%

Thuiszorgdienst  16,7%

Private onderneming 16,7%

Ander 0,0%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van 

 

 

 

: Bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen naar reg
Totaal 

(N=368) 
Brussel                 
(N=15) 

Vlaanderen 
(N=241) 

38,3% 24,1% 35,9% 

19,1% 29,1% 18,4% 

35,3% 40,6% 38,6% 

5,9% 6,1% 5,8% 

1,5% 0,0% 1,2% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

wordt gekeken hoe het gebruik van deze bijkomende organisaties zich 
verhoudt tot de leeftijd. Thuiszorgdiensten worden meer gebruikt door oudere gebruikers 
en diensten van het OCMW grotendeels ook, al is dit minder eenduidig. Private 
ondernemingen worden vooral door gebruikers onder de 54 jaar aangesproken. Het 
gebruik van PWA’s is wisselend over de leeftijd, maar bijna altijd meer dan 50%. Enkel bij 
de groep ouder dan 80 gaat het slechts om 12,4%. 

: Bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen naar leeftijd
< 35 

(N=11) 
35-44 
(N=18) 

45-54 
(N=42) 

55-64 
(N=63) 

65
(N=106)

50,0% 47,6% 54,5% 58,1% 51,8%

16,7% 14,3% 13,6% 16,2% 14,0%

16,7% 19,0% 20,5% 21,6% 30,7%

16,7% 19,0% 11,4% 2,7% 2,6%

0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,9%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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: Bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen naar regio 
Wallonië           
(N=112) 
44,8% 

18,9% 

28,1% 

5,9% 

2,2% 

100% 

wordt gekeken hoe het gebruik van deze bijkomende organisaties zich 
verhoudt tot de leeftijd. Thuiszorgdiensten worden meer gebruikt door oudere gebruikers 

s ook, al is dit minder eenduidig. Private 
ondernemingen worden vooral door gebruikers onder de 54 jaar aangesproken. Het 
gebruik van PWA’s is wisselend over de leeftijd, maar bijna altijd meer dan 50%. Enkel bij 

: Bijkomende organisaties waarop gebruikers beroep doen naar leeftijd 
65-79 

(N=106) 
> 80 

(N=128) 
51,8% 12,4% 

14,0% 26,2% 

30,7% 55,2% 

2,6% 3,4% 

0,9% 2,8% 

100% 100% 
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Tabel 84 toont de activiteiten waarvoor de gebruikers deze bijkomende organisaties 
gebruiken. Voor 45% gaat het om tuinonderhoud, éé
gevolgd door verpleging (21
(16%) en kleine herstellingswerken (

Vergeleken naar leeftijd is tuinonderhoud 
60% voor de groep tussen 
leeftijdscategorieën varieert 
de groep 80+ valt dit terug tot 20%. 
verpleging en persoonlijk ver
onder de 35. Het gebruik ervan stijgt daarna l
plussers.  

Tabel 84: Activiteiten waarvoor gebruikers een ander systeem gebruiken na

 Kinderopvang 

Kleine herstellingswerken  

Behangen of schilderen  

Tuinonderhoud  

Hulp bij administratieve 
formaliteiten  
Zieken/bejaarden/persoon met 
een handicap 

Verpleging (dag of nacht)  

Persoonlijke verzorging  

Bewaken en verzorgen van 
huisdieren  

Ander 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

toont de activiteiten waarvoor de gebruikers deze bijkomende organisaties 
gaat het om tuinonderhoud, één derde om persoonlijke verzorging, 

21%), hulp bij bejaarden/zieken of personen met een 
%) en kleine herstellingswerken (16%)  

Vergeleken naar leeftijd is tuinonderhoud bij elke groep het belangrijkst met meer dan
roep tussen 35 en 44 jaar en ouder dan 55. 
varieert het gebruik van tuinonderhoud tussen 43% en

valt dit terug tot 20%. Hulp voor zieken/personen met een handicap
verpleging en persoonlijk verzorging worden niet gebruikt door de jongere gebruikers 
onder de 35. Het gebruik ervan stijgt daarna logischerwijze met de leeftijd

: Activiteiten waarvoor gebruikers een ander systeem gebruiken na

Totaal 
(N=321) 

< 35 
(N=10) 

35-44 
(N=16) 

45-54 
(N=37) 

55-64 
(N=59) 

4,9% 30,0% 18,8% 13,5% 0,0% 

15,5% 10,0% 25,0% 18,9% 16,9% 

4,1% 0,0% 6,3% 5,4% 1,7% 

44,9% 50,0% 62,5% 43,2% 62,7% 

3,5% 0,0% 12,5% 5,4% 6,8% 

15,8% 0,0% 6,3% 13,5% 11,9% 

20,5% 0,0% 12,5% 16,2% 18,6% 

33,4% 10,0% 12,5% 16,2% 22,0% 

1,3% 0,0% 6,3% 0,0% 1,7% 

7,5% 20,0% 6,3% 13,5% 5,1% 

152% 120% 169% 146% 146% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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toont de activiteiten waarvoor de gebruikers deze bijkomende organisaties 
om persoonlijke verzorging, 
personen met een handicap 

st met meer dan 
 Bij de andere 
en 50%. Enkel bij 

personen met een handicap, 
zorging worden niet gebruikt door de jongere gebruikers 

met de leeftijd en piekt bij 80-

: Activiteiten waarvoor gebruikers een ander systeem gebruiken naar leeftijd 

65-79 
(N=93) 

80+ 
(N=10

6) 

0,0% 0,9% 

21,5% 7,5% 

9,7% 0,9% 

61,3% 20,8% 

1,1% 1,9% 

7,5% 29,2% 

15,1% 31,1% 

23,7% 60,4% 

1,1% 0,9% 

6,5% 5,7% 

147% 160% 

 



 

juni 2011 

7.4 Impact op de beroepssituatie van de gebruikers

Een van de doelstellingen van dienstencheques is het vergemakkelijken van de combinatie 
arbeid-gezin. In Tabel 85 wordt weergegeven voor de werkende gebruikers wat de impact 
was van de dienstencheques op hun arbeidsregime. Ongeveer 78% geeft aan dat de 
cheques geen invloed hebben gehad op hun tewerkstelling, maar 10,6% geeft aan meer te 
zijn gaan werken en 0,6% is zelf
dienstencheques 10,8% minder zijn gaan werken.

Vergeleken naar regio zien we dat in Brussel meer mensen 
(1,2%), het driedubbele van Vlaanderen (0,4%). In Vlaanderen zijn echter meer dan 12% 
gebruikers meer uren gaan werken ten opzichte van 9,7% in Brussel en 8,1% in Wallonië. 

Tabel 85: Impact dienstencheques 

 
Ja, terug gaan werken 

Ja, meer uren werken 

Ja, anders minder uren werken

Neen, geen impact gehad  

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Onderstaande figuur geeft een zicht op het aantal bijkomende dagen dat gebruikers meer 
zijn gaan werken dankzij het 
minder dan één dag in de week, bijna een kwart werkt één dag meer, meer dan 40% 
werkt tussen 1 en 2 dagen meer. Nog een 
gaat dus wel om een substantiële hoevee

Figuur 58: Aandeel dagen dat door gebruikers meer wordt gewerkt(N= 426)

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

In Tabel 86 wordt weergegeven wat het effect van de cheques is op de werkende partner 
van de gebruiker. Meer dan 91% gebruikers verklaart dat dienstencheques niets hebben 
veranderd aan het arbeidsregime van de partner, 
terwijl 4% meer uren is gaan werken dan voordien. Ongeveer evenveel gebruikers zouden 
zonder de dienstencheques minder uren zijn gaan werken. 
beduidend lager dan bij de gebruiker zelf. Meer dan 60% respondenten bij de gebruikers 

                                               

36 Enkel voor gebruikers die antwoorden dat ze dankzij het gebruik van dienstencheques meer uren 
zijn gaan werken. 

9,7%

40,4%

10,9%

7,1%

3,2%

1,9%
1,9%

 

 

Impact op de beroepssituatie van de gebruikers

Een van de doelstellingen van dienstencheques is het vergemakkelijken van de combinatie 
wordt weergegeven voor de werkende gebruikers wat de impact 

was van de dienstencheques op hun arbeidsregime. Ongeveer 78% geeft aan dat de 
ed hebben gehad op hun tewerkstelling, maar 10,6% geeft aan meer te 

zijn gaan werken en 0,6% is zelfs opnieuw gaan werken. Daarnaast zouden zonder de 
dienstencheques 10,8% minder zijn gaan werken. 

Vergeleken naar regio zien we dat in Brussel meer mensen opnieuw zijn gaan werken 
het driedubbele van Vlaanderen (0,4%). In Vlaanderen zijn echter meer dan 12% 

gebruikers meer uren gaan werken ten opzichte van 9,7% in Brussel en 8,1% in Wallonië. 

: Impact dienstencheques op tewerkstelling naar regio 
Totaal 

(N=4.117) 
Brussel               
(N=375) 

Vlaanderen 
(N=2.537)

0,6% 1,2% 0,4% 

10,7% 9,7% 12,1% 

Ja, anders minder uren werken 10,8% 6,6% 12,5% 

78,0% 82,5% 75,0% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Onderstaande figuur geeft een zicht op het aantal bijkomende dagen dat gebruikers meer 
zijn gaan werken dankzij het gebruik van dienstencheques36. Bijna 10% werkt bijkomend 
minder dan één dag in de week, bijna een kwart werkt één dag meer, meer dan 40% 
werkt tussen 1 en 2 dagen meer. Nog een 20% werkt 2 dagen of meer bijkomend. 
gaat dus wel om een substantiële hoeveelheid bijkomend gewerkte dagen. 

Aandeel dagen dat door gebruikers meer wordt gewerkt(N= 426)

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

wordt weergegeven wat het effect van de cheques is op de werkende partner 
van de gebruiker. Meer dan 91% gebruikers verklaart dat dienstencheques niets hebben 
veranderd aan het arbeidsregime van de partner, slechts 0,4% is terug gaan werken, 
terwijl 4% meer uren is gaan werken dan voordien. Ongeveer evenveel gebruikers zouden 
zonder de dienstencheques minder uren zijn gaan werken. Dit percentage liggen
beduidend lager dan bij de gebruiker zelf. Meer dan 60% respondenten bij de gebruikers 

        

Enkel voor gebruikers die antwoorden dat ze dankzij het gebruik van dienstencheques meer uren 

9,7%

24,8%

Minder dan 1 dag per 
week

1 dag per week 

Tussen 1 en 2 dagen per 
week

2 dagen per week

Tussen 2 en 3 dagen per 
week

3 dagen per week 

Meer dan 3 dagen per 
week 
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Impact op de beroepssituatie van de gebruikers 

Een van de doelstellingen van dienstencheques is het vergemakkelijken van de combinatie 
wordt weergegeven voor de werkende gebruikers wat de impact 

was van de dienstencheques op hun arbeidsregime. Ongeveer 78% geeft aan dat de 
ed hebben gehad op hun tewerkstelling, maar 10,6% geeft aan meer te 

opnieuw gaan werken. Daarnaast zouden zonder de 

opnieuw zijn gaan werken 
het driedubbele van Vlaanderen (0,4%). In Vlaanderen zijn echter meer dan 12% 

gebruikers meer uren gaan werken ten opzichte van 9,7% in Brussel en 8,1% in Wallonië.  

Vlaanderen 
(N=2.537) 

Wallonië 
(N=1.205) 

0,6% 

 8,1% 

 8,8% 

 82,5% 

 100% 

Onderstaande figuur geeft een zicht op het aantal bijkomende dagen dat gebruikers meer 
Bijna 10% werkt bijkomend 

minder dan één dag in de week, bijna een kwart werkt één dag meer, meer dan 40% 
of meer bijkomend. Het 

lheid bijkomend gewerkte dagen.  

Aandeel dagen dat door gebruikers meer wordt gewerkt(N= 426) 

 

wordt weergegeven wat het effect van de cheques is op de werkende partner 
van de gebruiker. Meer dan 91% gebruikers verklaart dat dienstencheques niets hebben 

s terug gaan werken, 
terwijl 4% meer uren is gaan werken dan voordien. Ongeveer evenveel gebruikers zouden 

percentage liggen 
beduidend lager dan bij de gebruiker zelf. Meer dan 60% respondenten bij de gebruikers 

Enkel voor gebruikers die antwoorden dat ze dankzij het gebruik van dienstencheques meer uren 
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waren vrouwen. Vrouwen zullen vaak sneller hun werktijd verkorten omwille van het gezin 
dan mannen, wat tegelijk ook betekent dat zij door dienstencheques meer ‘geactiv
kunnen worden dan mannen

Tabel 86: Impact dienstencheques op tewerkstelling van partner

Ja, terug gaan werken 

Ja, meer uren werken als voordien

Ja, anders minder uren zijn gaan werken

Neen, geen impact gehad  

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

In onderstaande figuur wordt getoond hoeveel dagen deze partners meer zouden werken 
per week37. Ongeveer 11% zou minder dan een dag meer zijn gaan werken, bijna 30% 
werkt 1 dag meer en meer dan 42% tussen 1 à 2 dagen meer per week. 
dagen of meer per week bijkomend
gemiddeld zal de responde
respectievelijk 1,47 en 1,37 dagen. 

Samen met het aantal dagen dat door gebruikers zelf meer wordt gewerkt gaat het dus 
wel om een substantiële hoeveelheid bijkomend gewerkte dagen. Indien een gemiddelde 
wordt genomen en geëxtrapoleerd naar de volledige populatie werkende gebruikers
het om meer dan 5 miljoen bijkomend gewerkte dagen.
equivalent van meer dan 2
bijkomend gepresteerde arbeid. 
aangezien dit zich baseert op gegevens uit de gebruikers
hele gebruikerspopulatie.   

Figuur 59: Aandeel dagen dat do

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

                                               

37 Enkel voor gebruikers die antwoorden dat hun partner dankzij het gebruik van dienstencheques 
meer uren zijn gaan werken.

38 Op basis van het bestand van Sodexo van individuele adressen van gebruikers om dubbeltellingen 
te vermijden (bvb. wanneer samenwonen
gebruiker).   

39 Berekend op een gemiddeld aantal bijkomend gewerkte dagen per week, vermenigvuldigd met 48 
werkweken. 

11,2%

42,3%

8,2%

5,6%

1,1% 1,5%

 

 

waren vrouwen. Vrouwen zullen vaak sneller hun werktijd verkorten omwille van het gezin 
dan mannen, wat tegelijk ook betekent dat zij door dienstencheques meer ‘geactiv
kunnen worden dan mannen. 

: Impact dienstencheques op tewerkstelling van partner 

Aantal

13 

Ja, meer uren werken als voordien 143 

Ja, anders minder uren zijn gaan werken 139 

3.055 

3.349 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

In onderstaande figuur wordt getoond hoeveel dagen deze partners meer zouden werken 
. Ongeveer 11% zou minder dan een dag meer zijn gaan werken, bijna 30% 

werkt 1 dag meer en meer dan 42% tussen 1 à 2 dagen meer per week. 
bijkomend. De verhoudingen schommelen per categorie, maar 

respondent meer bijkomende dagen werken dan de partner, 
velijk 1,47 en 1,37 dagen.  

Samen met het aantal dagen dat door gebruikers zelf meer wordt gewerkt gaat het dus 
wel om een substantiële hoeveelheid bijkomend gewerkte dagen. Indien een gemiddelde 

dt genomen en geëxtrapoleerd naar de volledige populatie werkende gebruikers
het om meer dan 5 miljoen bijkomend gewerkte dagen.39 Omgerekend bedraagt dit het 

23.000 VTE. Het gaat in totaal dus om een aanzienlijk aantal 
nd gepresteerde arbeid. Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden 

aangezien dit zich baseert op gegevens uit de gebruikers-enquête en de extrapolatie op de 
 

Aandeel dagen dat door partners van gebruikers meer wordt gewerkt 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

        

Enkel voor gebruikers die antwoorden dat hun partner dankzij het gebruik van dienstencheques 
meer uren zijn gaan werken. 

Op basis van het bestand van Sodexo van individuele adressen van gebruikers om dubbeltellingen 
te vermijden (bvb. wanneer samenwonende beide ingeschreven zijn als dienstencheque

Berekend op een gemiddeld aantal bijkomend gewerkte dagen per week, vermenigvuldigd met 48 

11,2%

29,0%

1,3%
Minder dan 1 dag per 
week

1 dag per week 

Tussen 1 en 2 dagen per 
week

2 dagen per week

Tussen 2 en 3 dagen per 
week

3 dagen per week 

Meer dan 3 dagen per 
week 
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waren vrouwen. Vrouwen zullen vaak sneller hun werktijd verkorten omwille van het gezin 
dan mannen, wat tegelijk ook betekent dat zij door dienstencheques meer ‘geactiveerd’ 

 % 

0,4% 

4,3% 

4,1% 

 91,2% 

 100% 

In onderstaande figuur wordt getoond hoeveel dagen deze partners meer zouden werken 
. Ongeveer 11% zou minder dan een dag meer zijn gaan werken, bijna 30% 

werkt 1 dag meer en meer dan 42% tussen 1 à 2 dagen meer per week. 16% werkt 2 
schommelen per categorie, maar 

meer bijkomende dagen werken dan de partner, 

Samen met het aantal dagen dat door gebruikers zelf meer wordt gewerkt gaat het dus 
wel om een substantiële hoeveelheid bijkomend gewerkte dagen. Indien een gemiddelde 

dt genomen en geëxtrapoleerd naar de volledige populatie werkende gebruikers38 gaat 
Omgerekend bedraagt dit het 

om een aanzienlijk aantal 
Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden 

enquête en de extrapolatie op de 

or partners van gebruikers meer wordt gewerkt (N= 138) 

 

 

Enkel voor gebruikers die antwoorden dat hun partner dankzij het gebruik van dienstencheques 

Op basis van het bestand van Sodexo van individuele adressen van gebruikers om dubbeltellingen 
de beide ingeschreven zijn als dienstencheque-

Berekend op een gemiddeld aantal bijkomend gewerkte dagen per week, vermenigvuldigd met 48 

Tussen 1 en 2 dagen per 

Tussen 2 en 3 dagen per 
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7.5 Impact op de tijdsbesteding van alle gebruikers

De dienstencheques zorgen ervoor dat verschillende huishoudelijke taken niet meer door 
de gebruiker moeten worden verricht. De vrijgekomen tijd kan door de gebruiker naar 
keuze worden besteed. Onderstaande tabel toont dat het grootste deel van de vrijgekom
tijd gaat naar het gezin (23%). Ongeveer 22% gebruikers spendeert de vrijgekomen tijd 
aan andere huishoudelijke taken. Nog een 20% spendeert ze aan vrijetijdsactiviteiten. 
Meer dan 17% gebruikt de tijd voor rust en gezondheid en meer dan 5% aan betaald 
werk.  

Het gebruik van de vrije tijd voor het gezin, vrijetijdsactiviteiten en betaald werk daalt met 
de leeftijd van de gebruiker. Omgekeerd stijgt het percentage tijd dat gaat naar rust en 
gezondheid. Van de gebruikers tussen 65 en 79 spendeert wel 7,4% 
vrijwilligerswerk. Zorg voor een familielid wordt belangrijk vanaf de leeftijd van 45 om na 
65 jaar weer wat af te nemen. De kans op een zorgbehoevende partner neemt natuurlijk 
toe met de leeftijd, terwijl deze taken boven een bepaalde leefti
uitbesteed. 

Tabel 87: Tijdsbesteding van gebruiker en/of partner naar leeftijd

 
Totaal 

(N=5.696) (N=641)

Huishouden 21,9% 

Vrijetijds-
activiteiten  

19,8% 

Betaald werk  5,2% 

Vrijwilligers-
werk  

3,3% 

Rust/ 
gezondheid  

17,5% 

Gezin 23,0% 

Opleiding  3,0% 

Zorg familielid  4,3% 

Ander 0,2% 

Geen  1,7% 

Totaal  100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

Impact op de tijdsbesteding van alle gebruikers

De dienstencheques zorgen ervoor dat verschillende huishoudelijke taken niet meer door 
de gebruiker moeten worden verricht. De vrijgekomen tijd kan door de gebruiker naar 
keuze worden besteed. Onderstaande tabel toont dat het grootste deel van de vrijgekom
tijd gaat naar het gezin (23%). Ongeveer 22% gebruikers spendeert de vrijgekomen tijd 
aan andere huishoudelijke taken. Nog een 20% spendeert ze aan vrijetijdsactiviteiten. 
Meer dan 17% gebruikt de tijd voor rust en gezondheid en meer dan 5% aan betaald 

Het gebruik van de vrije tijd voor het gezin, vrijetijdsactiviteiten en betaald werk daalt met 
de leeftijd van de gebruiker. Omgekeerd stijgt het percentage tijd dat gaat naar rust en 
gezondheid. Van de gebruikers tussen 65 en 79 spendeert wel 7,4% 
vrijwilligerswerk. Zorg voor een familielid wordt belangrijk vanaf de leeftijd van 45 om na 
65 jaar weer wat af te nemen. De kans op een zorgbehoevende partner neemt natuurlijk 
toe met de leeftijd, terwijl deze taken boven een bepaalde leeftijd dan weer sneller worden 

: Tijdsbesteding van gebruiker en/of partner naar leeftijd 
< 35                 

(N=641) 
35-44 

(N=1.431) 
45-54 

(N=1.546) 
55-64 

(N=1.201) 

19,8% 21,2% 21,8% 23,0% 

23,6% 20,6% 19,4% 19,0% 

7,1% 7,5% 6,1% 3,5% 

1,0% 2,1% 3,3% 5,0% 

12,6% 11,4% 15,7% 18,6% 

30,2% 31,3% 22,1% 15,7% 

4,4% 2,6% 3,1% 3,5% 

0,8% 2,3% 6,2% 9,0% 

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 

0,5% 0,8% 2,0% 2,4% 

100% 100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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De dienstencheques zorgen ervoor dat verschillende huishoudelijke taken niet meer door 
de gebruiker moeten worden verricht. De vrijgekomen tijd kan door de gebruiker naar 
keuze worden besteed. Onderstaande tabel toont dat het grootste deel van de vrijgekomen 
tijd gaat naar het gezin (23%). Ongeveer 22% gebruikers spendeert de vrijgekomen tijd 
aan andere huishoudelijke taken. Nog een 20% spendeert ze aan vrijetijdsactiviteiten. 
Meer dan 17% gebruikt de tijd voor rust en gezondheid en meer dan 5% aan betaald 

Het gebruik van de vrije tijd voor het gezin, vrijetijdsactiviteiten en betaald werk daalt met 
de leeftijd van de gebruiker. Omgekeerd stijgt het percentage tijd dat gaat naar rust en 
gezondheid. Van de gebruikers tussen 65 en 79 spendeert wel 7,4% zijn tijd aan 
vrijwilligerswerk. Zorg voor een familielid wordt belangrijk vanaf de leeftijd van 45 om na 
65 jaar weer wat af te nemen. De kans op een zorgbehoevende partner neemt natuurlijk 

jd dan weer sneller worden 

65-79 
(N=1.498) 

> 80               
(N=729) 

25,5% 21,3% 

18,7% 12,5% 

1,1% 0,7% 

7,4% 3,0% 

23,5% 44,6% 

12,8% 8,8% 

2,4% 0,8% 

5,5% 4,0% 

0,3% 0,5% 

2,8% 3,9% 

100% 100% 
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8 BEDRIJFSBELEID VAN D
ONDERNEMINGEN

8.1 Regelgevingaspecten

In de enquête werden bedrijven bevraagd naar de gebruikte bronnen om zich te 
informeren omtrent de aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque
systeem. Onderstaande tabel toont aan dat de belangrijkste informatiebron voor bedrijven 
het sociaal secretariaat van het bedrijf is (31,2%). Hierna volgt de RVA (24,3%) en 
Sodexo (23,7%). Slechts 11,7% bedrijven maakt gebruik van Fod Waso om zich te 
informeren omtrent sociale wetgeving 
Deze vaststellingen gelden voor alle regio’s (zie 
verschillen op te merken in de informatiebronnen van bedrijven naargelang hun type. Zo is 
de werkgeversfederatie de belangrijkste informatiebron van interim
versus 6,3% in totaal). Ook Fod Waso is een belangrijke informatiebron voor 
interimbedrijven. Voor VZW’s en gemeentes/OCMW’s is Sodexo de belangrijkste 
informatiebron, terwijl private bedrijven, PWA’s en natuurlijke personen voornamelijk op 
hun sociaal secretariaat steunen. 

Tabel 88: Informatiebronnen voor aanpassingen van de sociale wetgeving naar type

 

Totaal 
(1.162) 

Sociaal secretariaat 31,2% 

Werkgeversfederatie 6,3% 

FOD WASO 11,7% 

RVA 24,3% 

Sodexo 23,7% 

Andere 2,5% 

Geen 0,2% 

Totaal 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

In de enquête werden bedrijven ook bevraagd naar de kanalen via dewelke 
ondernemingen bij voorkeur geïnformeerd wensen te worden over de aanpassingen van 
het dienstencheque-systeem (
mail verwittigd te worden. Infosessies worden slechts door 12,7% bedrijven gedragen. Er 
zijn echter alweer verschillen naargelang het type bedrijven. Interim
zijn ook voorstander van een algemene website (24% versus 16,5% in totaal). VZW’s en 
gemeentes/OCMW’s zijn het meest akkoord met de organisatie van infosessies (18%) in 
tegenstelling tot natuurlijke personen (7%).

Tabel 89: Voorkeur informatiekanaal aanpassingen dienstencheque
Totaal 
(1.161) 

Post 18,9% 

E-mail 51,6% 

Algemene website 16,5% 

Infosessie 12,7% 

Andere 0,2% 

Geen 0,2% 

Totaal 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)
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Regelgevingaspecten 

In de enquête werden bedrijven bevraagd naar de gebruikte bronnen om zich te 
informeren omtrent de aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque
systeem. Onderstaande tabel toont aan dat de belangrijkste informatiebron voor bedrijven 

aal secretariaat van het bedrijf is (31,2%). Hierna volgt de RVA (24,3%) en 
Sodexo (23,7%). Slechts 11,7% bedrijven maakt gebruik van Fod Waso om zich te 
informeren omtrent sociale wetgeving met betrekking tot het dienstencheque

n gelden voor alle regio’s (zie tabel in bijlage). Er zijn echter grote 
verschillen op te merken in de informatiebronnen van bedrijven naargelang hun type. Zo is 
de werkgeversfederatie de belangrijkste informatiebron van interim-bedrijven (27,6% 

% in totaal). Ook Fod Waso is een belangrijke informatiebron voor 
interimbedrijven. Voor VZW’s en gemeentes/OCMW’s is Sodexo de belangrijkste 
informatiebron, terwijl private bedrijven, PWA’s en natuurlijke personen voornamelijk op 

steunen.  

: Informatiebronnen voor aanpassingen van de sociale wetgeving naar type

 
Privaat 
(N=495) 

Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=53) 

VZW 
(N=152) 

Gemeente
/OCMW  
(N=126)

34,3% 16,2% 28,7% 26,4% 5,1%

7,9% 27,6% 8,7% 7,7% 5,3%

11,8% 17,2% 12,9% 11,3% 15,9%

22,8% 14,0% 23,8% 23,0% 31,8%

20,8% 21,7% 21,6% 27,1% 40,1%

2,3% 3,3% 4,4% 3,5% 1,9%

0,1% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

In de enquête werden bedrijven ook bevraagd naar de kanalen via dewelke 
ondernemingen bij voorkeur geïnformeerd wensen te worden over de aanpassingen van 

systeem (Tabel 89). De meerderheid van de bedrijven wenst via e
te worden. Infosessies worden slechts door 12,7% bedrijven gedragen. Er 

zijn echter alweer verschillen naargelang het type bedrijven. Interim- en invoegbedrijven 
k voorstander van een algemene website (24% versus 16,5% in totaal). VZW’s en 

gemeentes/OCMW’s zijn het meest akkoord met de organisatie van infosessies (18%) in 
tegenstelling tot natuurlijke personen (7%). 

atiekanaal aanpassingen dienstencheque-systeem naar type
Privaat 
(N=497) 

Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=53) 

VZW 
(N=152) 

Gemeente/ 
OCMW (N=126)

20,6% 16,2% 13,8% 16,0% 13,2%

52,0% 43,7% 45,5% 49,2% 52,9%

15,9% 23,9% 24,4% 15,5% 16,2%

10,9% 16,2% 15,5% 18,5% 17,8%

0,2% 0,0% 0,8% 0,4% 0,0%

0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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In de enquête werden bedrijven bevraagd naar de gebruikte bronnen om zich te 
informeren omtrent de aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque-
systeem. Onderstaande tabel toont aan dat de belangrijkste informatiebron voor bedrijven 

aal secretariaat van het bedrijf is (31,2%). Hierna volgt de RVA (24,3%) en 
Sodexo (23,7%). Slechts 11,7% bedrijven maakt gebruik van Fod Waso om zich te 

het dienstencheque-systeem. 
in bijlage). Er zijn echter grote 

verschillen op te merken in de informatiebronnen van bedrijven naargelang hun type. Zo is 
bedrijven (27,6% 

% in totaal). Ook Fod Waso is een belangrijke informatiebron voor 
interimbedrijven. Voor VZW’s en gemeentes/OCMW’s is Sodexo de belangrijkste 
informatiebron, terwijl private bedrijven, PWA’s en natuurlijke personen voornamelijk op 

: Informatiebronnen voor aanpassingen van de sociale wetgeving naar type 

Gemeente
/OCMW  
(N=126) 

PWA  
(N=150) 

Nat. 
Pers. 

(N=175) 

5,1% 35,3% 39,8% 

5,3% 1,3% 1,3% 

15,9% 15,0% 6,4% 

31,8% 30,0% 23,5% 

40,1% 16,3% 26,3% 

1,9% 2,1% 2,7% 

0,0% 0,0% 0,0% 

100% 100% 100% 

In de enquête werden bedrijven ook bevraagd naar de kanalen via dewelke 
ondernemingen bij voorkeur geïnformeerd wensen te worden over de aanpassingen van 

bedrijven wenst via e-
te worden. Infosessies worden slechts door 12,7% bedrijven gedragen. Er 

en invoegbedrijven 
k voorstander van een algemene website (24% versus 16,5% in totaal). VZW’s en 

gemeentes/OCMW’s zijn het meest akkoord met de organisatie van infosessies (18%) in 

systeem naar type 
Gemeente/ 

OCMW (N=126) 
PWA 

(N=149) 
Nat. Pers. 
(N=173) 

13,2% 18,6% 21,5% 

52,9% 48,8% 56,3% 

16,2% 16,8% 15,1% 

17,8% 15,8% 6,8% 

0,0% 0,0% 0,3% 

0,0% 0,0% 0,0% 

100% 100% 100% 
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8.2 Extra vergoedingen

In de enquêtes werden zowel bedrijven als gebruikers bevraagd naar de aanrekening 
ondernemingen van extra vergoedingen naast dienstencheques aan gebruikers. 
toont zowel de antwoorden van de ondernemingen als deze van gebruikers. Uit de 
bedrijfsenquête blijkt dat 10,9% ondernemingen extra vergoedingen aanrekent aan de 
gebruikers van dienstencheques. In de gebruikersenquête geven 4,9% gebruikers aan 
extra vergoedingen aan hun dienstencheque
beide percentages vergelijken met voormalige enquête
te zijn gedaald. Zo gaf in 2007 13% bedrijven aan extra vergoedingen aan te rekenen aan 
de gebruiker en moesten 6% gebruikers in 2008 extra vergoedingen betalen aan hun 
dienstencheque-onderneming. 

Vooreerst kunnen de verschillende praktijken van bedrijven omtrent het aanrekenen van 
extra vergoedingen worden 
tabel toont duidelijk aan dat vooral ondernemingen gevestigd in Vlaand
interim-bedrijven (37%) en PWA’s (23,5%) extra vergoedingen aanrekenen aan de 
gebruiker. Dit is minder het geval voor ondernemingen gevestigd in Brussel (7,4%), 
invoegondernemingen (1,9%) en natuurlijke personen (7,7%).  

Tabel 90: Aanrekening van extra vergoedingen volgens ondernemingen en gebruikers
 

Totaal Totaal 

Regio 

Brussel 

Vlaanderen 

Wallonië  

Type 

Privaat 

Interim  

Invoeg 

VZW 

Gemeente/OCMW

PWA 

Nat. Pers.  

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikers

Tabel 91 toont de vergoedingen die aan de gebruikers worden aangerekend volgens 
ondernemingen en gebruikers. Beide aandelen komen goed overeen. Hieruit blijkt dat 6 op 
10 ondernemingen die extra vergo
factureren. Ruim 2 op 10 bedrijven rekenen administratiekosten aan. Deze resultaten 
tonen geen evolutie t.o.v. vorige enquêtes 

Tabel 91: Vergoedingen die worden aangerekend volgens ondernemingen en gebruikers

 
Verplaatsingsvergoeding  

Inschrijvingskosten 

Administratiekosten 

Kosten voor autoverzekering werknemer

Maaltijdvergoeding 

Extra forfaitaire vergoeding per prestatie of maand

Onderhoudsproducten en/of onderhoudsmateriaal

Andere 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikers

 

                                               

40 Zonder antwoorden ‘ik weet het niet’. 

 

 

Extra vergoedingen 

In de enquêtes werden zowel bedrijven als gebruikers bevraagd naar de aanrekening 
ondernemingen van extra vergoedingen naast dienstencheques aan gebruikers. 
toont zowel de antwoorden van de ondernemingen als deze van gebruikers. Uit de 
drijfsenquête blijkt dat 10,9% ondernemingen extra vergoedingen aanrekent aan de 

gebruikers van dienstencheques. In de gebruikersenquête geven 4,9% gebruikers aan 
extra vergoedingen aan hun dienstencheque-onderneming te moeten betalen. Indien we 

entages vergelijken met voormalige enquête-resultaten blijken beide aandelen 
te zijn gedaald. Zo gaf in 2007 13% bedrijven aan extra vergoedingen aan te rekenen aan 
de gebruiker en moesten 6% gebruikers in 2008 extra vergoedingen betalen aan hun 

onderneming.  

st kunnen de verschillende praktijken van bedrijven omtrent het aanrekenen van 
extra vergoedingen worden opgedeeld naar regio en ondernemingstype. Onderstaande 
tabel toont duidelijk aan dat vooral ondernemingen gevestigd in Vlaand

bedrijven (37%) en PWA’s (23,5%) extra vergoedingen aanrekenen aan de 
gebruiker. Dit is minder het geval voor ondernemingen gevestigd in Brussel (7,4%), 
invoegondernemingen (1,9%) en natuurlijke personen (7,7%).   

: Aanrekening van extra vergoedingen volgens ondernemingen en gebruikers

 
Ondernemingen (N=1.102) Gebruikers

10,9% 

7,6% 

 15,5% 

7,4% 

9,3% 

37,0% 

1,9% 

11,3% 

Gemeente/OCMW 11,4% 

23,5% 

 7,7% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikers- en ondernemingsenquête (2010) 

toont de vergoedingen die aan de gebruikers worden aangerekend volgens 
ondernemingen en gebruikers. Beide aandelen komen goed overeen. Hieruit blijkt dat 6 op 
10 ondernemingen die extra vergoedingen aanrekenen verplaatsingvergoedingen 
factureren. Ruim 2 op 10 bedrijven rekenen administratiekosten aan. Deze resultaten 
tonen geen evolutie t.o.v. vorige enquêtes (2007 voor bedrijven en 2008 voor gebruikers). 

goedingen die worden aangerekend volgens ondernemingen en gebruikers
Ondernemingen (N=147) Gebruikers (N=317)

62,1% 

4,3% 

16,0% 

Kosten voor autoverzekering werknemer 0,9% 

4,8% 

Extra forfaitaire vergoeding per prestatie of maand 4,1% 

Onderhoudsproducten en/of onderhoudsmateriaal 3,1% 

4,6% 

100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikers- en ondernemingsenquête (2010) 
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In de enquêtes werden zowel bedrijven als gebruikers bevraagd naar de aanrekening door 
ondernemingen van extra vergoedingen naast dienstencheques aan gebruikers. Tabel 90 
toont zowel de antwoorden van de ondernemingen als deze van gebruikers. Uit de 
drijfsenquête blijkt dat 10,9% ondernemingen extra vergoedingen aanrekent aan de 

gebruikers van dienstencheques. In de gebruikersenquête geven 4,9% gebruikers aan 
onderneming te moeten betalen. Indien we 

resultaten blijken beide aandelen 
te zijn gedaald. Zo gaf in 2007 13% bedrijven aan extra vergoedingen aan te rekenen aan 
de gebruiker en moesten 6% gebruikers in 2008 extra vergoedingen betalen aan hun 

st kunnen de verschillende praktijken van bedrijven omtrent het aanrekenen van 
naar regio en ondernemingstype. Onderstaande 

tabel toont duidelijk aan dat vooral ondernemingen gevestigd in Vlaanderen (15,5%), 
bedrijven (37%) en PWA’s (23,5%) extra vergoedingen aanrekenen aan de 

gebruiker. Dit is minder het geval voor ondernemingen gevestigd in Brussel (7,4%), 

: Aanrekening van extra vergoedingen volgens ondernemingen en gebruikers 

Gebruikers40 (N=6.846) 

4,9% 

1,5% 

6,2% 

3,3% 

4,5% 

4,2% 

2,2% 

8,7% 

7,2% 

14,1% 

0,0% 

toont de vergoedingen die aan de gebruikers worden aangerekend volgens 
ondernemingen en gebruikers. Beide aandelen komen goed overeen. Hieruit blijkt dat 6 op 

edingen aanrekenen verplaatsingvergoedingen 
factureren. Ruim 2 op 10 bedrijven rekenen administratiekosten aan. Deze resultaten 

2007 voor bedrijven en 2008 voor gebruikers).  

goedingen die worden aangerekend volgens ondernemingen en gebruikers 
Gebruikers (N=317) 

59,2% 

5,1% 

16,0% 

0,7% 

0,6% 

5,3% 

13,2% 

0% 

100% 
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Vervolgens wordt in Tabel 92
er extra kosten worden aangerekend. De kost wordt
de prijs van een dienstencheque. Onderstaande tabel geeft deze bedragen weer volgens de 
antwoorden van bedrijven en gebruikers. De eerste vaststelling is dat de bedragen zeer 
verschillend zijn. Volgens gebruikers die ext
1,45 euro bovenop de prijs van de dienstencheque aangerekend. Voor bedrijven bedraagt 
dit slechts 0,8 euro.  

Bovendien komen de verschillen naar regio en type volgens ondernemingen en gebruikers 
niet overeen. Op basis van de resultaten van de onderneming
ondernemingen gevestigd in Vlaanderen en private ondernemingen de hoogste bedragen 
aan te rekenen. Volgens gebruikers zijn het eerder bedrijven gevestigd in Brussel en 
VZW’s die de hoogste bedrage
te trekken.  

Tabel 92: Bijkomende kost per dienstencheque volgens ondernemingen en gebruikers
 

Totaal Totaal

Regio 

Brussel

Vlaanderen

Wallonië 

Type 

Privaat

Interim 

Invoeg

VZW

Gemeente/OCMW

PWA

Nat. Pers. 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête

 

 

 

92 de bijkomende kost per dienstencheque weergegeven indien 
er extra kosten worden aangerekend. De kost wordt uitgedrukt in aantal euro’s bovenop 
de prijs van een dienstencheque. Onderstaande tabel geeft deze bedragen weer volgens de 
antwoorden van bedrijven en gebruikers. De eerste vaststelling is dat de bedragen zeer 
verschillend zijn. Volgens gebruikers die extra kosten moeten betalen, wordt er gemiddeld 
1,45 euro bovenop de prijs van de dienstencheque aangerekend. Voor bedrijven bedraagt 

Bovendien komen de verschillen naar regio en type volgens ondernemingen en gebruikers 
basis van de resultaten van de onderneming-enquête blijken 

ondernemingen gevestigd in Vlaanderen en private ondernemingen de hoogste bedragen 
aan te rekenen. Volgens gebruikers zijn het eerder bedrijven gevestigd in Brussel en 
VZW’s die de hoogste bedragen aanrekenen. Bijgevolg is het moeilijk om h

: Bijkomende kost per dienstencheque volgens ondernemingen en gebruikers

 Ondernemingen (N=109) Gebruikers (N=248)

Totaal 0,80 

Brussel 0,35 

Vlaanderen 0,65 

Wallonië  0,31 

Privaat 0,53 

Interim  0,26 

Invoeg 0,20 

VZW 0,30 

Gemeente/OCMW 0,33 

PWA 0,12 

Nat. Pers.  0,36 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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de bijkomende kost per dienstencheque weergegeven indien 
uitgedrukt in aantal euro’s bovenop 

de prijs van een dienstencheque. Onderstaande tabel geeft deze bedragen weer volgens de 
antwoorden van bedrijven en gebruikers. De eerste vaststelling is dat de bedragen zeer 

ra kosten moeten betalen, wordt er gemiddeld 
1,45 euro bovenop de prijs van de dienstencheque aangerekend. Voor bedrijven bedraagt 

Bovendien komen de verschillen naar regio en type volgens ondernemingen en gebruikers 
enquête blijken 

ondernemingen gevestigd in Vlaanderen en private ondernemingen de hoogste bedragen 
aan te rekenen. Volgens gebruikers zijn het eerder bedrijven gevestigd in Brussel en 

Bijgevolg is het moeilijk om hieruit conclusies 

: Bijkomende kost per dienstencheque volgens ondernemingen en gebruikers 
Gebruikers (N=248) 

1,45 

1,62 

1,41 

1,56 

1,54 

1,34 

1,32 

1,85 

0,89 

1,35 

/ 
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8.3 Concurrentieaspecten van dienstencheque
ondernemingen

In de enquête werden bedrijven bevraagd
van andere dienstencheque
gebruikers en het aantrekken en behouden van werknemers. 
van deze vraag weer. Tussen haken wordt de score weergegeven. Deze werd als volgt 
berekend: indien een bedrijf geen concurrentie ervaart = 0; indien een bedrijf concurrentie 
in geringe mate ervaart = 1; indien een b
indien een bedrijf concurrentie in zeer sterke mate ervaart = 3;

Uit onderstaande figuur blijkt duidelijk dat bedrijven de meeste concurrentie ervaren bij 
het aantrekken van gebruikers en op de tweede plaats 
werknemers. Ongeveer 34% bedrijven geeft aan concurrentie in sterke tot zeer sterke 
mate te ervaren bij het aantrekken van gebruikers en werknemers. Het behouden van 
werknemers blijkt het minst 
concurrentie te ervaren bij het behouden van werknemers, 40% slechts in geringe mate en 
19% ervaart sterke tot zeer sterke concurrentie.

In het algemeen kan men echter concluderen dat de concurrentie in de sector relatief 
beperkt is. Voor alle aspecten geeft de meerderheid van bedrijven aan geen concurrentie 
of slechts beperkte concurrentie 
gebruikers tot 80,7% bij het behouden van werknemers. 
systeem kan een verklaring zijn voor de beperkte concurrentie
voorlopig nog steeds nieuwe gebruikers en potentiële werknemers bereiken. Eenmaal de 
groei zou stoppen zouden de ondernemingen noodgedwongen sterker met elkaar in 
concurrentie moeten gaan. 

Figuur 60: Concurrentie met andere dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

In Figuur 61 worden de scores omtrent
weergegeven naar regio. De eerste opvallende vaststelling is dat bedrijven gevestigd in 
Brussel de grootste concurrentie ervaren in alle aspecten (algemene gemiddelde score 
voor Brussel van 1,29; 1,04 in Wallon
vaststelling is dat de regio’s geconfronteerd worden met verschillende problemen:

� In Brussel blijkt men de meeste concurrentie te ervaren in het aantrekken van 
werknemers. Dit scoort het hoogst met een wa
Brusselse bedrijven meer te kampen met concurrentie om werknemers te 
behouden dan gebruikers te behouden. Dit lijkt verrassend aangezien uit de vorige 
hoofdstukken bleek dat Brussel het minst kampt met problemen bij het rekruteren
van werknemers. De hogere concurrentie kan dus niet verklaard worden door de 
krapte op de Brusselse arbeidsmarkt.  

� In Vlaanderen ervaren bedrijven meer concurrentie bij het aantrekken van 
werknemers dan bij het aantrekken van gebruikers. Beide aspecten s
bijna even hoog. Vlaamse bedrijven ervaren ook meer concurrentie om gebruikers 
te behouden dan werknemers te behouden.

Behouden werknemers (0,84)

Behouden gebruikers (0,97)

Aantrekken werknemers (1,18)

Aantrekken gebruikers (1,21)

Geen concurrentie

 

 

Concurrentieaspecten van dienstencheque
ondernemingen 

In de enquête werden bedrijven bevraagd naar de mate waarin ze concurrentie ervaren 
van andere dienstencheque-ondernemingen bij het aantrekken en behouden van 
gebruikers en het aantrekken en behouden van werknemers. Figuur 61 geeft de resultaten 
van deze vraag weer. Tussen haken wordt de score weergegeven. Deze werd als volgt 
berekend: indien een bedrijf geen concurrentie ervaart = 0; indien een bedrijf concurrentie 
in geringe mate ervaart = 1; indien een bedrijf concurrentie in sterke mate ervaart = 2; 
indien een bedrijf concurrentie in zeer sterke mate ervaart = 3; 

iguur blijkt duidelijk dat bedrijven de meeste concurrentie ervaren bij 
het aantrekken van gebruikers en op de tweede plaats bij het aantrekken van 
werknemers. Ongeveer 34% bedrijven geeft aan concurrentie in sterke tot zeer sterke 
mate te ervaren bij het aantrekken van gebruikers en werknemers. Het behouden van 
werknemers blijkt het minst onder concurrentie te staan. 41% bedrijven verklaart
concurrentie te ervaren bij het behouden van werknemers, 40% slechts in geringe mate en 
19% ervaart sterke tot zeer sterke concurrentie. 

In het algemeen kan men echter concluderen dat de concurrentie in de sector relatief 
r alle aspecten geeft de meerderheid van bedrijven aan geen concurrentie 

concurrentie te ervaren. Dit varieert van 66,4% bij het aantrekken van 
gebruikers tot 80,7% bij het behouden van werknemers. De continue groei van het 

een verklaring zijn voor de beperkte concurrentie. Ondernemingen 
voorlopig nog steeds nieuwe gebruikers en potentiële werknemers bereiken. Eenmaal de 
groei zou stoppen zouden de ondernemingen noodgedwongen sterker met elkaar in 

 

Concurrentie met andere dienstencheque-ondernemingen 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

worden de scores omtrent de perceptie van concurrentie door bedrijven 
weergegeven naar regio. De eerste opvallende vaststelling is dat bedrijven gevestigd in 
Brussel de grootste concurrentie ervaren in alle aspecten (algemene gemiddelde score 
voor Brussel van 1,29; 1,04 in Wallonië en 0,97 in Vlaanderen). De tweede interessante 
vaststelling is dat de regio’s geconfronteerd worden met verschillende problemen:

In Brussel blijkt men de meeste concurrentie te ervaren in het aantrekken van 
werknemers. Dit scoort het hoogst met een waarde van 1,42. Ook hebben 
Brusselse bedrijven meer te kampen met concurrentie om werknemers te 
behouden dan gebruikers te behouden. Dit lijkt verrassend aangezien uit de vorige 
hoofdstukken bleek dat Brussel het minst kampt met problemen bij het rekruteren
van werknemers. De hogere concurrentie kan dus niet verklaard worden door de 
krapte op de Brusselse arbeidsmarkt.   
In Vlaanderen ervaren bedrijven meer concurrentie bij het aantrekken van 
werknemers dan bij het aantrekken van gebruikers. Beide aspecten s
bijna even hoog. Vlaamse bedrijven ervaren ook meer concurrentie om gebruikers 
te behouden dan werknemers te behouden. 

40,9%

29,9%

27,0%

22,9%

39,8%

49,9%

39,4%

43,5%

22,4%

23,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Behouden werknemers (0,84)

Behouden gebruikers (0,97)

Aantrekken werknemers (1,18)

Aantrekken gebruikers (1,21)

Geen concurrentie Geringe mate Sterke mate Zeer sterke mate
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Concurrentieaspecten van dienstencheque-

naar de mate waarin ze concurrentie ervaren 
ondernemingen bij het aantrekken en behouden van 

geeft de resultaten 
van deze vraag weer. Tussen haken wordt de score weergegeven. Deze werd als volgt 
berekend: indien een bedrijf geen concurrentie ervaart = 0; indien een bedrijf concurrentie 

edrijf concurrentie in sterke mate ervaart = 2; 

iguur blijkt duidelijk dat bedrijven de meeste concurrentie ervaren bij 
bij het aantrekken van 

werknemers. Ongeveer 34% bedrijven geeft aan concurrentie in sterke tot zeer sterke 
mate te ervaren bij het aantrekken van gebruikers en werknemers. Het behouden van 

ven verklaart geen 
concurrentie te ervaren bij het behouden van werknemers, 40% slechts in geringe mate en 

In het algemeen kan men echter concluderen dat de concurrentie in de sector relatief 
r alle aspecten geeft de meerderheid van bedrijven aan geen concurrentie 

e ervaren. Dit varieert van 66,4% bij het aantrekken van 
De continue groei van het 

ndernemingen kunnen 
voorlopig nog steeds nieuwe gebruikers en potentiële werknemers bereiken. Eenmaal de 
groei zou stoppen zouden de ondernemingen noodgedwongen sterker met elkaar in 

 

de perceptie van concurrentie door bedrijven 
weergegeven naar regio. De eerste opvallende vaststelling is dat bedrijven gevestigd in 
Brussel de grootste concurrentie ervaren in alle aspecten (algemene gemiddelde score 

0,97 in Vlaanderen). De tweede interessante 
vaststelling is dat de regio’s geconfronteerd worden met verschillende problemen: 

In Brussel blijkt men de meeste concurrentie te ervaren in het aantrekken van 
arde van 1,42. Ook hebben 

Brusselse bedrijven meer te kampen met concurrentie om werknemers te 
behouden dan gebruikers te behouden. Dit lijkt verrassend aangezien uit de vorige 
hoofdstukken bleek dat Brussel het minst kampt met problemen bij het rekruteren 
van werknemers. De hogere concurrentie kan dus niet verklaard worden door de 

In Vlaanderen ervaren bedrijven meer concurrentie bij het aantrekken van 
werknemers dan bij het aantrekken van gebruikers. Beide aspecten scoren echter 
bijna even hoog. Vlaamse bedrijven ervaren ook meer concurrentie om gebruikers 
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23,2%
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� Wallonië heeft vooral te kampen met concurrentie om gebruikers aan te trekken. 
Daarna komt bijna op hetzelfde niveau concurr
werknemers te behouden.

Uit de hierboven beschreven analyse kan men dus concluderen dat Brusselse bedrijven 
vooral kampen met een hoge concurrentie omtrent werknemers, terwijl Waalse bedrijven 
eerder concurreren voor gebr
gaat het in dezelfde mate om concurrentie voor werknemers en gebruikers. 

Figuur 61: Concurrentie met andere dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Vervolgens worden in Figuur 
bedrijven weergegeven naar type. De eerste
zeer verschillende perceptie hebben van de concurrentie afhankelijk van hun type. Indien 
men de algemene gemiddelde scores berekend over de 4 verschillende aspecten kunnen 
de type bedrijven in volgende orde ger

� Interim: 1,43 
� Invoeg: 1,36 
� VZW: 1,14 
� Privaat: 1,09 
� PWA : 1,01 
� Nat. Pers. : 0,99 
� Gemeente/OCMW: 0,65

Interim-bedrijven ervaren dus een veel hogere concurrentie dan gemeentes/OCMW’s. De 
tweede interessante vaststelling is dat de type on
verschillende problemen: 

� Private ondernemingen ervaren de meeste concurrentie bij het aantrekken van 
werknemers. Hierna volgt het aantrekken van gebruikers. Het behouden van 
werknemers en gebruikers scoort bijna even h

� Interim-bedrijven ervaren evenveel concurrentie (1,53) bij het aantrekken van 
werknemers en gebruikers als bij het behouden van werknemers. De concurrentie 
voor het behouden van gebruikers lijkt minder problematischer. 

� Voor invoegondernemingen, VZW’
personen blijkt de concurrentie om gebruikers aan te trekken het grootst. Hierna 
volgt het aantrekken van werknemers, het behouden van gebruikers en het 
behouden van werknemers. 

� Vooral bij gemeentes/OCMW’s en PWA’
behouden het laagst. 

Uit de hierboven beschreven analyse kan men dus concluderen dat interim
kampen hebben met een hoge concurrentie in het dienstencheque
ervaren gemeentes/OCMW’s zee
gaat het bovendien meer om concurrentie voor het vinden en behouden van werknemers. 

werknemers

Totaal (N=1.004)

Brussel (N=140)

Vlaanderen (N=441)

Wallonië (N=423)

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6

 

 

Wallonië heeft vooral te kampen met concurrentie om gebruikers aan te trekken. 
Daarna komt bijna op hetzelfde niveau concurrentie om gebruikers te behouden en 
werknemers te behouden. 

Uit de hierboven beschreven analyse kan men dus concluderen dat Brusselse bedrijven 
vooral kampen met een hoge concurrentie omtrent werknemers, terwijl Waalse bedrijven 
eerder concurreren voor gebruikers. In Vlaanderen blijkt de concurrentie minder sterk en 
gaat het in dezelfde mate om concurrentie voor werknemers en gebruikers. 

Concurrentie met andere dienstencheque-ondernemingen naar regio

op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Figuur 62 de scores omtrent de perceptie van concurrentie door 
bedrijven weergegeven naar type. De eerste opvallende vaststelling is dat bedrijven een 
zeer verschillende perceptie hebben van de concurrentie afhankelijk van hun type. Indien 
men de algemene gemiddelde scores berekend over de 4 verschillende aspecten kunnen 
de type bedrijven in volgende orde gerangschikt worden:  

0,65 

bedrijven ervaren dus een veel hogere concurrentie dan gemeentes/OCMW’s. De 
tweede interessante vaststelling is dat de type ondernemingen geconfronteerd worden 

Private ondernemingen ervaren de meeste concurrentie bij het aantrekken van 
werknemers. Hierna volgt het aantrekken van gebruikers. Het behouden van 
werknemers en gebruikers scoort bijna even hoog.  

bedrijven ervaren evenveel concurrentie (1,53) bij het aantrekken van 
werknemers en gebruikers als bij het behouden van werknemers. De concurrentie 
voor het behouden van gebruikers lijkt minder problematischer.  
Voor invoegondernemingen, VZW’s, gemeentes/OCMW’s, PWA’s en natuurlijke 
personen blijkt de concurrentie om gebruikers aan te trekken het grootst. Hierna 
volgt het aantrekken van werknemers, het behouden van gebruikers en het 
behouden van werknemers.  
Vooral bij gemeentes/OCMW’s en PWA’s is de concurrentie om werknemers te 
behouden het laagst.  

Uit de hierboven beschreven analyse kan men dus concluderen dat interim
kampen hebben met een hoge concurrentie in het dienstencheque-systeem. Daarentegen 
ervaren gemeentes/OCMW’s zeer weinig concurrentie in het systeem. Bij interim
gaat het bovendien meer om concurrentie voor het vinden en behouden van werknemers. 

Aantrekken 
werknemers

Behouden 
werknemers

Aantrekken 
gebruikers

1,18 0,84 1,21

1,42 1,2 1,34

1,17 0,73 1,15

1,09 0,81 1,22
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Wallonië heeft vooral te kampen met concurrentie om gebruikers aan te trekken. 
entie om gebruikers te behouden en 

Uit de hierboven beschreven analyse kan men dus concluderen dat Brusselse bedrijven 
vooral kampen met een hoge concurrentie omtrent werknemers, terwijl Waalse bedrijven 

uikers. In Vlaanderen blijkt de concurrentie minder sterk en 
gaat het in dezelfde mate om concurrentie voor werknemers en gebruikers.  

ondernemingen naar regio 

 

de scores omtrent de perceptie van concurrentie door 
opvallende vaststelling is dat bedrijven een 

zeer verschillende perceptie hebben van de concurrentie afhankelijk van hun type. Indien 
men de algemene gemiddelde scores berekend over de 4 verschillende aspecten kunnen 

bedrijven ervaren dus een veel hogere concurrentie dan gemeentes/OCMW’s. De 
dernemingen geconfronteerd worden met 

Private ondernemingen ervaren de meeste concurrentie bij het aantrekken van 
werknemers. Hierna volgt het aantrekken van gebruikers. Het behouden van 

bedrijven ervaren evenveel concurrentie (1,53) bij het aantrekken van 
werknemers en gebruikers als bij het behouden van werknemers. De concurrentie 

s, gemeentes/OCMW’s, PWA’s en natuurlijke 
personen blijkt de concurrentie om gebruikers aan te trekken het grootst. Hierna 
volgt het aantrekken van werknemers, het behouden van gebruikers en het 

s is de concurrentie om werknemers te 

Uit de hierboven beschreven analyse kan men dus concluderen dat interim-bedrijven te 
systeem. Daarentegen 

r weinig concurrentie in het systeem. Bij interim-bedrijven 
gaat het bovendien meer om concurrentie voor het vinden en behouden van werknemers. 

Behouden 
gebruikers

0,97

1,18

0,83

1,05
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Ook bij private ondernemingen concurreert men meer voor werknemers. Bij non profit 
bedrijven gaat het eerder ove

Figuur 62: Concurrentie met andere dienstencheque

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

8.4 Toekomstige 
ondernemingen

In de enquête werden 
uitdagingen waarmee ze volgens hen in de toekomst zullen geconfronteerd worden bij 
ongewijzigde wetgeving. Tabel 
volgens dienstencheque-bedrijven financiële problemen zullen zijn (23,5%) en problemen 
bij het rekruteren van werknemers (22,8%). Hierna
dienstencheque-werknemers te behouden’ (15,1%) en problemen voor het aantrekken van 
nieuwe klanten (14,0%). Slechts 2% bedrijven geeft aan dat ze in de toekomst met geen 
specifieke problemen geconfronteerd zullen worden. 

Tabel 93: Voornaamste uitdaging
geconfronteerd worden bij ongewijzigde wetgeving naar regio

 

Financiële problemen 

Problemen bij het rekruteren van werknemers

Problemen om dienstencheque-werknemers te 
behouden 
Problemen om de kwaliteit van de prestatie te 
garanderen 
Problemen voor het aantrekken van nieuwe 
klanten 

Problemen om klanten te behouden

Geen enkele 

Andere 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête 

Een aantal regionale verschillen kunnen opgemerkt worden in 
vaststellingen kunnen hieruit getrokken worden:

� De voornaamste 
financiële problemen (23,4%). Op de tweede plaats volgen de problemen om 
nieuwe klanten aan te trekken (18,3%). Op de derde plaats vindt men problemen 
met het behouden van dienstencheque

Privaat (N=432)

Interim (N=10)

Invoeg (N=49)

VZW (N=128)

Gemeente/OCMW (N=110)

PWA (N=132)

Nat. Pers. (N=141)

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6
1,8

 

 

Ook bij private ondernemingen concurreert men meer voor werknemers. Bij non profit 
bedrijven gaat het eerder over concurrentie voor het aantrekken van gebruikers. 

Concurrentie met andere dienstencheque-ondernemingen naar type

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Toekomstige uitdagingen voor dienstencheque
ondernemingen 

 dienstencheque-bedrijven bevraagd naar de voornaamste 
waarmee ze volgens hen in de toekomst zullen geconfronteerd worden bij 

Tabel 93 toont aan dat de twee grootste toekomstige 
bedrijven financiële problemen zullen zijn (23,5%) en problemen 

bij het rekruteren van werknemers (22,8%). Hierna volgen ‘problemen om 
werknemers te behouden’ (15,1%) en problemen voor het aantrekken van 

nieuwe klanten (14,0%). Slechts 2% bedrijven geeft aan dat ze in de toekomst met geen 
specifieke problemen geconfronteerd zullen worden.  

uitdagingen waarmee ondernemingen in de toekomst zullen 
geconfronteerd worden bij ongewijzigde wetgeving naar regio 

Totaal 
(N=1.074) 

Brussel 
(N=153) 

Vlaanderen 
(N=454) 

23,5% 23,4% 22,9% 

Problemen bij het rekruteren van werknemers 22,8% 16,1% 26,4% 

werknemers te 
15,1% 16,7% 13,6% 

Problemen om de kwaliteit van de prestatie te 
8,1% 7,3% 10,2% 

aantrekken van nieuwe 
14,0% 18,3% 11,4% 

Problemen om klanten te behouden 10,8% 13,4% 8,2% 

2,0% 1,5% 1,9% 

3,6% 3,4% 5,4% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Een aantal regionale verschillen kunnen opgemerkt worden in Tabel 
vaststellingen kunnen hieruit getrokken worden: 

De voornaamste uitdagingen voor Brusselse dienstencheque
financiële problemen (23,4%). Op de tweede plaats volgen de problemen om 
nieuwe klanten aan te trekken (18,3%). Op de derde plaats vindt men problemen 
met het behouden van dienstencheque-werknemers (17%) en bijna op dezelfde 

Aantrekken 
werknemers

Behouden 
werknemers

Aantrekken 
gebruikers

Behouden 
gebruikers

1,24 0,95 1,21

1,53 1,53 1,53

1,56 0,89 1,63

1,23 0,93 1,31

Gemeente/OCMW (N=110) 0,82 0,32 0,84

1,17 0,64 1,3

1,03 0,81 1,16

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6
1,8
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Ook bij private ondernemingen concurreert men meer voor werknemers. Bij non profit 
r concurrentie voor het aantrekken van gebruikers.  

ondernemingen naar type 

 

voor dienstencheque-

bedrijven bevraagd naar de voornaamste 
waarmee ze volgens hen in de toekomst zullen geconfronteerd worden bij 

toont aan dat de twee grootste toekomstige uitdagingen 
bedrijven financiële problemen zullen zijn (23,5%) en problemen 

volgen ‘problemen om 
werknemers te behouden’ (15,1%) en problemen voor het aantrekken van 

nieuwe klanten (14,0%). Slechts 2% bedrijven geeft aan dat ze in de toekomst met geen 

en waarmee ondernemingen in de toekomst zullen 
 

Vlaanderen 
 

Wallonië 
(N=467) 

23,9% 

22,5% 

15,8% 

6,6% 

14,6% 

12,2% 

2,3% 

2,1% 

100% 

Tabel 93. Volgende 

voor Brusselse dienstencheque-bedrijven zijn 
financiële problemen (23,4%). Op de tweede plaats volgen de problemen om 
nieuwe klanten aan te trekken (18,3%). Op de derde plaats vindt men problemen 

%) en bijna op dezelfde 

Behouden 
gebruikers

0,97

1,12

1,34

1,1

0,63

0,93

0,99
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plaats met het aantrekken van diens
grotere concurrentie tussen bedrijven in Brussel voor het aantrekken van 
werknemers komt dit pas op de vierde plaats van de toekomstige problemen. De 
sterkere concurrentie tussen bedrijven leidt dus niet specifiek tot een 
problematische toestand voor het vinden van werknemers in Brussel.

� Vlaamse dienstencheque
plaats kampen met een probleem bij het rekrut
de tweede plaats vindt men financiële problemen (26,4%). Het aantrekken en 
behouden van nieuwe klanten lijkt minder problematischer dan in Brussel.

� Wat Waalse dienstencheque
bij het rekruteren van werknemers komen beide op de eerste plaats, met een 
lichte voorsprong voor de financiële problemen. Problemen om de kwaliteit van de 
prestatie te garanderen komt minder aan bod (6,6%) dan in Vlaanderen (10,2%).   

Ook naar type kunnen grote verschillen opgemerkt worden (

� Voor commercieel private bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s komen de 
financiële problemen op de eerste plaats
volgen problemen bij het rekruteren hier vlak na. 

� Interim-bedrijven zullen volgens hun eigen mening in de toekomst het meest 
geconfronteerd worden aan problemen om dienstencheq
behouden (26,7%). D
deze uitdaging. 

� Invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en PWA’s zullen volgens hun eigen 
antwoorden in de toekomst het meest geconfronteerd worden 
het rekruteren van werknemers. Bij inv
financiële problemen van dichtbij. 

Tabel 94: Voornaamste uitdagingen
geconfronteerd worden bij ongewijzigde wetgeving naar type

 
Privaat 
(N=455)

Financiële problemen 22,9%

Rekruteren werknemers 22,7%

Behouden werknemers 16,8%

Garantie kwaliteit  7,9%

Aantrekken klanten 12,8%

Behouden klanten  10,4%

Geen enkele 2,6%

Andere 3,9%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Uit bovenstaande analyse kan men dus concluderen dat dienstencheque
hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd zullen worden 
problemen en problemen bij het rekruteren van werknemers. Deze 
zeer sterk gebonden aan de regio en aan het type bedrijf. In Brussel zullen bedrijven 
volgens hun eigen mening het meest geconfronteerd worden 
Vlaanderen wordt het rekruteren van werknemers het meest problematisch. In Wall
blijken beide problemen even belangrijk. Naar type 
bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s 
invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en PWA’s eerder vrezen voor werknemerstekorten. 
Interim-bedrijven vertonen een zeer verschillend patroon en vrezen vooral voor het 
behouden van hun werknemers, gevolgd door problemen bij het r
werknemers.  

 

 

 

 

plaats met het aantrekken van dienstencheque-werknemers (16%). O
grotere concurrentie tussen bedrijven in Brussel voor het aantrekken van 
werknemers komt dit pas op de vierde plaats van de toekomstige problemen. De 

concurrentie tussen bedrijven leidt dus niet specifiek tot een 
problematische toestand voor het vinden van werknemers in Brussel.
Vlaamse dienstencheque-bedrijven zullen in de toekomst volgens hen op de eerste 
plaats kampen met een probleem bij het rekruteren van werknemers (26,4%). Op 
de tweede plaats vindt men financiële problemen (26,4%). Het aantrekken en 
behouden van nieuwe klanten lijkt minder problematischer dan in Brussel.
Wat Waalse dienstencheque-bedrijven betreft, financiële problemen en problem
bij het rekruteren van werknemers komen beide op de eerste plaats, met een 
lichte voorsprong voor de financiële problemen. Problemen om de kwaliteit van de 
prestatie te garanderen komt minder aan bod (6,6%) dan in Vlaanderen (10,2%).   

nnen grote verschillen opgemerkt worden (Tabel 94): 

Voor commercieel private bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s komen de 
financiële problemen op de eerste plaats. Bij commercieel private ondernemingen 
volgen problemen bij het rekruteren hier vlak na.  

bedrijven zullen volgens hun eigen mening in de toekomst het meest 
geconfronteerd worden aan problemen om dienstencheque-
behouden (26,7%). Dit type bedrijf scoort het hoogst van alle type bedri

Invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en PWA’s zullen volgens hun eigen 
antwoorden in de toekomst het meest geconfronteerd worden met
het rekruteren van werknemers. Bij invoegbedrijven en gemeentes/OCMW’s volgen 
financiële problemen van dichtbij.  

uitdagingen waarmee ondernemingen in de toekomst zullen 
geconfronteerd worden bij ongewijzigde wetgeving naar type 

Privaat 
(N=455) 

Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=51) 

VZW 
(N=146) 

Gemeente
/OCMW 
(N=112)

22,9% 17,6% 23,6% 23,7% 27,2% 

22,7% 23,4% 24,0% 20,6% 28,7% 

16,8% 26,7% 14,9% 13,3% 10,3% 

7,9% 9,5% 7,0% 11,4% 8,6% 

12,8% 16,2% 16,4% 15,3% 10,8% 

10,4% 6,6% 11,0% 11,5% 8,4% 

2,6% 0,0% 2,5% 0,9% 2,1% 

3,9% 0,0% 0,6% 3,3% 3,9% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

Uit bovenstaande analyse kan men dus concluderen dat dienstencheque-bedrijven, volgens 
hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd zullen worden 
problemen en problemen bij het rekruteren van werknemers. Deze uitdagingen
zeer sterk gebonden aan de regio en aan het type bedrijf. In Brussel zullen bedrijven 
volgens hun eigen mening het meest geconfronteerd worden met financiële problemen. In 

het rekruteren van werknemers het meest problematisch. In Wall
blijken beide problemen even belangrijk. Naar type verwachten commercieel private 
bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s vooral financiële problemen terwijl 
invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en PWA’s eerder vrezen voor werknemerstekorten. 

bedrijven vertonen een zeer verschillend patroon en vrezen vooral voor het 
behouden van hun werknemers, gevolgd door problemen bij het r
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werknemers (16%). Ondanks de 
grotere concurrentie tussen bedrijven in Brussel voor het aantrekken van 
werknemers komt dit pas op de vierde plaats van de toekomstige problemen. De 

concurrentie tussen bedrijven leidt dus niet specifiek tot een 
problematische toestand voor het vinden van werknemers in Brussel. 

bedrijven zullen in de toekomst volgens hen op de eerste 
eren van werknemers (26,4%). Op 

de tweede plaats vindt men financiële problemen (26,4%). Het aantrekken en 
behouden van nieuwe klanten lijkt minder problematischer dan in Brussel. 

bedrijven betreft, financiële problemen en problemen 
bij het rekruteren van werknemers komen beide op de eerste plaats, met een 
lichte voorsprong voor de financiële problemen. Problemen om de kwaliteit van de 
prestatie te garanderen komt minder aan bod (6,6%) dan in Vlaanderen (10,2%).    

Voor commercieel private bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s komen de 
. Bij commercieel private ondernemingen 

bedrijven zullen volgens hun eigen mening in de toekomst het meest 
-werknemers te 

ype bedrijf scoort het hoogst van alle type bedrijven op 

Invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en PWA’s zullen volgens hun eigen 
met problemen bij 

oegbedrijven en gemeentes/OCMW’s volgen 

waarmee ondernemingen in de toekomst zullen 

Gemeente
/OCMW 
(N=112) 

PWA 
(N=146) 

Nat. Pers. 
(N=154) 

 21,6% 24,3% 

 27,2% 19,2% 

 9,8% 16,0% 

8,3% 5,8% 

 15,0% 17,1% 

11,2% 13,2% 

3,0% 0,7% 

3,9% 3,7% 

 100% 100% 

bedrijven, volgens 
hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd zullen worden met financiële 

uitdagingen zijn echter 
zeer sterk gebonden aan de regio en aan het type bedrijf. In Brussel zullen bedrijven 

financiële problemen. In 
het rekruteren van werknemers het meest problematisch. In Wallonië 

commercieel private 
financiële problemen terwijl 

invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en PWA’s eerder vrezen voor werknemerstekorten. 
bedrijven vertonen een zeer verschillend patroon en vrezen vooral voor het 

behouden van hun werknemers, gevolgd door problemen bij het rekruteren van 
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8.5 Winstmarges 

De ondernemingen actief in het stelsel van de dienstencheques kennen zeer grote 
verschillen qua kostenstructuur. Zoals hiervoor reeds aangeven, kent het stelsel geen 
uniforme lonen voor alle dienstencheque
arbeidsvoorwaarden worden bepaald via CAO’s in diverse paritaire comités bevoegd voor 
werknemers met een arbeidsovereenkomst “dienstencheques”. 

Daarnaast zijn er ook heel verschillende praktijken t
omkadering van hun dienstencheque
met de diverse doelgroepen van werknemers die tewerkgesteld worden (bv. 
profielen bij non-profit ondernemingen
kosten van deze bedrijven. 

Daarnaast hebben bedrijven ook a
gebouwen, afschrijvingskosten 
voertuigen voor mindermobie
gebruiker thuis heeft de dienstencheque
kosten zijn in dit geval relatief beperkt. Voor de activiteiten “strijken buitenshuis” en 
“mindermobielenvervoer” liggen de verhoudingen totaal anders. Afhankelijk van de 
gehanteerde technologieën (
aandeel andere kosten in de totale kosten 
afschrijving van de gebouwen
sommige natuurlijke personen geen infrastructuurkosten omdat hun eigen woonst dient als 
werkplaats. 

Ook de ontvangsten variëren sterk tussen 
belangrijkste ontvangsten van een dienstencheque

� De inruilwaarde per ingediende dienstencheque:
ondernemingen. 

� Andere overheidssubsidies
kenmerken van de tewerkgestelde werknemers.

� Het aanrekenen van extra kosten aan gebruikers
beperkt aandeel bedrijven in de praktijk toegepast. 

De verschillen in de ontvangsten en kostenstructuur van dienstencheque
verschillende winstmarges per type
winstmarge voor de dienstencheque
geeft de winstmarge weer van dienste
bedrijvenenquête. In totaal hebben 
ingevuld, wat goed is voor een totale winst van 
bij interim-bedrijven geregistreerd
eerder een verlies aan in 2010.

Onderstaande tabel geeft de winstmarge weer van bedrijven ten opzichte van het aantal 
ingediende cheques. Gemiddeld maakte een dienstencheque
ingediende dienstencheque 
het type bedrijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 
1,53 euro wordt aangegeven
ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, respectievelijk 0,24 en 0,55 
euro. De hoogste winstmarge per cheque 

De verschillende marges 
kostenstructuur van dienstencheque
natuurlijke personen vaak minder
hebben hogere kosten, omwille van hun 
waarop ze zich richten. Hun werknemers vereisen bijkomende
terwijl sommige zwakke gebruiker
dienstencheque (in Vlaanderen). 

                                               

41 In totaal vulden 350 ondernemingen de gegevens in
uitschieter geïdentificeerd en weggefilterd.

 

 

 van dienstencheque-ondernemingen

De ondernemingen actief in het stelsel van de dienstencheques kennen zeer grote 
verschillen qua kostenstructuur. Zoals hiervoor reeds aangeven, kent het stelsel geen 

voor alle dienstencheque-werknemers. De minimale loon
arbeidsvoorwaarden worden bepaald via CAO’s in diverse paritaire comités bevoegd voor 
werknemers met een arbeidsovereenkomst “dienstencheques”.  

Daarnaast zijn er ook heel verschillende praktijken tussen bedrijven wat de opleiding en 
omkadering van hun dienstencheque-werknemers betreft. Dit houdt ondermeer verband 
met de diverse doelgroepen van werknemers die tewerkgesteld worden (bv. 

profit ondernemingen). Dit heeft natuurlijk ook een directe impact op de 
 

Daarnaast hebben bedrijven ook andere kosten, zoals bvb. huur of afschrijving 
fschrijvingskosten voor het materiaal (bv. strijktoestellen, aangepaste 

voertuigen voor mindermobielenvervoer), enz. Voor huishoudelijke activiteiten bij de 
gebruiker thuis heeft de dienstencheque-onderneming voornamelijk loonkosten. De andere 
kosten zijn in dit geval relatief beperkt. Voor de activiteiten “strijken buitenshuis” en 

r” liggen de verhoudingen totaal anders. Afhankelijk van de 
gehanteerde technologieën (geheel geautomatiseerde strijkcentrale of niet) kan het 

in de totale kosten sterk oplopen.  Ook de kosten voor huur of 
afschrijving van de gebouwen variëren sterk naargelang het type bedrijf. Zo 
sommige natuurlijke personen geen infrastructuurkosten omdat hun eigen woonst dient als 

variëren sterk tussen dienstencheque-ondernemingen
ten van een dienstencheque-onderneming zijn: 

e inruilwaarde per ingediende dienstencheque: dit is gelijk voor alle type 

ndere overheidssubsidies: dit is afhankelijk van de type onderneming en 
erken van de tewerkgestelde werknemers. 

et aanrekenen van extra kosten aan gebruikers: wordt enkel door een relatief 
beperkt aandeel bedrijven in de praktijk toegepast.  

De verschillen in de ontvangsten en kostenstructuur van dienstencheque-bedrijven leidt tot 
verschillende winstmarges per type bedrijf. In de enquête bij bedrijven werd de 

voor de dienstencheque-activiteiten in 2010 opgevraagd. Onderstaande tabel 
geeft de winstmarge weer van dienstencheque-activiteiten, zoals aangegeven in de 
bedrijvenenquête. In totaal hebben 341 dienstencheque-bedrijven deze informatie 
ingevuld, wat goed is voor een totale winst van 16 miljoen euro.41 De hoogste winst wordt 

bedrijven geregistreerd, gevolgd door private ondernemingen. OCMW’s geven 
eerder een verlies aan in 2010. 

de winstmarge weer van bedrijven ten opzichte van het aantal 
ingediende cheques. Gemiddeld maakte een dienstencheque-bedrijf 0,75

 in 2010. De winstmarge varieert echter zeer sterk naargelang 
drijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 

aangegeven. VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per 
ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, respectievelijk 0,24 en 0,55 

oogste winstmarge per cheque komt voor bij natuurlijke personen

 kunnen deels verklaard worden door de verschillen in 
van dienstencheque-bedrijven. Zoals reeds hierboven vermeld hebben 

minder kosten dan andere type bedrijven. OCMW
hebben hogere kosten, omwille van hun type werknemers, maar ook het type gebruiker 

Hun werknemers vereisen bijkomende kosten voor hun
rwijl sommige zwakke gebruikers kunnen genieten van een lager

(in Vlaanderen).  

        

In totaal vulden 350 ondernemingen de gegevens in, maar 9 werden als onwaarschijnlijke 
uitschieter geïdentificeerd en weggefilterd. 
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ondernemingen 

De ondernemingen actief in het stelsel van de dienstencheques kennen zeer grote 
verschillen qua kostenstructuur. Zoals hiervoor reeds aangeven, kent het stelsel geen 

werknemers. De minimale loon- en 
arbeidsvoorwaarden worden bepaald via CAO’s in diverse paritaire comités bevoegd voor 

ussen bedrijven wat de opleiding en 
Dit houdt ondermeer verband 

met de diverse doelgroepen van werknemers die tewerkgesteld worden (bv. zwakkere 
lijk ook een directe impact op de 

uur of afschrijving van de 
materiaal (bv. strijktoestellen, aangepaste 

Voor huishoudelijke activiteiten bij de 
onderneming voornamelijk loonkosten. De andere 

kosten zijn in dit geval relatief beperkt. Voor de activiteiten “strijken buitenshuis” en 
r” liggen de verhoudingen totaal anders. Afhankelijk van de 

heel geautomatiseerde strijkcentrale of niet) kan het 
Ook de kosten voor huur of 

variëren sterk naargelang het type bedrijf. Zo hebben bvb. 
sommige natuurlijke personen geen infrastructuurkosten omdat hun eigen woonst dient als 

ondernemingen. De 

dit is gelijk voor alle type 

type onderneming en de 

wordt enkel door een relatief 

bedrijven leidt tot 
In de enquête bij bedrijven werd de 

Onderstaande tabel 
activiteiten, zoals aangegeven in de 

bedrijven deze informatie 
De hoogste winst wordt 

, gevolgd door private ondernemingen. OCMW’s geven 

de winstmarge weer van bedrijven ten opzichte van het aantal 
75 euro winst per 

. De winstmarge varieert echter zeer sterk naargelang 
drijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 

. VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per 
ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, respectievelijk 0,24 en 0,55 

komt voor bij natuurlijke personen, 2,14 euro.  

kunnen deels verklaard worden door de verschillen in de 
Zoals reeds hierboven vermeld hebben 

OCMW’s daarentegen 
, maar ook het type gebruiker 

kosten voor hun omkadering 
s kunnen genieten van een lager tarief per 

, maar 9 werden als onwaarschijnlijke 
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Tabel 95: Bedrijfswinsten en winstmarge per cheque naar type onderneming 

Type bedrijf 

Private onderneming (N=149) 

Interim (N=3) 

Invoegbedrijven (N=22) 

VZW (N=39) 

OCMW (N=18) 

PWA (N=61) 

Natuurlijke persoon (N=49) 

Totaal (N=341) 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

 

 

 

: Bedrijfswinsten en winstmarge per cheque naar type onderneming 

Aantal ingediende 
cheques 

Winst Winstmarge/cheque

 9.163.558 € 5.049.717 

5.266.481 € 6.326.071 

1.844.016 € 1.720.211 

2.260.523 € 549.165 

547.015 € -834.419 

2.113.044 € 2.436.723 

435.797 € 932.217 

21.630.434 € 16.179.684 

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 
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: Bedrijfswinsten en winstmarge per cheque naar type onderneming in 2010 

Winstmarge/cheque 

0,55 

1,20 

0,93 

0,24 

-1,53 

1,15 

2,14 

0,75 
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9 EVALUATIE VAN DE 

9.1 Inleiding  

In het vorig evaluatierapport 
beleidspistes in kaart gebracht die eventueel het systeem van de dienstencheques zouden 
kunnen wijzigen. Deze werden geanalyseerd naar haalbaarheid, mogelijke effecten en 
voor- en nadelen voor de verschille
alternatieve scenario’s weerhouden:

� Beleidsoptie 1: Prijsverhoging naar 8 
tegemoetkoming (met 0,5 

� Beleidsoptie 2: Prijsverho
tegemoetkoming zodat de inruilwaarde stijgt 

� Beleidsoptie 3: Prijsdifferentiatie op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen en 
aangepaste federale tegemoetkoming zodat de inruilwaarde 

� Beleidsoptie 4: Prijsverhoging naar 9 
zonder daling van de federale tegemoetkoming zodat de inruilwaarde voor deze 
activiteiten stijgt met 1,5

� Beleidsoptie 5: Afschaffing van de fiscale 

� Beleidsoptie 6: Beperking toegelaten activiteiten tot activiteiten bij de gebruiker 
thuis. 

� Beleidsoptie 7: Vrije prijszetting door de erkende ondernemingen en geen aanpassing 
van de federale tegemoetkoming.

� Beleidsoptie 8: Uitbreiding va
de tuin en kleine klussen.

Op basis van de resultaten van de enquête bij gebruikers en bedrijven is het mogelijk om 
na te gaan welke de beste optie zou zijn. Hiervoor kan verschillende informatie uit b
enquêtes gehaald worden, namelijk:

� De prijselasticiteit van gebruikers
naar het bedrag dat ze maximaal bereid zouden zijn om te betalen voor de 
verschillende dienstencheque
op de zwarte markt werd bevraagd. 

� Het belang van de fiscale aftrek
� Reactie van gebruikers op de beleidsopties
� Beste beleidsoptie volgens ondernemingen

Al deze aspecten worden in d

 

                                               

42 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques 2009, IDEA Consult. 
43 De cijfers omtrent de inruilwaarde dateren nog van 2009. Vanaf september 2010 is de inruilwaarde 

verhoogt naar €21,10. Alle stijgingen moeten vergeleken worden met de inruilwaarde van 2009, 
namelijk €20,80.  

 

 

EVALUATIE VAN DE BELEIDSOPTIES 

In het vorig evaluatierapport van het dienstencheque-systeem42 werden een aantal 
beleidspistes in kaart gebracht die eventueel het systeem van de dienstencheques zouden 
kunnen wijzigen. Deze werden geanalyseerd naar haalbaarheid, mogelijke effecten en 

en nadelen voor de verschillende actoren in de sector. In totaal werden er 8 
alternatieve scenario’s weerhouden: 43 

Prijsverhoging naar 8 € per cheque met daling van de federale 
tegemoetkoming (met 0,5 €) zodat de inruilwaarde constant blijft. 

Prijsverhoging naar 8 € per cheque zonder daling van de federale 
tegemoetkoming zodat de inruilwaarde stijgt met 0,50 €. 

Prijsdifferentiatie op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen en 
aangepaste federale tegemoetkoming zodat de inruilwaarde hetzelfde blijft.

Prijsverhoging naar 9 € per cheque voor activiteiten buitenshuis 
zonder daling van de federale tegemoetkoming zodat de inruilwaarde voor deze 

met 1,5 €.  

Afschaffing van de fiscale aftrek in 2 fasen. 

Beperking toegelaten activiteiten tot activiteiten bij de gebruiker 

Vrije prijszetting door de erkende ondernemingen en geen aanpassing 
van de federale tegemoetkoming. 

Uitbreiding van de activiteiten met kinderopvang aan huis, werken in 
de tuin en kleine klussen. 

Op basis van de resultaten van de enquête bij gebruikers en bedrijven is het mogelijk om 
na te gaan welke de beste optie zou zijn. Hiervoor kan verschillende informatie uit b
enquêtes gehaald worden, namelijk: 

prijselasticiteit van gebruikers: in de enquête werden gebruikers bevraagd 
naar het bedrag dat ze maximaal bereid zouden zijn om te betalen voor de 
verschillende dienstencheque-activiteiten waarvan ze gebruik make

de zwarte markt werd bevraagd.  
belang van de fiscale aftrek voor gebruikers. 

Reactie van gebruikers op de beleidsopties. 
Beste beleidsoptie volgens ondernemingen. 

Al deze aspecten worden in dit hoofdstuk verder toegelicht.  

 

        

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques 2009, IDEA Consult.  

De cijfers omtrent de inruilwaarde dateren nog van 2009. Vanaf september 2010 is de inruilwaarde 
€21,10. Alle stijgingen moeten vergeleken worden met de inruilwaarde van 2009, 
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werden een aantal 
beleidspistes in kaart gebracht die eventueel het systeem van de dienstencheques zouden 
kunnen wijzigen. Deze werden geanalyseerd naar haalbaarheid, mogelijke effecten en 

nde actoren in de sector. In totaal werden er 8 

€ per cheque met daling van de federale 

€ per cheque zonder daling van de federale 

Prijsdifferentiatie op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen en 
blijft. 

€ per cheque voor activiteiten buitenshuis 
zonder daling van de federale tegemoetkoming zodat de inruilwaarde voor deze 

Beperking toegelaten activiteiten tot activiteiten bij de gebruiker 

Vrije prijszetting door de erkende ondernemingen en geen aanpassing 

n de activiteiten met kinderopvang aan huis, werken in 

Op basis van de resultaten van de enquête bij gebruikers en bedrijven is het mogelijk om 
na te gaan welke de beste optie zou zijn. Hiervoor kan verschillende informatie uit beide 

: in de enquête werden gebruikers bevraagd 
naar het bedrag dat ze maximaal bereid zouden zijn om te betalen voor de 

activiteiten waarvan ze gebruik maken. Ook de prijs 

De cijfers omtrent de inruilwaarde dateren nog van 2009. Vanaf september 2010 is de inruilwaarde 
€21,10. Alle stijgingen moeten vergeleken worden met de inruilwaarde van 2009, 
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9.2 Prijselasticiteit voor gebruikers

9.2.1 Bereidheid van gebruikers om te betalen voor dienstencheques

In de gebruikersenquête werd gepeild naar de maximale prijs die gebruikers bereid zijn te 
betalen voor de aankoop van een dienstencheque. De gemiddelde prijs (zonder r
houden met fiscale aftrek) schommelt rond de 8 EUR/uur. 

Zoals in onderstaande tabel kan worden gezien varieert de prijs dat men bereid is te 
betalen echter met de activiteit. Gebruikers zijn bereid om meer te betalen voor de 
schoonmaak van de woning (8,06). Hierna volgt het strijken buiten huis en in huis (7,9). 
Voor het bereiden van maaltijden (7,79), kleine occasionele naaiwerken (7,81), 
boodschappendienst (7,56) en minder mobielen
betalen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met het profiel van gebruikers van 
zulke activiteiten. Zoals eerder aangetoond zijn het vooral oudere en dus meer 
hulpbehoevende personen die van zulke activiteiten gebruik maken. Men kan verwachten 
dat deze type gebruikers ook een lagere financiële draagkracht hebben. 

Tabel 96: Hoeveel bent u maximaal bereid te betalen voor één dienstencheque?

 
Schoonmaak van de woning (N=5.909)

Wassen en/of strijken in huis (N=1.386)

Bereiden van maaltijden (N=88)

Kleine occasionele naaiwerken (N=113)

Strijken buitenshuis (N=1.563)

Boodschappendienst (N=38) 

Minder mobielen-vervoer (N=45)

Andere activiteiten (N=29) 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête

In Tabel 97 wordt bovendien het bedrag dat gebruikers bereid zijn te betalen voor de 
schoonmaak en het strijken buiten en in huis
profielkenmerken. Volgende belangrijke vaststellingen kunnen 

� Gebruikers wonend in Brussel zijn in het algemeen bereid om meer te betalen voor 
deze dienstencheque-activiteiten. Hierna volgen Vlaa
het laagst bij gebruikers wonend in Wallonië.

� De waarde die men bereid is te betalen voor deze dienstencheque
continu met de leeftijd tot 64 jaar. Hierna daalt deze waarde weer. Met andere 
woorden, jongeren en ouderen zijn het minst bereid om meer voor dienstencheques 
te betalen. De prijsmarge is het hoogst bij de middencategorie. 

Tabel 97: Bereid te betalen voor één dienstencheque paar profiel

 
 

Schoonmaak 
(N=5.909)

Totaal Totaal 

Regio 

Brussel 

Vlaanderen 

Wallonië 

Leeftijd 

< 35 

35-44 

45-54 

55-64 

65-79 

> 80 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

                                               

44 Enige activiteiten waar de aantallen groot genoeg zijn om kruisingen uit te voeren.

 

 

lasticiteit voor gebruikers 

Bereidheid van gebruikers om te betalen voor dienstencheques 

In de gebruikersenquête werd gepeild naar de maximale prijs die gebruikers bereid zijn te 
betalen voor de aankoop van een dienstencheque. De gemiddelde prijs (zonder r
houden met fiscale aftrek) schommelt rond de 8 EUR/uur.  

Zoals in onderstaande tabel kan worden gezien varieert de prijs dat men bereid is te 
betalen echter met de activiteit. Gebruikers zijn bereid om meer te betalen voor de 

oning (8,06). Hierna volgt het strijken buiten huis en in huis (7,9). 
Voor het bereiden van maaltijden (7,79), kleine occasionele naaiwerken (7,81), 
boodschappendienst (7,56) en minder mobielen-vervoer (7,66) is men minder bereid te 

waarschijnlijk te maken hebben met het profiel van gebruikers van 
zulke activiteiten. Zoals eerder aangetoond zijn het vooral oudere en dus meer 
hulpbehoevende personen die van zulke activiteiten gebruik maken. Men kan verwachten 

ok een lagere financiële draagkracht hebben.  

: Hoeveel bent u maximaal bereid te betalen voor één dienstencheque?

Waarde 

Schoonmaak van de woning (N=5.909) 8,06 

Wassen en/of strijken in huis (N=1.386) 7,91 

maaltijden (N=88) 7,79 

Kleine occasionele naaiwerken (N=113) 7,81 

Strijken buitenshuis (N=1.563) 7,90 

7,56 

vervoer (N=45) 7,66 

7,90 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

wordt bovendien het bedrag dat gebruikers bereid zijn te betalen voor de 
schoonmaak en het strijken buiten en in huis44 weergegeven naargelang verschillende 
profielkenmerken. Volgende belangrijke vaststellingen kunnen hieruit gemaakt worden:

Gebruikers wonend in Brussel zijn in het algemeen bereid om meer te betalen voor 
activiteiten. Hierna volgen Vlaamse gebruikers. De prijsmarge is 

het laagst bij gebruikers wonend in Wallonië. 
men bereid is te betalen voor deze dienstencheque-activiteiten stijgt 

continu met de leeftijd tot 64 jaar. Hierna daalt deze waarde weer. Met andere 
ren en ouderen zijn het minst bereid om meer voor dienstencheques 

te betalen. De prijsmarge is het hoogst bij de middencategorie.  

: Bereid te betalen voor één dienstencheque paar profiel 
Schoonmaak 
(N=5.909) 

Strijken in huis 
(N=1.386) 

Strijken buitenshuis 

8,06 7,91 

8,17 8,14 

8,09 7,9 

7,98 7,8 

7,96 7,86 

8 7,8 

8,19 8,06 

8,18 8,01 

8,05 7,88 

8 7,95 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

        

Enige activiteiten waar de aantallen groot genoeg zijn om kruisingen uit te voeren.
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In de gebruikersenquête werd gepeild naar de maximale prijs die gebruikers bereid zijn te 
betalen voor de aankoop van een dienstencheque. De gemiddelde prijs (zonder rekening te 

Zoals in onderstaande tabel kan worden gezien varieert de prijs dat men bereid is te 
betalen echter met de activiteit. Gebruikers zijn bereid om meer te betalen voor de 

oning (8,06). Hierna volgt het strijken buiten huis en in huis (7,9). 
Voor het bereiden van maaltijden (7,79), kleine occasionele naaiwerken (7,81), 

vervoer (7,66) is men minder bereid te 
waarschijnlijk te maken hebben met het profiel van gebruikers van 

zulke activiteiten. Zoals eerder aangetoond zijn het vooral oudere en dus meer 
hulpbehoevende personen die van zulke activiteiten gebruik maken. Men kan verwachten 

: Hoeveel bent u maximaal bereid te betalen voor één dienstencheque? 

wordt bovendien het bedrag dat gebruikers bereid zijn te betalen voor de 
weergegeven naargelang verschillende 

gemaakt worden: 

Gebruikers wonend in Brussel zijn in het algemeen bereid om meer te betalen voor 
mse gebruikers. De prijsmarge is 

activiteiten stijgt 
continu met de leeftijd tot 64 jaar. Hierna daalt deze waarde weer. Met andere 

ren en ouderen zijn het minst bereid om meer voor dienstencheques 

Strijken buitenshuis 
(N=1.563) 

7,90 

8,03 

7,92 

7,84 

7,75 

7,85 

8 

8,08 

7,87 

7,81 

Enige activiteiten waar de aantallen groot genoeg zijn om kruisingen uit te voeren. 
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9.2.2 Prijs in het zwarte circuit

In de enquête werden gebruikers bevraagd rond de prijs die volgens hen voor gelijkaardige 
activiteiten in het zwart wordt betaald (
afleiden dat huishoudhulpen zonder arbeidscontract gemiddeld 8,59 EUR/uur vragen. In 
Wallonië ligt de gemiddelde zwartprijs w
wordt het meest gevraagd (8,89 EUR). Brussel zit me
nationale gemiddelde.   

Figuur 63: Prijs in het zwarte circuit volgens de gebruikers naar regio

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Uit deze resultaten blijkt dus duidelijk dat er nog een groot verschil is tussen de prijs in het 
dienstencheque-systeem en in het zwarte circuit. Door een grote consumentensubsidie 
heeft de overheid de reële kostprijs in het dienstencheque
leggen (momenteel 5,25 EUR) ten opzichte van de gangbare tarieven in het zwarte circuit. 
Wel dient men op te passen, want de draagkracht van dienstencheque
even hoog afhankelijk van de regio en de leeftijd van de gebruikers. Gebruikers uit 
Wallonië zijn minder bereid om te betalen dan gebruikers in Brussel en Vlaanderen. De 
gangbare prijs in het zwarte circuit is ook lager in Wallonië ten opzichte van vooral 
Vlaanderen. Vanaf 65 jaar zijn gebruikers ook minder bereid (of in staat) om te betalen 
voor dienstencheques.  

 

Totaal 
(N=3.541)

Waarde 8,59

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

 

 

Prijs in het zwarte circuit 

In de enquête werden gebruikers bevraagd rond de prijs die volgens hen voor gelijkaardige 
activiteiten in het zwart wordt betaald (Figuur 63). Uit deze antwoorden kunnen we 
afleiden dat huishoudhulpen zonder arbeidscontract gemiddeld 8,59 EUR/uur vragen. In 
Wallonië ligt de gemiddelde zwartprijs wel beduidend lager (7,96 EUR). In Vlaanderen 
wordt het meest gevraagd (8,89 EUR). Brussel zit met een bedrag van 8,55 EUR 

Prijs in het zwarte circuit volgens de gebruikers naar regio 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Uit deze resultaten blijkt dus duidelijk dat er nog een groot verschil is tussen de prijs in het 
systeem en in het zwarte circuit. Door een grote consumentensubsidie 

de reële kostprijs in het dienstencheque-systeem erg laag kunnen 
leggen (momenteel 5,25 EUR) ten opzichte van de gangbare tarieven in het zwarte circuit. 
Wel dient men op te passen, want de draagkracht van dienstencheque-gebruikers is niet 

elijk van de regio en de leeftijd van de gebruikers. Gebruikers uit 
Wallonië zijn minder bereid om te betalen dan gebruikers in Brussel en Vlaanderen. De 
gangbare prijs in het zwarte circuit is ook lager in Wallonië ten opzichte van vooral 

f 65 jaar zijn gebruikers ook minder bereid (of in staat) om te betalen 

 

Brussel 
(N=318)

Vlaanderen 
(N=2.206)

Wallonië 
(N=1.018)

8,55 8,89 7,96
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In de enquête werden gebruikers bevraagd rond de prijs die volgens hen voor gelijkaardige 
). Uit deze antwoorden kunnen we 

afleiden dat huishoudhulpen zonder arbeidscontract gemiddeld 8,59 EUR/uur vragen. In 
el beduidend lager (7,96 EUR). In Vlaanderen 

een bedrag van 8,55 EUR rond het 

 

Uit deze resultaten blijkt dus duidelijk dat er nog een groot verschil is tussen de prijs in het 
systeem en in het zwarte circuit. Door een grote consumentensubsidie 

systeem erg laag kunnen 
leggen (momenteel 5,25 EUR) ten opzichte van de gangbare tarieven in het zwarte circuit. 

gebruikers is niet 
elijk van de regio en de leeftijd van de gebruikers. Gebruikers uit 

Wallonië zijn minder bereid om te betalen dan gebruikers in Brussel en Vlaanderen. De 
gangbare prijs in het zwarte circuit is ook lager in Wallonië ten opzichte van vooral 

f 65 jaar zijn gebruikers ook minder bereid (of in staat) om te betalen 
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9.3 Het belang van de fiscale aftrek voor gebruikers

In de enquête werden gebruikers bevraagd naar het belang van de fiscale aftrek bij het 
bepalen van het aantal aan 
deze vraag weer per regio. Het 
de fiscale aftrek een belangrijk
aangekochte cheques. Ruim 65% gebruikers geeft aan dat dit een matig tot zeer 
belangrijke invloed heeft. Voor slechts 35% gebruikers heeft de fiscale aftrek relatief geen 
invloed tot totaal geen invloed.

Vooral in Brussel speelt de fiscale aftrek een belangrijk
geeft aan dat dit een matig tot zeer belangrijk
daalt dit aantal tot ongeveer 64%. 

Figuur 64: Belang van de fiscale aftrek voor gebruikers

Wallonië (3,87) (N=2.003)

Vlaanderen (3,92) (N=4.153)

Brussel (3,96) (N=572)

Totaal (3,91) (N=6.728)

Totaal geen invloed

Matige invloed

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Figuur 65 geeft vervolgens het belang van de fiscale aftrek voor gebruikers volgens h
leeftijd. Hierbij blijkt duidelijk dat de aantrekkelijkheid van de fiscale aftrek daalt met de 
leeftijd van de gebruiker. 73% gebruikers jonger dan 35 jaar geven aan dat de fiscale 
aftrek een matig tot zeer belangrijk
aangekochte cheques. Bij gebruiker
slechts 51%.  

 

                                               

45 Minimum = 1; Maximum = 6. 
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In de enquête werden gebruikers bevraagd naar het belang van de fiscale aftrek bij het 
 te kopen cheques. Onderstaande figuur geeft de resultaten van 

deze vraag weer per regio. Het cijfer tussen haken is de score45. Hieruit blijkt duidelijk dat 
de fiscale aftrek een belangrijke factor is voor gebruikers bij het bepalen van het aantal 

kochte cheques. Ruim 65% gebruikers geeft aan dat dit een matig tot zeer 
invloed heeft. Voor slechts 35% gebruikers heeft de fiscale aftrek relatief geen 

invloed tot totaal geen invloed. 

Vooral in Brussel speelt de fiscale aftrek een belangrijke rol. 7 op 10 Brusselse gebruikers 
geeft aan dat dit een matig tot zeer belangrijke invloed heeft. In Vlaanderen en Wallonië 
daalt dit aantal tot ongeveer 64%.  
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Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

geeft vervolgens het belang van de fiscale aftrek voor gebruikers volgens h
leeftijd. Hierbij blijkt duidelijk dat de aantrekkelijkheid van de fiscale aftrek daalt met de 
leeftijd van de gebruiker. 73% gebruikers jonger dan 35 jaar geven aan dat de fiscale 
aftrek een matig tot zeer belangrijke invloed heeft voor het bepalen van
aangekochte cheques. Bij gebruikers ouder dan 65 jaar schommelt dit percentage rond 

        

= 1; Maximum = 6.  
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In de enquête werden gebruikers bevraagd naar het belang van de fiscale aftrek bij het 
geeft de resultaten van 

. Hieruit blijkt duidelijk dat 
factor is voor gebruikers bij het bepalen van het aantal 

kochte cheques. Ruim 65% gebruikers geeft aan dat dit een matig tot zeer 
invloed heeft. Voor slechts 35% gebruikers heeft de fiscale aftrek relatief geen 

e rol. 7 op 10 Brusselse gebruikers 
invloed heeft. In Vlaanderen en Wallonië 

19,1%

19,3%

20,2%

19,3%

80% 100%

Relatief geen invloed

Zeer belangrijke invloed

geeft vervolgens het belang van de fiscale aftrek voor gebruikers volgens hun 
leeftijd. Hierbij blijkt duidelijk dat de aantrekkelijkheid van de fiscale aftrek daalt met de 
leeftijd van de gebruiker. 73% gebruikers jonger dan 35 jaar geven aan dat de fiscale 

invloed heeft voor het bepalen van het aantal 
percentage rond 
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Figuur 65: Belang van de fiscale aftrek voor gebruikers volgens leeftijd 

13%

11%

8%

0%

> 80 (3,44) (N=682)

65-79 (3,41) (N=1.375)

55-64 (3,74) (N=1.146)

45-54 (3,97) (N=1.500)

35-44 (4,2) (N=1.387)

< 35 (4,31) (N=615)

Totaal geen invloed

Relatief geen invloed

Belangrijke invloed

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête

Deze resultaten nuanceren zeer sterk de resultaten uit de voormalige enquête bij 
gebruikers (2008). In deze enquête bleek dat evenwel 66% gebruikers geen rekening 
houdt met de fiscale aftrekbaarh
wensen te gebruiken. Deze verschillen kunnen door verschillende factoren verklaard 
worden: 

� Ten eerste is de vraagstelling in de twee enquêtes verschillend. In de voormalige 
enquête was het voor de responde
De huidige vraagstelling voegt nuances in de antwoordmogelijkheden door 
verschillende schalen voor te stellen. 

� Ten tweede valt de enquête (april 2011) samen met de periode dat de fiscale 
attesten door Sodexo naar de gebruikers werden doorgestuurd. Dit was niet het 
geval tijdens de vorige enquête (februari
bewust van de waarde van de fiscale aftrek waarop ze recht hebben wat 
hoogstwaarschijnlijk hun a

� Tot slot is in 2010 de mogelijkheid om de fiscale aftrek van de dienstencheques af 
te schaffen geregeld in de media aan bod gekomen. De antwoorden van de 
gebruikers kunnen ook hierdoor sterk beï

Men kan hieruit dus concluderen dat de fiscale aftrek toch 
gebruikers. Vooral voor jonge gebruikers speelt dit een belangrijke rol. 
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Deze resultaten nuanceren zeer sterk de resultaten uit de voormalige enquête bij 
gebruikers (2008). In deze enquête bleek dat evenwel 66% gebruikers geen rekening 
houdt met de fiscale aftrekbaarheid voor het bepalen van het aantal cheques dat ze 
wensen te gebruiken. Deze verschillen kunnen door verschillende factoren verklaard 

Ten eerste is de vraagstelling in de twee enquêtes verschillend. In de voormalige 
enquête was het voor de respondent enkel mogelijk om ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden. 
De huidige vraagstelling voegt nuances in de antwoordmogelijkheden door 
verschillende schalen voor te stellen.  

Ten tweede valt de enquête (april 2011) samen met de periode dat de fiscale 
xo naar de gebruikers werden doorgestuurd. Dit was niet het 

geval tijdens de vorige enquête (februari-maart 2009). Hierdoor waren gebruikers 
bewust van de waarde van de fiscale aftrek waarop ze recht hebben wat 
hoogstwaarschijnlijk hun antwoorden sterk heeft beïnvloed. 

Tot slot is in 2010 de mogelijkheid om de fiscale aftrek van de dienstencheques af 
te schaffen geregeld in de media aan bod gekomen. De antwoorden van de 
gebruikers kunnen ook hierdoor sterk beïnvloed zijn geweest.  

Men kan hieruit dus concluderen dat de fiscale aftrek toch belangrijk blijkt 
gebruikers. Vooral voor jonge gebruikers speelt dit een belangrijke rol.  
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Deze resultaten nuanceren zeer sterk de resultaten uit de voormalige enquête bij 
gebruikers (2008). In deze enquête bleek dat evenwel 66% gebruikers geen rekening 

eid voor het bepalen van het aantal cheques dat ze 
wensen te gebruiken. Deze verschillen kunnen door verschillende factoren verklaard 

Ten eerste is de vraagstelling in de twee enquêtes verschillend. In de voormalige 
nt enkel mogelijk om ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden. 

De huidige vraagstelling voegt nuances in de antwoordmogelijkheden door 

Ten tweede valt de enquête (april 2011) samen met de periode dat de fiscale 
xo naar de gebruikers werden doorgestuurd. Dit was niet het 

maart 2009). Hierdoor waren gebruikers 
bewust van de waarde van de fiscale aftrek waarop ze recht hebben wat 

Tot slot is in 2010 de mogelijkheid om de fiscale aftrek van de dienstencheques af 
te schaffen geregeld in de media aan bod gekomen. De antwoorden van de 

belangrijk blijkt voor de 
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9.4 Reactie op de beleidsopties volgens gebruikers

In de enquête bij gebruikers werd gepeild naar de

� De prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro zou stijgen
� De fiscale aftrek wordt afgeschaft
� De prijs wordt gedifferentieerd naar inkomen (5 

10 € voor de hoogste categorieën)
� De prijs voor activiteiten buitenshuis tot 9 

Hieronder worden de antwoorden van gebruikers geanalyseerd en telkens opgesplitst naar 
regio en leeftijd.  

9.4.1 Reactie van gebruikers in geval van een prijsverhoging van dienstencheques

In Tabel 98 wordt aangegeven wat de reactie van gebruikers zou zijn op een prijsstijging 
van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro. De meerderheid gebruikers (56,9%) zou 
evenveel dienstencheques als nu gebruiken. 3 op 10 gebruikers zou minder 
dienstencheques gebruiken. Slechts 6,7% gebruikers zou stoppen met het gebruik van 
cheques indien de prijs wordt verhoog

Er zijn echter een aantal verschillen op te merken naar regio van de ge
in Vlaanderen blijken het minst prijsgevoelig te zijn, terwijl deze in Wallonië het meest 
gevoelig blijken te zijn. 61% gebruikers uit Vlaanderen zouden evenveel dienstencheques 
als nu gebruiken bij een prijsstijging, tegen slechts 49% 
Vlaamse gebruikers zouden minder cheques bij een prijsverhoging gebruiken tegen 4 op 
10 in Wallonië. Meer gebruikers in Wallonië geven ook aan te zullen stoppen met het 
gebruik van dienstencheques bij een prijsverhoging (7,9% tege

Tabel 98: Reactie van gebruikers op een prijsstijging van 7,5 euro naar 8 euro naar regio

 

Stoppen met het gebruik van dienstencheques

Minder dienstencheques gebruiken 

Evenveel dienstencheques als nu gebruik

Meer dienstencheques als nu gebruiken

Ik weet het niet 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

De grootste verschillen in de reactie van gebruikers bij een prijsstijging zijn echter op te 
merken naar leeftijd. Tabel 
de leeftijd van de gebruiker. Hoe ouder de gebruiker, hoe minder de prijs een invloed heeft 
op zijn keuze om dienstencheques al dan
gebruikers ouder dan 45 jaar aan evenveel dienstencheques als nu te gebruiken bij een 
prijsstijging. Bij gebruikers jonger dan 35 daalt dit percentage tot 45,4%. 4 op 10 
gebruikers van de jongste leeftijdca
gebruiken bij een prijsstijging tegen slechts 26,2% 80+ers. De jongeren geven ook het 
meeste aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques bij een prijsstijging 
(11,0% tegen 5,0% bij 80+ers). Het i
van de respondenten nog niet weet hoe ze zouden reageren bij een prijsstijging (4,9%). 
Dit is vooral het geval bij oudere gebruikers (8,3% bij 80+ers).  

 

 

Reactie op de beleidsopties volgens gebruikers

In de enquête bij gebruikers werd gepeild naar de reactie van gebruikers indien:

De prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro zou stijgen 
De fiscale aftrek wordt afgeschaft 
De prijs wordt gedifferentieerd naar inkomen (5 € voor laagste categorieën en tot 

€ voor de hoogste categorieën) 
prijs voor activiteiten buitenshuis tot 9 € zou stijgen 

Hieronder worden de antwoorden van gebruikers geanalyseerd en telkens opgesplitst naar 

Reactie van gebruikers in geval van een prijsverhoging van dienstencheques

wordt aangegeven wat de reactie van gebruikers zou zijn op een prijsstijging 
van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro. De meerderheid gebruikers (56,9%) zou 

nstencheques als nu gebruiken. 3 op 10 gebruikers zou minder 
dienstencheques gebruiken. Slechts 6,7% gebruikers zou stoppen met het gebruik van 
cheques indien de prijs wordt verhoogd.  

Er zijn echter een aantal verschillen op te merken naar regio van de gebruiker. Gebruikers 
in Vlaanderen blijken het minst prijsgevoelig te zijn, terwijl deze in Wallonië het meest 
gevoelig blijken te zijn. 61% gebruikers uit Vlaanderen zouden evenveel dienstencheques 
als nu gebruiken bij een prijsstijging, tegen slechts 49% in Wallonië. Ruim 3 op 10 
Vlaamse gebruikers zouden minder cheques bij een prijsverhoging gebruiken tegen 4 op 
10 in Wallonië. Meer gebruikers in Wallonië geven ook aan te zullen stoppen met het 
gebruik van dienstencheques bij een prijsverhoging (7,9% tegenover 6,2% in Vlaanderen). 

: Reactie van gebruikers op een prijsstijging van 7,5 euro naar 8 euro naar regio
Totaal 

(N=7.042) 
Brussel               
(N=604) 

Vlaanderen 
(N=4.351)

van dienstencheques 6,7% 6,4% 6,2% 

 31,2% 31,1% 27,7% 

Evenveel dienstencheques als nu gebruiken 56,9% 57,4% 60,9% 

Meer dienstencheques als nu gebruiken 0,3% 0,3% 0,3% 

4,9% 4,8% 4,9% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

De grootste verschillen in de reactie van gebruikers bij een prijsstijging zijn echter op te 
Tabel 99 toont aan dat de prijsgevoeligheid van gebruikers daalt met 

de leeftijd van de gebruiker. Hoe ouder de gebruiker, hoe minder de prijs een invloed heeft 
op zijn keuze om dienstencheques al dan niet te blijven gebruiken. Zo geeft ruim 6 op 10 
gebruikers ouder dan 45 jaar aan evenveel dienstencheques als nu te gebruiken bij een 
prijsstijging. Bij gebruikers jonger dan 35 daalt dit percentage tot 45,4%. 4 op 10 
gebruikers van de jongste leeftijdcategorieën zouden minder dienstencheques als nu 
gebruiken bij een prijsstijging tegen slechts 26,2% 80+ers. De jongeren geven ook het 
meeste aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques bij een prijsstijging 
(11,0% tegen 5,0% bij 80+ers). Het is echter belangrijk om op te merken dat een deel 
van de respondenten nog niet weet hoe ze zouden reageren bij een prijsstijging (4,9%). 
Dit is vooral het geval bij oudere gebruikers (8,3% bij 80+ers).   

127 

Reactie op de beleidsopties volgens gebruikers 

reactie van gebruikers indien: 

 

€ voor laagste categorieën en tot 

Hieronder worden de antwoorden van gebruikers geanalyseerd en telkens opgesplitst naar 

Reactie van gebruikers in geval van een prijsverhoging van dienstencheques 

wordt aangegeven wat de reactie van gebruikers zou zijn op een prijsstijging 
van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro. De meerderheid gebruikers (56,9%) zou 

nstencheques als nu gebruiken. 3 op 10 gebruikers zou minder 
dienstencheques gebruiken. Slechts 6,7% gebruikers zou stoppen met het gebruik van 

bruiker. Gebruikers 
in Vlaanderen blijken het minst prijsgevoelig te zijn, terwijl deze in Wallonië het meest 
gevoelig blijken te zijn. 61% gebruikers uit Vlaanderen zouden evenveel dienstencheques 

in Wallonië. Ruim 3 op 10 
Vlaamse gebruikers zouden minder cheques bij een prijsverhoging gebruiken tegen 4 op 
10 in Wallonië. Meer gebruikers in Wallonië geven ook aan te zullen stoppen met het 

nover 6,2% in Vlaanderen).  

: Reactie van gebruikers op een prijsstijging van 7,5 euro naar 8 euro naar regio 
Vlaanderen 
(N=4.351) 

Wallonië 
(N=2.087) 

 7,9% 

 38,2% 

 48,9% 

 0,3% 

 4,8% 

 100% 

De grootste verschillen in de reactie van gebruikers bij een prijsstijging zijn echter op te 
toont aan dat de prijsgevoeligheid van gebruikers daalt met 

de leeftijd van de gebruiker. Hoe ouder de gebruiker, hoe minder de prijs een invloed heeft 
niet te blijven gebruiken. Zo geeft ruim 6 op 10 

gebruikers ouder dan 45 jaar aan evenveel dienstencheques als nu te gebruiken bij een 
prijsstijging. Bij gebruikers jonger dan 35 daalt dit percentage tot 45,4%. 4 op 10 

tegorieën zouden minder dienstencheques als nu 
gebruiken bij een prijsstijging tegen slechts 26,2% 80+ers. De jongeren geven ook het 
meeste aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques bij een prijsstijging 

s echter belangrijk om op te merken dat een deel 
van de respondenten nog niet weet hoe ze zouden reageren bij een prijsstijging (4,9%). 
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Tabel 99: Reactie van gebruikers op een prijsstijging van 7,5 euro naar 8 euro naar leeftijd

 
< 35                 

(N=642)

Stoppen  11,1%

Minder gebruiken 39,4%

Evenveel als nu gebruiken 46,4%

Meer gebruiken 0,0%

Ik weet het niet 3,1%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

9.4.2 Reactie van de gebruikers in geval van afschaffing van de fiscale aftrek

In Tabel 100 wordt aangegeven wat de reactie van gebruikers zou 
aftrek van de dienstencheques wordt afgeschaft. Uit de resultaten van de enquête blijkt 
duidelijk dat dit een zeer nefaste impact zou hebben op het systeem van de 
dienstencheques. Ongeveer 4 op 10 gebruikers geeft aan te stoppen met 
dienstencheques indien de fiscale aftrek wordt afgeschaft. 3 op 10 gebruikers zou er 
minder van gebruiken, terwijl slechts 2 op 10 gebruikers evenveel dienstencheques als nu 
zou gebruiken.  

Er zijn echter alweer een aantal verschillen op te
Gebruikers in Wallonië blijken het meest gevoelig te zijn aan de fiscale aftrek. Bijna 5 op 
10 gebruikers geeft aan te willen stoppen bij de afschaffing ervan. In Brussel en 
Vlaanderen schommelt dit rond de 40%. Slechts
evenveel dienstencheques als nu gebruiken, terwijl dit in Brussel en Vlaanderen rond 21% 
schommelt.  

Tabel 100: Reactie van gebruikers op een afschaffing van de fiscale aftrek naar regio

 (N=6.990)
Stoppen  

Minder gebruiken 

Evenveel als nu gebruiken 

Meer gebruiken 

Ik weet het niet 

Totaal 
Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Ook naar leeftijd zijn zeer grote verschillen op te merken in de reactie van gebruikers op 
een afschaffing van de fiscale aftrek. 
gebruikers ten opzichte van de fiscale aftrek daalt met de leeftijd. 56% gebruikers jonger 
dan 35 jaar zouden stoppen met het gebruik van diens
wordt afgeschaft tegen 3 op 10 gebruikers boven 80 jaar. 3 op 10 gebruikers van deze 
leeftijdsgroep zou nog steeds evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen slechts 1 
op 10 gebruikers onder 35 jaar. De oudste leeft
meest antwoorden dat ze nog niet weten hoe ze zouden reageren (11,5% bij 80+ers tegen 
2,8% bij gebruikers jonger dan 35 jaar).

Tabel 101: Reactie van gebruikers op een afschaffing van de fisca

 
< 35                 

(N=642)

Stoppen  55,9%

Minder gebruiken 32,1%

Evenveel als nu 
gebruiken 

9,2%

Meer gebruiken 0,0%

Ik weet het niet 2,8%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

gebruikers op een prijsstijging van 7,5 euro naar 8 euro naar leeftijd
< 35                 

(N=642) 
35-44 

(N=1.429) 
45-54 

(N=1.530) 
55-64 

(N=1.198)
65

(N=1.499)

11,1% 8,0% 4,5% 5,8% 5,2%

39,4% 33,7% 29,0% 29,5% 26,4%

46,4% 54,3% 61,5% 60,7% 60,5%

0,0% 0,3% 0,4% 0,2% 0,5%

3,1% 3,8% 4,6% 3,9% 7,4%

100% 100% 100% 100% 100%

van gebruikersenquête (2010) 

Reactie van de gebruikers in geval van afschaffing van de fiscale aftrek

wordt aangegeven wat de reactie van gebruikers zou zijn indien de fiscale 
aftrek van de dienstencheques wordt afgeschaft. Uit de resultaten van de enquête blijkt 
duidelijk dat dit een zeer nefaste impact zou hebben op het systeem van de 
dienstencheques. Ongeveer 4 op 10 gebruikers geeft aan te stoppen met 
dienstencheques indien de fiscale aftrek wordt afgeschaft. 3 op 10 gebruikers zou er 
minder van gebruiken, terwijl slechts 2 op 10 gebruikers evenveel dienstencheques als nu 

Er zijn echter alweer een aantal verschillen op te merken naar regio van de gebruiker. 
Gebruikers in Wallonië blijken het meest gevoelig te zijn aan de fiscale aftrek. Bijna 5 op 
10 gebruikers geeft aan te willen stoppen bij de afschaffing ervan. In Brussel en 
Vlaanderen schommelt dit rond de 40%. Slechts 14,6% gebruikers in Wallonië zou 
evenveel dienstencheques als nu gebruiken, terwijl dit in Brussel en Vlaanderen rond 21% 

: Reactie van gebruikers op een afschaffing van de fiscale aftrek naar regio
Totaal 

(N=6.990) 
Brussel 
(N=599) 

Vlaanderen 
(N=4.318) 

42,6% 41,0% 40,5% 

32,1% 31,6% 31,8% 

18,7% 21,0% 20,4% 

0,2% 0,2% 0,2% 

6,4% 6,3% 7,1% 

100% 100% 100% 
Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Ook naar leeftijd zijn zeer grote verschillen op te merken in de reactie van gebruikers op 
een afschaffing van de fiscale aftrek. Tabel 101 toont weer aan dat de gevoeligheid van de 
gebruikers ten opzichte van de fiscale aftrek daalt met de leeftijd. 56% gebruikers jonger 
dan 35 jaar zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques indien de fiscale aftrek 
wordt afgeschaft tegen 3 op 10 gebruikers boven 80 jaar. 3 op 10 gebruikers van deze 

steeds evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen slechts 1 
op 10 gebruikers onder 35 jaar. De oudste leeftijdscategorieën zijn ook degene die het 
meest antwoorden dat ze nog niet weten hoe ze zouden reageren (11,5% bij 80+ers tegen 
2,8% bij gebruikers jonger dan 35 jaar). 

: Reactie van gebruikers op een afschaffing van de fiscale aftrek naar leeftijd
< 35                 

(N=642) 
35-44 

(N=1.429) 
45-54 

(N=1.537) 
55-64 

(N=1.199)
65-79 

(N=1.469)

55,9% 49,3% 41,1% 38,9% 32,0%

32,1% 30,9% 34,0% 32,3% 32,3%

9,2% 14,8% 19,3% 21,3% 25,2%

0,0% 0,2% 0,3% 0,1% 0,4%

2,8% 4,8% 5,3% 7,4% 10,1%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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gebruikers op een prijsstijging van 7,5 euro naar 8 euro naar leeftijd 
65-79 

(N=1.499) 
> 80               

(N=734) 

5,2% 5,0% 

26,4% 26,2% 

60,5% 60,4% 

0,5% 0,1% 

7,4% 8,3% 

100% 100% 

Reactie van de gebruikers in geval van afschaffing van de fiscale aftrek 

zijn indien de fiscale 
aftrek van de dienstencheques wordt afgeschaft. Uit de resultaten van de enquête blijkt 
duidelijk dat dit een zeer nefaste impact zou hebben op het systeem van de 
dienstencheques. Ongeveer 4 op 10 gebruikers geeft aan te stoppen met het gebruik van 
dienstencheques indien de fiscale aftrek wordt afgeschaft. 3 op 10 gebruikers zou er 
minder van gebruiken, terwijl slechts 2 op 10 gebruikers evenveel dienstencheques als nu 

merken naar regio van de gebruiker. 
Gebruikers in Wallonië blijken het meest gevoelig te zijn aan de fiscale aftrek. Bijna 5 op 
10 gebruikers geeft aan te willen stoppen bij de afschaffing ervan. In Brussel en 

14,6% gebruikers in Wallonië zou 
evenveel dienstencheques als nu gebruiken, terwijl dit in Brussel en Vlaanderen rond 21% 

: Reactie van gebruikers op een afschaffing van de fiscale aftrek naar regio 
Wallonië 

(N=2.072) 
47,3% 

32,7% 

14,6% 

0,2% 

5,2% 

100% 

Ook naar leeftijd zijn zeer grote verschillen op te merken in de reactie van gebruikers op 
toont weer aan dat de gevoeligheid van de 

gebruikers ten opzichte van de fiscale aftrek daalt met de leeftijd. 56% gebruikers jonger 
tencheques indien de fiscale aftrek 

wordt afgeschaft tegen 3 op 10 gebruikers boven 80 jaar. 3 op 10 gebruikers van deze 
steeds evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen slechts 1 

ijdscategorieën zijn ook degene die het 
meest antwoorden dat ze nog niet weten hoe ze zouden reageren (11,5% bij 80+ers tegen 

le aftrek naar leeftijd 
79 

(N=1.469) 
> 80               

(N=714) 

32,0% 29,3% 

32,3% 30,0% 

25,2% 29,1% 

0,4% 0,1% 

10,1% 11,5% 

100% 100% 
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9.4.3 Reactie van de gebruikers op een differentiering van de prijs van dienstencheques 
naar inkomen 

In de enquête werd gepeild naar de reactie van gebruikers indien de prijs van de 
dienstencheques tot 5 € wordt verlaagd voor de laagste inkomenscategorieën en tot 10 € 
wordt verhoogd voor de hoogste inkomenscategorieën. 

Tabel 103 toont aan dat deze optie ook een relatieve nefaste impact zou hebben op het 
systeem van de dienstencheques. 3
blijven gebruiken, 23,1% zou stoppen met het gebruik van dienstencheques en 27,2% zou 
er minder van gebruiken. Slechts 4% zou meer dienstencheques dan nu gebruiken. Een 
groot aantal gebruikers (14,2%) wee
hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat deze gebruikers niet goed weten 
tot welke inkomenscategorieën ze beschouwd kunnen worden. 

Er zijn echter alweer belangrijke regionale verschillen in de reactie van gebruikers 
prijsdifferentiatie. Net zoals in de voorbije opties reageren gebruikers in Wallonië het 
sterkst. 3 op 10 van deze gebruikers zouden stoppen met het gebruik van di
indien deze optie wordt ingevoerd tegen 2 op 10 gebruikers in Vlaanderen. 35% gebruikers 
in Vlaanderen zouden evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen slechts 26% in 
Wallonië. Brussel zit in een middenpositie. 

Tabel 102: Reactie van gebruikers op prijsdifferentiatie naar inkomen (per regio)

 
Stoppen  

Minder gebruiken 

Evenveel als nu gebruiken 

Meer gebruiken 

Ik weet het niet 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Ook naar leeftijd zijn er belangrijke verschillen 
(Tabel 103). Net zoals in de voorbije opties reageren jongeren het sterkst. 3 op 10 
gebruikers jonger dan 35 jaar zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques indien 
deze optie wordt ingevoerd tegen slechts 1 op 10 gebruikers ouder dan 80 jaar. 4 op 10 
gebruikers boven de 80 jaar zouden evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen 2 
op 10 jongeren. De ouderen geven ook het meest aan meer dienstencheques als nu te 
gebruiken indien deze optie wordt ingevoerd (7,8% versus 3,0% voor de groep 35
jaar). Dit kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat deze leeftijdsgroep 
een hogere kans heeft om in aanmerking te komen voor de dienstencheques met de 
laagste prijzen (laagste inkomenscategorieën). Een groot deel van de oudere gebruikers 
weet echter nog niet goed hoe ze zouden reageren bij de invoering van een 
prijsdifferentiatie (21,2% bij groep 

Tabel 103: Reactie van gebruikers op prijsdifferentiatie naar inkomen (per leeftijd)

 

Stoppen  

Minder gebruiken 

Evenveel als nu gebruiken 

Meer gebruiken 

Ik weet het niet 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

de gebruikers op een differentiering van de prijs van dienstencheques 

In de enquête werd gepeild naar de reactie van gebruikers indien de prijs van de 
€ wordt verlaagd voor de laagste inkomenscategorieën en tot 10 € 

voor de hoogste inkomenscategorieën.  

toont aan dat deze optie ook een relatieve nefaste impact zou hebben op het 
systeem van de dienstencheques. 31,6% gebruikers zou evenveel dienstencheques als nu 
blijven gebruiken, 23,1% zou stoppen met het gebruik van dienstencheques en 27,2% zou 
er minder van gebruiken. Slechts 4% zou meer dienstencheques dan nu gebruiken. Een 
groot aantal gebruikers (14,2%) weet echter nog niet hoe ze zouden reageren. Dit kan 
hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat deze gebruikers niet goed weten 
tot welke inkomenscategorieën ze beschouwd kunnen worden.  

Er zijn echter alweer belangrijke regionale verschillen in de reactie van gebruikers 
prijsdifferentiatie. Net zoals in de voorbije opties reageren gebruikers in Wallonië het 
sterkst. 3 op 10 van deze gebruikers zouden stoppen met het gebruik van di
indien deze optie wordt ingevoerd tegen 2 op 10 gebruikers in Vlaanderen. 35% gebruikers 
in Vlaanderen zouden evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen slechts 26% in 
Wallonië. Brussel zit in een middenpositie.  

: Reactie van gebruikers op prijsdifferentiatie naar inkomen (per regio)
Totaal 

(N=6.983) 
Brussel               
(N=597) 

Vlaanderen 
(N=4.314) 

23,1% 24,3% 20,0% 

27,2% 27,9% 26,5% 

31,6% 28,1% 35,2% 

4,0% 3,8% 3,9% 

14,2% 15,9% 14,3% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Ook naar leeftijd zijn er belangrijke verschillen in de reactie van gebruikers op te merken 
). Net zoals in de voorbije opties reageren jongeren het sterkst. 3 op 10 

jaar zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques indien 
deze optie wordt ingevoerd tegen slechts 1 op 10 gebruikers ouder dan 80 jaar. 4 op 10 
gebruikers boven de 80 jaar zouden evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen 2 

uderen geven ook het meest aan meer dienstencheques als nu te 
gebruiken indien deze optie wordt ingevoerd (7,8% versus 3,0% voor de groep 35
jaar). Dit kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat deze leeftijdsgroep 

om in aanmerking te komen voor de dienstencheques met de 
laagste prijzen (laagste inkomenscategorieën). Een groot deel van de oudere gebruikers 
weet echter nog niet goed hoe ze zouden reageren bij de invoering van een 
prijsdifferentiatie (21,2% bij groep 65-79 jaar).  

: Reactie van gebruikers op prijsdifferentiatie naar inkomen (per leeftijd)
< 35                 

(N=642) 
35-44 

(N=1.427) 
45-54 

(N=1.535) 
55-64 

(N=1.195)

30,5% 30,5% 21,3% 20,6% 

31,5% 29,6% 30,2% 25,4% 

21,5% 26,3% 32,5% 36,9% 

3,7% 3,0% 3,1% 3,4% 

12,8% 10,5% 12,9% 13,7% 

100% 100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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de gebruikers op een differentiering van de prijs van dienstencheques 

In de enquête werd gepeild naar de reactie van gebruikers indien de prijs van de 
€ wordt verlaagd voor de laagste inkomenscategorieën en tot 10 € 

toont aan dat deze optie ook een relatieve nefaste impact zou hebben op het 
1,6% gebruikers zou evenveel dienstencheques als nu 

blijven gebruiken, 23,1% zou stoppen met het gebruik van dienstencheques en 27,2% zou 
er minder van gebruiken. Slechts 4% zou meer dienstencheques dan nu gebruiken. Een 

t echter nog niet hoe ze zouden reageren. Dit kan 
hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat deze gebruikers niet goed weten 

Er zijn echter alweer belangrijke regionale verschillen in de reactie van gebruikers op deze 
prijsdifferentiatie. Net zoals in de voorbije opties reageren gebruikers in Wallonië het 
sterkst. 3 op 10 van deze gebruikers zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques 
indien deze optie wordt ingevoerd tegen 2 op 10 gebruikers in Vlaanderen. 35% gebruikers 
in Vlaanderen zouden evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen slechts 26% in 

: Reactie van gebruikers op prijsdifferentiatie naar inkomen (per regio) 
Wallonië 

(N=2.072) 
29,0% 

28,0% 

25,5% 

4,1% 

13,4% 

100% 

in de reactie van gebruikers op te merken 
). Net zoals in de voorbije opties reageren jongeren het sterkst. 3 op 10 

jaar zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques indien 
deze optie wordt ingevoerd tegen slechts 1 op 10 gebruikers ouder dan 80 jaar. 4 op 10 
gebruikers boven de 80 jaar zouden evenveel dienstencheques als nu gebruiken tegen 2 

uderen geven ook het meest aan meer dienstencheques als nu te 
gebruiken indien deze optie wordt ingevoerd (7,8% versus 3,0% voor de groep 35-44 
jaar). Dit kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat deze leeftijdsgroep 

om in aanmerking te komen voor de dienstencheques met de 
laagste prijzen (laagste inkomenscategorieën). Een groot deel van de oudere gebruikers 
weet echter nog niet goed hoe ze zouden reageren bij de invoering van een 

: Reactie van gebruikers op prijsdifferentiatie naar inkomen (per leeftijd) 
64 

(N=1.195) 
65-79 

(N=1.464) 
> 80               

(N=720) 

 14,8% 12,1% 

 21,5% 18,3% 

 37,4% 43,8% 

5,1% 7,8% 

 21,2% 18,1% 

 100% 100% 
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9.4.4 Reactie van gebruikers bij een prijsstijging naar 

Tot slot werd aan de gebruikers die activiteiten buitenshuis gebruiken 
zouden reageren indien de prijs van dienstencheques voor activiteiten buitenshuis van 7,5 
€ naar 9 € zou stijgen. Deze antwoorden gelden dus enkel voor gebruikers die activiteiten 
buitenshuis gebruiken. 

Tabel 104 toont aan dat 3 op 10 gebruikers zouden stopen met het gebruik van 
dienstencheques indien deze prijsdifferentiatie wordt ingevoerd. 26% zou minder 
activiteiten buitenshuis uitvoeren en 2 op 10 
binnenshuis vervangen. 13% zou evenveel dienstencheques als nu gebruiken. Een groot 
deel weet echter nog niet hoe ze zouden reageren (10,9%).

Gebruikers in Wallonië blijken alweer het meest negatief te zijn. I
echter vooral Brusselse gebruikers het minst negatief (en niet Vlaamse gebruikers zoals in 
de andere opties). Dit kan verklaard worden door het kleiner aandeel gebruikers die in 
Brussel gebruik maken van strijken buitenshuis. 
zouden trouwens het strijken buitenshuis door strijken binnenshuis vervangen (37,3% 
versus 18,2% in Wallonië). In Wallonië daarentegen zouden de meeste gebruikers stoppen 
met het gebruik van dienstencheques (33,1%). 

Tabel 104: Reactie van gebruikers op prijsstijging bij activiteiten buitenshuis naar regio

 
Stoppen gebruik dienstencheques 

Vervangen door strijken binnenshuis

Minder activiteiten buitenshuis 

Evenveel als nu gebruiken 

Ik weet het niet 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Wat de reactie van gebruikers naar leeftijd betreft, kan moeilijk een eenduidig conclusie 
getrokken worden (Tabel 105
die nog niet weten hoe ze zouden reageren op een prijsstijging bij activiteiten buitenshuis 
(1 op 4). 4 op 10 jongeren zouden stoppen met het gebruik van cheques tegen 2 op 10 
gebruikers tussen 45 en 79 ja
tot 27,2%. De gevoeligheid van zeer oude gebruikers voor activiteiten buitenshuis blijkt 
dus hoog. Veel meer jongeren dan ouderen geven ook aan het strijken buitenshuis te 
vervangen door het strijken binnenshuis (23,5% jonger dan 35 jaar versus 15,8% ouder 
dan 80 jaar). Dit kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat zeer oude 
gebruikers minder gebruik maken van strijken als activiteit
andere buitenhuisactiviteiten
mobielen-vervoer, boodschappendiensten, enz). 

Tabel 105: Reactie van gebruikers op prijsstijgin

 
< 35                 

(N=196)

Stoppen  39,3%

Vervangen  23,5%

Minder  26,0%

Evenveel als nu  6,6%

Ik weet het niet 4,6%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

 

Reactie van gebruikers bij een prijsstijging naar €9 voor activiteiten buitenshuis

Tot slot werd aan de gebruikers die activiteiten buitenshuis gebruiken gevraagd hoe ze 
zouden reageren indien de prijs van dienstencheques voor activiteiten buitenshuis van 7,5 
€ naar 9 € zou stijgen. Deze antwoorden gelden dus enkel voor gebruikers die activiteiten 

toont aan dat 3 op 10 gebruikers zouden stopen met het gebruik van 
dienstencheques indien deze prijsdifferentiatie wordt ingevoerd. 26% zou minder 
activiteiten buitenshuis uitvoeren en 2 op 10 zou het strijken buitenshuis door het strijken 
binnenshuis vervangen. 13% zou evenveel dienstencheques als nu gebruiken. Een groot 
deel weet echter nog niet hoe ze zouden reageren (10,9%). 

Gebruikers in Wallonië blijken alweer het meest negatief te zijn. In dit geval reageren 
echter vooral Brusselse gebruikers het minst negatief (en niet Vlaamse gebruikers zoals in 
de andere opties). Dit kan verklaard worden door het kleiner aandeel gebruikers die in 
Brussel gebruik maken van strijken buitenshuis. Het grootste deel van deze gebruikers 
zouden trouwens het strijken buitenshuis door strijken binnenshuis vervangen (37,3% 
versus 18,2% in Wallonië). In Wallonië daarentegen zouden de meeste gebruikers stoppen 
met het gebruik van dienstencheques (33,1%).  

: Reactie van gebruikers op prijsstijging bij activiteiten buitenshuis naar regio
Totaal 

(N=1.789) 
Brussel               
(N=152) 

Vlaanderen 
(N=1.004)

Stoppen gebruik dienstencheques  29,1% 19,7% 28,0%

Vervangen door strijken binnenshuis 20,7% 37,3% 18,2%

 26,3% 21,0% 27,1%

13,0% 11,6% 15,7%

10,9% 10,4% 11,0%

100% 100% 100%

op basis van gebruikersenquête (2010) 

Wat de reactie van gebruikers naar leeftijd betreft, kan moeilijk een eenduidig conclusie 
105). Dit is vooral te wijten aan het zeer hoge aandeel ouderen 

die nog niet weten hoe ze zouden reageren op een prijsstijging bij activiteiten buitenshuis 
(1 op 4). 4 op 10 jongeren zouden stoppen met het gebruik van cheques tegen 2 op 10 
gebruikers tussen 45 en 79 jaar. Bij de zeer oudere gebruikers (+80ers) stijgt dit aandeel 
tot 27,2%. De gevoeligheid van zeer oude gebruikers voor activiteiten buitenshuis blijkt 
dus hoog. Veel meer jongeren dan ouderen geven ook aan het strijken buitenshuis te 

ijken binnenshuis (23,5% jonger dan 35 jaar versus 15,8% ouder 
dan 80 jaar). Dit kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat zeer oude 
gebruikers minder gebruik maken van strijken als activiteit buitenshuis

iviteiten die niet vervangen kunnen worden gebruiken
vervoer, boodschappendiensten, enz).  

: Reactie van gebruikers op prijsstijging bij activiteiten buitenshuis 
< 35                 

(N=196) 
35-44 

(N=420) 
45-54 

(N=478) 
55-64 

(N=318) 
65-79 

(N=263)

39,3% 35,7% 23,8% 20,4% 19,4%

23,5% 20,0% 22,0% 17,9% 20,9%

26,0% 26,0% 28,5% 27,0% 24,7%

6,6% 9,5% 16,1% 21,4% 16,0%

4,6% 8,8% 9,6% 13,2% 19,0%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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€9 voor activiteiten buitenshuis 

gevraagd hoe ze 
zouden reageren indien de prijs van dienstencheques voor activiteiten buitenshuis van 7,5 
€ naar 9 € zou stijgen. Deze antwoorden gelden dus enkel voor gebruikers die activiteiten 

toont aan dat 3 op 10 gebruikers zouden stopen met het gebruik van 
dienstencheques indien deze prijsdifferentiatie wordt ingevoerd. 26% zou minder 

zou het strijken buitenshuis door het strijken 
binnenshuis vervangen. 13% zou evenveel dienstencheques als nu gebruiken. Een groot 

n dit geval reageren 
echter vooral Brusselse gebruikers het minst negatief (en niet Vlaamse gebruikers zoals in 
de andere opties). Dit kan verklaard worden door het kleiner aandeel gebruikers die in 

ste deel van deze gebruikers 
zouden trouwens het strijken buitenshuis door strijken binnenshuis vervangen (37,3% 
versus 18,2% in Wallonië). In Wallonië daarentegen zouden de meeste gebruikers stoppen 

: Reactie van gebruikers op prijsstijging bij activiteiten buitenshuis naar regio 
Vlaanderen 
(N=1.004) 

Wallonië 
(N=633) 

28,0% 33,1% 

18,2% 20,6% 

27,1% 26,3% 

15,7% 9,3% 

11,0% 10,7% 

100% 100% 

Wat de reactie van gebruikers naar leeftijd betreft, kan moeilijk een eenduidig conclusie 
vooral te wijten aan het zeer hoge aandeel ouderen 

die nog niet weten hoe ze zouden reageren op een prijsstijging bij activiteiten buitenshuis 
(1 op 4). 4 op 10 jongeren zouden stoppen met het gebruik van cheques tegen 2 op 10 

ar. Bij de zeer oudere gebruikers (+80ers) stijgt dit aandeel 
tot 27,2%. De gevoeligheid van zeer oude gebruikers voor activiteiten buitenshuis blijkt 
dus hoog. Veel meer jongeren dan ouderen geven ook aan het strijken buitenshuis te 

ijken binnenshuis (23,5% jonger dan 35 jaar versus 15,8% ouder 
dan 80 jaar). Dit kan hoogstwaarschijnlijk verklaard worden door het feit dat zeer oude 

buitenshuis, maar eerder 
gebruiken (minder 

g bij activiteiten buitenshuis naar leeftijd 
79 

(N=263) 
> 80               

(N=114) 

19,4% 27,2% 

20,9% 15,8% 

24,7% 21,1% 

16,0% 11,4% 

19,0% 24,6% 

100% 100% 
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9.4.5 Impact van de beleidsopties indien de gebruiker uit het dienstencheque
stapt 

Bij de gebruikers die op één van de vorige vragen hebben geantwoord dat ze zouden 
stoppen met het dienstencheque
bovenstaande vermelde opties werd gepeild naar de nieuwe uitvoerder van de 
huishoudelijke activiteiten. 
de huishoudelijke activiteiten zelf (of door een gezinslid) zou (laten) uitvoeren (51,9%). 2 
op 10 gebruikers zou echter terugvallen op het zwarte circuit. De andere systemen (PWA, 
diensten van de OCMW, 
schommelen rond de 4% à 5%. In Brussel zou men meer terugvallen op het zwarte circuit 
dan in Vlaanderen en Wallonië. In deze twee laatste regio’s zouden veel gebruikers zich 
eerder richten op andere syst

Tabel 106: Uitvoerder activiteiten in de plaats van dienstencheque

 
Ik of een ander gezinslid  

Iemand zonder contract  

PWA-er  

Diensten van de OCMW  

Thuiszorgdiensten  

Een andere private 
onderneming  
Poetshulp onder contract van 
dienstbode 

Totaal  

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Hoe ouder men wordt, hoe minder men bereid is of in staat is om de huishoudelijke taken 
zelf te verrichten. 65,3% jonge gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van 
dienstencheques omwille van de invoering van één van bovenstaande vermelde opties zou 
zijn huishoudelijke taken zelf (of door een ander gezinslid laten) verrichten. 
valt tot 37,9% bij de oudste leeftijdscategorieën. Het gebruik van het zwarte circuit 
varieert niet sterk naar leeftijd en schommelt rond 20% voor alle 
grote verschil tussen de leeftijdsgroepen zit in het gebruik van andere diensten. De 
diensten van de OCMW- 
categorieën gebruikt worden. 

Tabel 107: Uitvoerder activiteiten in de plaats van dienstencheque

 
< 35                 

(N=403)

Ik of een ander gezinslid  65,3%

Iemand zonder contract  23,7%

PWA-er  2,7%

Diensten van de OCMW  1,3%

Thuiszorgdiensten  1,3%

Een andere private 
onderneming  

3,1%

Contract van dienstbode 2,7%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

 

 

 

Impact van de beleidsopties indien de gebruiker uit het dienstencheque

Bij de gebruikers die op één van de vorige vragen hebben geantwoord dat ze zouden 
stoppen met het dienstencheque-systeem omwille van de invoering van één van 
bovenstaande vermelde opties werd gepeild naar de nieuwe uitvoerder van de 

iten. Tabel 106 toont aan dat het merendeel gebruikers in dit geval 
de huishoudelijke activiteiten zelf (of door een gezinslid) zou (laten) uitvoeren (51,9%). 2 
op 10 gebruikers zou echter terugvallen op het zwarte circuit. De andere systemen (PWA, 
diensten van de OCMW, thuiszorgdiensten en een andere private onderneming) 
schommelen rond de 4% à 5%. In Brussel zou men meer terugvallen op het zwarte circuit 
dan in Vlaanderen en Wallonië. In deze twee laatste regio’s zouden veel gebruikers zich 
eerder richten op andere systemen (PWA, diensten van de OCMW en thuiszorgdiensten).

: Uitvoerder activiteiten in de plaats van dienstencheque-werknemer naar regio
Totaal 

(N=4.597) 
Brussel               
(N=262) 

Vlaanderen 
(N=1.942) 

57,9% 61,6% 56,8% 

21,8% 24,1% 21,6% 

5,0% 3,5% 4,6% 

3,4% 0,8% 3,9% 

4,0% 1,5% 5,4% 

4,2% 3,7% 4,3% 

3,8% 4,8% 3,4% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

Hoe ouder men wordt, hoe minder men bereid is of in staat is om de huishoudelijke taken 
zelf te verrichten. 65,3% jonge gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van 
dienstencheques omwille van de invoering van één van bovenstaande vermelde opties zou 
zijn huishoudelijke taken zelf (of door een ander gezinslid laten) verrichten. 
valt tot 37,9% bij de oudste leeftijdscategorieën. Het gebruik van het zwarte circuit 
varieert niet sterk naar leeftijd en schommelt rond 20% voor alle leeftijdsgroepen. Het 
grote verschil tussen de leeftijdsgroepen zit in het gebruik van andere diensten. De 

 en thuiszorgdiensten zouden veel sterker door de oudste 
categorieën gebruikt worden.  

rder activiteiten in de plaats van dienstencheque-werknemer naar leeftijd
< 35                 

(N=403) 
35-44 

(N=828) 
45-54 

(N=736) 
55-64 

(N=554) 
65-79 

(N=542)

65,3% 64,1% 60,8% 53,7% 42,9%

23,7% 20,9% 21,6% 22,0% 21,8%

2,7% 4,4% 5,2% 7,4% 8,0%

1,3% 1,6% 1,9% 3,6% 7,5%

1,3% 1,0% 2,3% 4,3% 10,6%

3,1% 4,0% 4,6% 4,8% 4,6%

2,7% 4,1% 3,6% 4,3% 4,6%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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Impact van de beleidsopties indien de gebruiker uit het dienstencheque-systeem 

Bij de gebruikers die op één van de vorige vragen hebben geantwoord dat ze zouden 
systeem omwille van de invoering van één van 

bovenstaande vermelde opties werd gepeild naar de nieuwe uitvoerder van de 
toont aan dat het merendeel gebruikers in dit geval 

de huishoudelijke activiteiten zelf (of door een gezinslid) zou (laten) uitvoeren (51,9%). 2 
op 10 gebruikers zou echter terugvallen op het zwarte circuit. De andere systemen (PWA, 

thuiszorgdiensten en een andere private onderneming) 
schommelen rond de 4% à 5%. In Brussel zou men meer terugvallen op het zwarte circuit 
dan in Vlaanderen en Wallonië. In deze twee laatste regio’s zouden veel gebruikers zich 

emen (PWA, diensten van de OCMW en thuiszorgdiensten). 

werknemer naar regio 
Wallonië 

(N=1.100) 
58,7% 

21,4% 

6,0% 

3,1% 

2,3% 

4,1% 

4,3% 

100% 

Hoe ouder men wordt, hoe minder men bereid is of in staat is om de huishoudelijke taken 
zelf te verrichten. 65,3% jonge gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van 
dienstencheques omwille van de invoering van één van bovenstaande vermelde opties zou 
zijn huishoudelijke taken zelf (of door een ander gezinslid laten) verrichten. Dit percentage 
valt tot 37,9% bij de oudste leeftijdscategorieën. Het gebruik van het zwarte circuit 

leeftijdsgroepen. Het 
grote verschil tussen de leeftijdsgroepen zit in het gebruik van andere diensten. De 

en thuiszorgdiensten zouden veel sterker door de oudste 

werknemer naar leeftijd 
79 

(N=542) 
> 80               

(N=241) 

42,9% 37,9% 

21,8% 20,2% 

8,0% 3,5% 

7,5% 12,8% 

10,6% 16,9% 

4,6% 4,9% 

4,6% 3,8% 

100% 100% 
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Op basis van deze resultat
vergelijking maken tussen de 
de beleidsopties naargelang hun impact op de dienstencheque
impact naar grootste impact):  

� Stijging van de prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro
� Differentiatie van de prijs van dienstencheques naar inkomen 
� Stijging van de prijs voor activiteiten buitenshuis
� Afschaffing van de fiscale aftrek

De stijging van de prijs van dienstencheq
gebruik van dienstencheques
dienstencheques of er minder van aankopen)
grootste impact zou hebben. Dit komt overeen met
prijselasticiteit van gebruikers en het belang dat ze hechten aan de fiscale aftrek (zie 
hiervoor). Hieruit bleek dat er 
tegen eerdere resultaten in 
de fiscale aftrek voor het bepalen van het aanta

Zoals hierboven aangetoond zijn er echter
van de gebruiker. Een algemene vaststelling is dat g
gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van het systeem. In Vlaanderen 
zouden de gebruikers het minst reageren. Brussel ligt tussen beide regio’s. Waalse 
gebruikers en jonge gebruikers zijn ook het minst bereid
dienstencheques.  

Tot slot, de meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van 
dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van deze beleidsopties, zouden hun 
huishoudelijke taken zelf verrichten. 2 op 10 van 
het zwarte circuit. Ouderen zullen het meest terugvallen op andere systemen (PWA, 
diensten van de OCMW en thuiszorgdiensten).

9.5 Beste beleidsoptie volgens ondernemingen

Ook bij de bedrijven werden de beleidsopties bevraa
de optie die volgens hen de kleinste impact zou hebben op het gebruik van 
dienstencheques. Tabel 108
de verhoging van de prijs van de dienstencheque tot 8 
het gebruik van dienstencheques (40,2%) Op de tweede plaats komt de differentiatie van 
de prijs van dienstencheques naar inkomen van d
plaats de afschaffing van de fiscale aftrek (22,0%). Op de laatste plaats komt de 
prijsverhoging naar 9 € per cheque voor activiteiten buitenshuis (13%). 

Bedrijven in alle regio’s zijn van mening dat de verhoging v
dienstencheque tot 8 € de kleinste impact zou hebben op het gebruik van 
dienstencheques. Tussen regio’s zijn er echter verschillen wat de tweede en derde plaats 
betreft. Voor bedrijven in Wallonië is de tweede minst negatieve optie de di
de prijs van dienstencheques naar inkomen. Voor bedrijven in de twee andere regio’s zou 
de afschaffing van de fiscale aftrek daarentegen minder negatief zijn. 

Tabel 108: Beleidsoptie met kleinste impact op gebruik 

 
Het verhogen van de prijs van de 
dienstencheque tot 8 € 

Het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid 

Differentiëren prijs dienstencheques volgens 
gezinsinkomen 
Prijsverhoging naar 9 € per cheque voor 
activiteiten buitenshuis 

Totaal 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête 

 

 

 

resultaten kan men dus vanuit het oogpunt van de gebruikers een 
vergelijking maken tussen de verschillende beleidsopties. Onderstaande lijst classificeert 
de beleidsopties naargelang hun impact op de dienstencheque-gebruikers (van kleinste 
impact naar grootste impact):   

Stijging van de prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro
Differentiatie van de prijs van dienstencheques naar inkomen  
Stijging van de prijs voor activiteiten buitenshuis 
Afschaffing van de fiscale aftrek 

De stijging van de prijs van dienstencheques zou dus de kleinste impact hebben op het 
gebruik van dienstencheques (in termen van stoppen met het gebruik van 
dienstencheques of er minder van aankopen), terwijl de afschaffing van de fiscale aftrek de 
grootste impact zou hebben. Dit komt overeen met de resultaten omtrent de 
prijselasticiteit van gebruikers en het belang dat ze hechten aan de fiscale aftrek (zie 
hiervoor). Hieruit bleek dat er marge is voor een prijsstijging. Uit deze analyse bleek ook 

 - dat dienstencheque-gebruikers een groot belang hechten aan 
de fiscale aftrek voor het bepalen van het aantal aangekochte cheques.  

en aangetoond zijn er echter verschillen op te merken naar regio en leeftijd 
van de gebruiker. Een algemene vaststelling is dat gebruikers in Wallonië en jonge 
gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van het systeem. In Vlaanderen 
zouden de gebruikers het minst reageren. Brussel ligt tussen beide regio’s. Waalse 
gebruikers en jonge gebruikers zijn ook het minst bereid om meer te betalen voor 

Tot slot, de meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van 
dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van deze beleidsopties, zouden hun 
huishoudelijke taken zelf verrichten. 2 op 10 van deze gebruikers zouden terugvallen op 
het zwarte circuit. Ouderen zullen het meest terugvallen op andere systemen (PWA, 
diensten van de OCMW en thuiszorgdiensten). 

Beste beleidsoptie volgens ondernemingen 

Ook bij de bedrijven werden de beleidsopties bevraagd. Hier werd specifiek gevraagd naar 
de optie die volgens hen de kleinste impact zou hebben op het gebruik van 

108 toont aan dat de grootste groep bedrijven van mening is dat 
de verhoging van de prijs van de dienstencheque tot 8 € de kleinste impact zou hebben op 
het gebruik van dienstencheques (40,2%) Op de tweede plaats komt de differentiatie van 
de prijs van dienstencheques naar inkomen van de gebruiker (24,9%) en bijna op dezelfde 
plaats de afschaffing van de fiscale aftrek (22,0%). Op de laatste plaats komt de 

€ per cheque voor activiteiten buitenshuis (13%).  

Bedrijven in alle regio’s zijn van mening dat de verhoging van de prijs van de 
€ de kleinste impact zou hebben op het gebruik van 

dienstencheques. Tussen regio’s zijn er echter verschillen wat de tweede en derde plaats 
betreft. Voor bedrijven in Wallonië is de tweede minst negatieve optie de di
de prijs van dienstencheques naar inkomen. Voor bedrijven in de twee andere regio’s zou 
de afschaffing van de fiscale aftrek daarentegen minder negatief zijn.  

: Beleidsoptie met kleinste impact op gebruik van dienstencheques naar regio
Totaal 

(N=1.071) 
Brussel 
(N=152) 

Vlaanderen 
(N=455) 

Het verhogen van de prijs van de 
40,2% 39,9% 41,0% 

Het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid  22,0% 25,3% 25,7% 

Differentiëren prijs dienstencheques volgens 
24,9% 18,3% 24,3% 

€ per cheque voor 
13,0% 16,5% 9,0% 

100% 100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 
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vanuit het oogpunt van de gebruikers een 
Onderstaande lijst classificeert 

gebruikers (van kleinste 

Stijging van de prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro 

ues zou dus de kleinste impact hebben op het 
(in termen van stoppen met het gebruik van 

, terwijl de afschaffing van de fiscale aftrek de 
de resultaten omtrent de 

prijselasticiteit van gebruikers en het belang dat ze hechten aan de fiscale aftrek (zie 
arge is voor een prijsstijging. Uit deze analyse bleek ook - 

gebruikers een groot belang hechten aan 

verschillen op te merken naar regio en leeftijd 
ebruikers in Wallonië en jonge 

gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van het systeem. In Vlaanderen 
zouden de gebruikers het minst reageren. Brussel ligt tussen beide regio’s. Waalse 

om meer te betalen voor 

Tot slot, de meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van 
dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van deze beleidsopties, zouden hun 

deze gebruikers zouden terugvallen op 
het zwarte circuit. Ouderen zullen het meest terugvallen op andere systemen (PWA, 

gd. Hier werd specifiek gevraagd naar 
de optie die volgens hen de kleinste impact zou hebben op het gebruik van 

roep bedrijven van mening is dat 
€ de kleinste impact zou hebben op 

het gebruik van dienstencheques (40,2%) Op de tweede plaats komt de differentiatie van 
e gebruiker (24,9%) en bijna op dezelfde 

plaats de afschaffing van de fiscale aftrek (22,0%). Op de laatste plaats komt de 

an de prijs van de 
€ de kleinste impact zou hebben op het gebruik van 

dienstencheques. Tussen regio’s zijn er echter verschillen wat de tweede en derde plaats 
betreft. Voor bedrijven in Wallonië is de tweede minst negatieve optie de differentiatie van 
de prijs van dienstencheques naar inkomen. Voor bedrijven in de twee andere regio’s zou 

van dienstencheques naar regio 
Vlaanderen 

 
Wallonië 
(N=463) 

39,3% 

16,8% 

28,3% 

15,6% 

100% 
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Vooral naar type ondernemingen kunnen de grootste verschillen opgemerkt worden (
109). Volgende vaststellingen kunnen hieruit getrokken 

� Private bedrijven, VZW’s, gemeentes/OCMW’s, PWA’s en natuurlijke personen: zijn 
van mening dat de verhoging van de prijs van dienstencheques tot 8 
negatieve impact zou hebben. Op de tweede plaats komt
prijs van dienstencheques. Voor private bedrijven en VZW’s zou dit eerder de 
afschaffing van de fiscale aftrek zijn. De differentiering van de prijs van 
dienstencheques naar inkomen scoort echter ook hoog volgens VZW’s. 

� Interim-bedrijven zijn van mening dat de a
differentiëring van de prijs van dienstencheques naar inkomen de kleinste 
negatieve impact zouden hebben op het systeem.

� Invoegbedrijven zijn van mening dat de afschaffing van de fiscale aftrek de 
kleinste negatieve i
de prijs van dienstencheques haalt echter bijna dezelfde percentage (33,2%). 

Tabel 109: Beleidsoptie met kleinste impact op gebruik van dienstencheques naar type

 
Privaat 
(N=452)

Verhogen prijs tot 8 € 40,7%

Afschaffen fiscale aftrek  26,7%

Differentiëren prijs 19,5%

9 € activiteiten buitenshuis 13,1%

Totaal 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010)

Op basis van deze resultaten
de geformuleerde beleidsoptie. Onderstaande lijst classificeert de beleidsopties naargelang 
hun impact op de dienstencheque
volgens bedrijven:   

� Stijging van de prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro
� Differentiatie van de prijs van dienstencheques naar inkomen 
� Afschaffing van de fiscale aftrek
� Stijging van de prijs voor activiteiten buitenshuis

Bedrijven verwachten dus dat de 
impact zou hebben op het dienstencheque
bedrijven, onafhankelijk de regio van vestiging. Bedrijven verschillen echter van mening 
naargelang hun type. Vooral interim
zou de afschaffing van de fiscale aftrek en de verhoging van de prijs van dienstencheques 
de kleinste impact hebben. Bij de andere type bedrijven komt de verhoging van de prijs 
van dienstencheques op de eerste p

 

 

Vooral naar type ondernemingen kunnen de grootste verschillen opgemerkt worden (
Volgende vaststellingen kunnen hieruit getrokken worden: 

Private bedrijven, VZW’s, gemeentes/OCMW’s, PWA’s en natuurlijke personen: zijn 
van mening dat de verhoging van de prijs van dienstencheques tot 8 

ou hebben. Op de tweede plaats komt de differentiëring van de 
an dienstencheques. Voor private bedrijven en VZW’s zou dit eerder de 

afschaffing van de fiscale aftrek zijn. De differentiering van de prijs van 
dienstencheques naar inkomen scoort echter ook hoog volgens VZW’s. 

bedrijven zijn van mening dat de afschaffing van de fiscale aftrek en de 
differentiëring van de prijs van dienstencheques naar inkomen de kleinste 
negatieve impact zouden hebben op het systeem. 
Invoegbedrijven zijn van mening dat de afschaffing van de fiscale aftrek de 

mpact zou hebben op het systeem (33,5%). De verhoging van 
de prijs van dienstencheques haalt echter bijna dezelfde percentage (33,2%). 

: Beleidsoptie met kleinste impact op gebruik van dienstencheques naar type

Privaat 
(N=452) 

Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=49) 

VZW 
(N=148) 

Gemeente/
OCMW 

(N=113)

40,7% 26,5% 33,2% 38,3% 41,7%

26,7% 28,1% 33,5% 25,0% 6,1%

19,5% 28,1% 23,8% 23,6% 38,5%

13,1% 17,2% 9,5% 13,2% 13,6%

100% 100% 100% 100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête (2010) 

resultaten kan men dus bepalen welke opinie de bedrijven hebben over 
beleidsoptie. Onderstaande lijst classificeert de beleidsopties naargelang 

hun impact op de dienstencheque-gebruikers (van kleinste impact naar grootste impact), 

Stijging van de prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro
Differentiatie van de prijs van dienstencheques naar inkomen  
Afschaffing van de fiscale aftrek 
Stijging van de prijs voor activiteiten buitenshuis 

Bedrijven verwachten dus dat de stijging van de prijs van dienstencheques de kleinste 
impact zou hebben op het dienstencheque-systeem. Deze conclusie geldt voor alle 
bedrijven, onafhankelijk de regio van vestiging. Bedrijven verschillen echter van mening 
naargelang hun type. Vooral interim-bedrijven hebben een andere mening. Volgens hen 
zou de afschaffing van de fiscale aftrek en de verhoging van de prijs van dienstencheques 
de kleinste impact hebben. Bij de andere type bedrijven komt de verhoging van de prijs 
van dienstencheques op de eerste plaats.  
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Vooral naar type ondernemingen kunnen de grootste verschillen opgemerkt worden (Tabel 

Private bedrijven, VZW’s, gemeentes/OCMW’s, PWA’s en natuurlijke personen: zijn 
van mening dat de verhoging van de prijs van dienstencheques tot 8 € de kleinste 

de differentiëring van de 
an dienstencheques. Voor private bedrijven en VZW’s zou dit eerder de 

afschaffing van de fiscale aftrek zijn. De differentiering van de prijs van 
dienstencheques naar inkomen scoort echter ook hoog volgens VZW’s.  

fschaffing van de fiscale aftrek en de 
differentiëring van de prijs van dienstencheques naar inkomen de kleinste 

Invoegbedrijven zijn van mening dat de afschaffing van de fiscale aftrek de 
mpact zou hebben op het systeem (33,5%). De verhoging van 

de prijs van dienstencheques haalt echter bijna dezelfde percentage (33,2%).  

: Beleidsoptie met kleinste impact op gebruik van dienstencheques naar type 
Gemeente/

OCMW 
(N=113) 

PWA 
(N=144) 

Nat. Pers. 
(N=153) 

41,7% 38,5% 43,0% 

6,1% 18,3% 14,3% 

38,5% 29,8% 30,3% 

13,6% 13,4% 12,4% 

100% 100% 100% 

opinie de bedrijven hebben over 
beleidsoptie. Onderstaande lijst classificeert de beleidsopties naargelang 

gebruikers (van kleinste impact naar grootste impact), 

Stijging van de prijs van dienstencheques van 7,5 euro naar 8 euro 

ng van de prijs van dienstencheques de kleinste 
systeem. Deze conclusie geldt voor alle 

bedrijven, onafhankelijk de regio van vestiging. Bedrijven verschillen echter van mening 
rijven hebben een andere mening. Volgens hen 

zou de afschaffing van de fiscale aftrek en de verhoging van de prijs van dienstencheques 
de kleinste impact hebben. Bij de andere type bedrijven komt de verhoging van de prijs 
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10 OVERZICHT VAN BELANGRIJKE VASTSTELLINGEN
Tabel 110: Overzicht conclusies deel 3 
Thema Subthema’s Vaststellingen 

Loon- en 
arbeidsvoorwaa
rden van 
dienstencheque
-werknemers 

Contracttype 

� 319.316 contracten werden afgesloten in het dienstencheques
van onbepaalde duur. Het aantal contracten 
stijgt. Ten opzichte van 2009 is het aantal 
regelgeving rond tijdelijke contracten (1 september 2009) maar wijst ook op de ver
in het dienstencheque

� Gemiddeld kregen werknemers 1,3 contracten in een onderneming in 2010 tegen nog 2,3 in 2009. Interim
meer gebruik maken van contracten van be

Arbeidsstelsel 

� In 2010 werkte 6 op 10 dienstencheque
12% werknemers waren voltijds tewerkgesteld. Een positieve evolutie is echter op te merken sinds 2009 in het aandeel dienst
werknemers dat voltijds aan de slag is. Vooral bedrijven gevestigd in Brussel, OCMW’s en invoegbedrijven hebben relatief meer
werknemers tewerkgesteld, in tegenstelling tot 

Uurloon en 
gepresteerde 
werkuren 

� Het uurloon van een dienstencheque
van het systeem, met enkel een terugval in 2009. In 2010

� Volgens RSZPPO waren dienstencheque
tegenover 18,2 uren voor de RSZ. 
van de RSZPPO vertoonden meer fluctuatie met een piek van 22,5 in 2007. 
werkuren bij de RSZ (van 17,2 naar 17,6) als bij RSZPPO gestegen 

� Werknemers in OCMW’s/gemeenten en in PWA’s presteren gemiddeld langere periodes dan werknemers uit andere types, vooral 
natuurlijke personen. Ook mannen leveren relatief meer prestaties voor korte periodes dan vrouwen wat aantoont dat
dienstencheque-job eerder als tijdelijk beschouwen. 

Extra-legale 
voordelen 

� De belangrijkste voordelen voor dienstencheque
en het aanbieden van werkkledij. 

� Vooral gemeenten/OCMW’s vertonen een verschillend patroon: eindejaarspremies, werkkledij, maaltijdcheques en extra verlofdage
komen meer aan bod bij deze type ondernemingen in tegenstelling to

� 6 op 10 ondernemingen geeft aan zich niet te beperken tot de verplichte minima inzake loon
paritaire comité. Dit is een daling ten opzichte van 2007, waar nog 65% ondernemingen ruimere vo
op tot 66%, in Wallonië slechts tot 52%. Vooral gemeenten/OCMW’s bieden meer aan dan het minimum (75%), terwijl VZW’s dit het
minst vaak doen (51%).

Nieuwe 
wettelijke 
bepalingen 

� De meeste bedrijven zijn goed op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen in voege sinds september 2009. De best gekende
bepaling betreft het minimum van 3 uren tewerkstelling binnen dezelfde werkperiode en de minst gekende zijn de aanpassing aan
spilindex en de verlenging van de proefperiode. In het algemeen blijken interim
bepalingen, in tegenstelling tot vooral gemeentes/OCMW’s en in mindere mate VZW’s en natuurlijke personen. 

Verloop van 
dienstencheque
-werknemers 

Instroom 

� In 2010 stroomde 29% nieuwe
dienstencheque-werknemers (
terwijl deze licht steeg bij de non

� Een groot deel dienstencheque
Hieruit blijkt duidelijk dat, ondanks de jaarlijkse nieuwe instroom in het systeem, een 
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319.316 contracten werden afgesloten in het dienstencheques-systeem in 2010, waarvan bijna evenveel contracten van bepaald
duur. Het aantal contracten daalt systematisch na een korte stijging in 2007

Ten opzichte van 2009 is het aantal contracten met de helft gedaald, wat hoogstwaarschijnlijk te wijten 
regelgeving rond tijdelijke contracten (1 september 2009) maar wijst ook op de verdere verankering en stabilisatie van de tewerkstelling 
in het dienstencheque-systeem.  
Gemiddeld kregen werknemers 1,3 contracten in een onderneming in 2010 tegen nog 2,3 in 2009. Interim
meer gebruik maken van contracten van bepaalde duur, maar dit daalt continu met de tijd.  

In 2010 werkte 6 op 10 dienstencheque-werknemers in een halftijdse betrekking en bijna 3 op 10 in een deeltijdse betrekking. Slechts 
12% werknemers waren voltijds tewerkgesteld. Een positieve evolutie is echter op te merken sinds 2009 in het aandeel dienst
werknemers dat voltijds aan de slag is. Vooral bedrijven gevestigd in Brussel, OCMW’s en invoegbedrijven hebben relatief meer
werknemers tewerkgesteld, in tegenstelling tot deze gevestigd in Vlaanderen, interim-bedrijven en PWA’s. 

Het uurloon van een dienstencheque-werknemer bedroeg gemiddeld 10,25 € in 2010. Het uurloon is continu gestegen sinds de opstart 
van het systeem, met enkel een terugval in 2009. In 2010 kende het loon de grootste stijging m
Volgens RSZPPO waren dienstencheque-werknemers gemiddeld 21,6 uren per week aan de slag in het laatste kwartaal van 2010 
tegenover 18,2 uren voor de RSZ.  Het aantal gewerkte uren bij de RSZ is sinds de opstart van het systeem gestadig gestegen. De uren 
van de RSZPPO vertoonden meer fluctuatie met een piek van 22,5 in 2007. In vergelijking met 2009 zijn zowel het gemiddelde aantal 
werkuren bij de RSZ (van 17,2 naar 17,6) als bij RSZPPO gestegen (van 20,6 naar 21,3). 
Werknemers in OCMW’s/gemeenten en in PWA’s presteren gemiddeld langere periodes dan werknemers uit andere types, vooral 
natuurlijke personen. Ook mannen leveren relatief meer prestaties voor korte periodes dan vrouwen wat aantoont dat

job eerder als tijdelijk beschouwen.  

De belangrijkste voordelen voor dienstencheque-werknemers bovenop het loon zijn vergoedingen voor verplaatsingen, eindejaarspremies 
en het aanbieden van werkkledij. Bedrijfswagens of –fietsen worden zo goed als nooit toegekend.
Vooral gemeenten/OCMW’s vertonen een verschillend patroon: eindejaarspremies, werkkledij, maaltijdcheques en extra verlofdage
komen meer aan bod bij deze type ondernemingen in tegenstelling tot verplaatsingsvergoedingen.
6 op 10 ondernemingen geeft aan zich niet te beperken tot de verplichte minima inzake loon
paritaire comité. Dit is een daling ten opzichte van 2007, waar nog 65% ondernemingen ruimere vo
op tot 66%, in Wallonië slechts tot 52%. Vooral gemeenten/OCMW’s bieden meer aan dan het minimum (75%), terwijl VZW’s dit het
minst vaak doen (51%). 

De meeste bedrijven zijn goed op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen in voege sinds september 2009. De best gekende
bepaling betreft het minimum van 3 uren tewerkstelling binnen dezelfde werkperiode en de minst gekende zijn de aanpassing aan
pilindex en de verlenging van de proefperiode. In het algemeen blijken interim-bedrijven het beste op de hoogte te zijn van de nieuwe 
bepalingen, in tegenstelling tot vooral gemeentes/OCMW’s en in mindere mate VZW’s en natuurlijke personen. 

In 2010 stroomde 29% nieuwe werknemers in het systeem in. Een dalende trend is op te merken in de nieuwe instroom van 
werknemers (32,7% in 2009 en 36% in 2008). Vooral bij de profit ondernemingen daalde de 

terwijl deze licht steeg bij de non-profit en de publieke ondernemingen. 
Een groot deel dienstencheque-werknemers (44%) die in 2010 tewerkgesteld waren, zijn dit voor een redelijk lange periode (
Hieruit blijkt duidelijk dat, ondanks de jaarlijkse nieuwe instroom in het systeem, een groeiende
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systeem in 2010, waarvan bijna evenveel contracten van bepaalde duur als 
daalt systematisch na een korte stijging in 2007, terwijl het aantal tewerkgestelden continu 

hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de nieuwe 
dere verankering en stabilisatie van de tewerkstelling 

Gemiddeld kregen werknemers 1,3 contracten in een onderneming in 2010 tegen nog 2,3 in 2009. Interim-bedrijven blijven gemiddeld 

werknemers in een halftijdse betrekking en bijna 3 op 10 in een deeltijdse betrekking. Slechts 
12% werknemers waren voltijds tewerkgesteld. Een positieve evolutie is echter op te merken sinds 2009 in het aandeel dienstencheque-
werknemers dat voltijds aan de slag is. Vooral bedrijven gevestigd in Brussel, OCMW’s en invoegbedrijven hebben relatief meer voltijdse 

bedrijven en PWA’s.  

. Het uurloon is continu gestegen sinds de opstart 
stijging met 6,8% ten opzichte van 2009. 

werknemers gemiddeld 21,6 uren per week aan de slag in het laatste kwartaal van 2010 
sinds de opstart van het systeem gestadig gestegen. De uren 
In vergelijking met 2009 zijn zowel het gemiddelde aantal 

Werknemers in OCMW’s/gemeenten en in PWA’s presteren gemiddeld langere periodes dan werknemers uit andere types, vooral 
natuurlijke personen. Ook mannen leveren relatief meer prestaties voor korte periodes dan vrouwen wat aantoont dat ze hun 

werknemers bovenop het loon zijn vergoedingen voor verplaatsingen, eindejaarspremies 
fietsen worden zo goed als nooit toegekend. 

Vooral gemeenten/OCMW’s vertonen een verschillend patroon: eindejaarspremies, werkkledij, maaltijdcheques en extra verlofdagen 
vergoedingen. 

6 op 10 ondernemingen geeft aan zich niet te beperken tot de verplichte minima inzake loon- en arbeidsvoorwaarden bepaald door het 
paritaire comité. Dit is een daling ten opzichte van 2007, waar nog 65% ondernemingen ruimere voordelen aanboden. In Brussel loopt dit 
op tot 66%, in Wallonië slechts tot 52%. Vooral gemeenten/OCMW’s bieden meer aan dan het minimum (75%), terwijl VZW’s dit het 

De meeste bedrijven zijn goed op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen in voege sinds september 2009. De best gekende 
bepaling betreft het minimum van 3 uren tewerkstelling binnen dezelfde werkperiode en de minst gekende zijn de aanpassing aan de 

bedrijven het beste op de hoogte te zijn van de nieuwe 
bepalingen, in tegenstelling tot vooral gemeentes/OCMW’s en in mindere mate VZW’s en natuurlijke personen.  

werknemers in het systeem in. Een dalende trend is op te merken in de nieuwe instroom van 
in 2009 en 36% in 2008). Vooral bij de profit ondernemingen daalde de nieuwe instroom het meest, 

zijn dit voor een redelijk lange periode (min. 2 jaar). 
groeiende kern werknemers jaar na jaar in het 
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systeem tewerkgesteld blijft. Net zoals in het vorig evaluatie
deel werknemers geen tijdelijke job is. 

� Spontane aanbiedingen zijn het belangrijkste rekruteringskanaal van ondernemingen, gevolgd door VDAB/Actiris/Forem. De gebrui
rekruteringskanalen zijn zo goed als niet veranderd sinds 2007. 
in Brussel relatief minder gebruik van Actiris maar gebruiken eerder hun eigen campagne.

� Voor 1 op 2 bedrijven zijn de tewerkstellingsmaatregelen 
dienstencheque-werknemers. Voor 1 op 4 ondernemingen zijn de
voor bedrijven gevestigd in Wallonië en invoegbedrijven en het minst belangrijk voor deze gev

� 64% ondernemingen geeft aan niet voldoende geschikte kandidaten te hebben gevonden in 2010. Dit aandeel is 
de laatste enquête bij bedrijven (2007). Ondernemingen in Wallonië ondervinden het me
(47%). Vlaanderen zit in het gemiddelde (64%). Binnen de regio’s zijn echter ook verschillen op te merken. In Vlaams
Vlaanderen blijkt het moeilijker om kandidaten te vinden in tegenstelling to
Natuurlijke personen en VZW’s hadden het minste problemen om kandidaten te vinden (58%), in tegenstelling tot interim
invoegondernemingen (91% en 81%).

� De belangrijkste knelpunten 
tweede orde spelen de generieke en technische competenties.

� Gebruikers schreven zich in 2010 gemiddeld bij 1,5 ondernemingen in en moesten gemiddeld
prestatie werd geleverd. Gemiddeld duurde de wachttijd het langst in Vlaanderen en bij gemeentes/OCMW’s en het kortst in Brus
natuurlijke personen. 
dagen of meer dan 5 weken bedroeg.

Uitstroom 

� Gemiddeld was 77% werknemers tewerkgesteld in de loop van 2010 nog steeds in het systeem op het einde van het jaar. Bij 
OCMW’s/gemeenten en PWA’s is dit 

� 19,4% werknemers zijn uit het systeem gestroomd tussen 2009 en 2010. 
2008 en 2009), maar stijgt het absolute aan
dan 22%, gevolgd door de non

� Ruim 5 op 10 werknemers die zijn gestopt hebben zelf ontslag genomen, terwijl é
hun contract beëindigde. Bij het beëindigen van het contract tijdens of op het einde van de looptijd is het gebrek aan techni
competenties en/of generieke competenties de belangrijkste reden. Een geb
ontslag in Brussel (16%) dan in Wallonië (5%).

� Tewerkstellingsmaatregelen zijn minder bepalend voor het behouden dan voor het aantrekken van dienstencheque
op 10 bedrijven zijn ze 
in Wallonië, VZW’s, invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s en het minst voor bedrijven in Brussel en interim

Impact nieuwe 
bepalingen 

� 14% ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de nieuwe bepalingen in voege sinds september 2009 meer uren zijn gaan 
werken. Bij 14% bedrijven hebben de nieuwe bepalingen echter de stopzetting van de tew
werknemers of de onderneming). Bedrijven in Wallonië, OCMW’s/ gemeenten, invoegondernemingen en PWA’s ondervonden relatief 
minder impact in tegenstelling tot interim

Periodes van 
inactiviteit 

� Bij het wegvallen van een prestatie die 
worden vervuld (bvb. strijkcentrale), gebruik van tijdelijke werkloosheid, vrijwillig

� Het gemiddelde ziekte
invoegondernemingen, PWA’s en gemeenten/OCMW’s en het laagst in Brussel en interim
toen het gemiddelde ziekteverzuim nog 1
gemiddelde Belgische ziekteverzuim

 

                                                                                    

systeem tewerkgesteld blijft. Net zoals in het vorig evaluatie-onderzoek blijkt dus duidelijk dat een dienstencheq
deel werknemers geen tijdelijke job is.  
Spontane aanbiedingen zijn het belangrijkste rekruteringskanaal van ondernemingen, gevolgd door VDAB/Actiris/Forem. De gebrui
rekruteringskanalen zijn zo goed als niet veranderd sinds 2007. In vergelijking met bedrijven in Vlaanderen en Wallonië maken bedrijven 
in Brussel relatief minder gebruik van Actiris maar gebruiken eerder hun eigen campagne. 
Voor 1 op 2 bedrijven zijn de tewerkstellingsmaatregelen vanwege de overheid relatief tot sterk

werknemers. Voor 1 op 4 ondernemingen zijn deze maatregelen absoluut niet bepalend. Deze zijn het meest belangrijk 
voor bedrijven gevestigd in Wallonië en invoegbedrijven en het minst belangrijk voor deze gev
64% ondernemingen geeft aan niet voldoende geschikte kandidaten te hebben gevonden in 2010. Dit aandeel is 
de laatste enquête bij bedrijven (2007). Ondernemingen in Wallonië ondervinden het meeste problemen (70%), en in Brussel het minste 
(47%). Vlaanderen zit in het gemiddelde (64%). Binnen de regio’s zijn echter ook verschillen op te merken. In Vlaams
Vlaanderen blijkt het moeilijker om kandidaten te vinden in tegenstelling tot Antwerpen en Namen. Ook naar type zijn er grote verschillen. 
Natuurlijke personen en VZW’s hadden het minste problemen om kandidaten te vinden (58%), in tegenstelling tot interim
invoegondernemingen (91% en 81%). 
De belangrijkste knelpunten volgens bedrijven om een geschikte kandidaat te vinden zijn het (te lage) loon en de zwaarte van de job, in 
tweede orde spelen de generieke en technische competenties. 
Gebruikers schreven zich in 2010 gemiddeld bij 1,5 ondernemingen in en moesten gemiddeld
prestatie werd geleverd. Gemiddeld duurde de wachttijd het langst in Vlaanderen en bij gemeentes/OCMW’s en het kortst in Brus
natuurlijke personen. De wachttijden blijken zich echter te hebben verbeterd sinds de onderneming
dagen of meer dan 5 weken bedroeg. 
Gemiddeld was 77% werknemers tewerkgesteld in de loop van 2010 nog steeds in het systeem op het einde van het jaar. Bij 
OCMW’s/gemeenten en PWA’s is dit percentage het hoogst (87% en 82%) en bij natuurlijke personen het laagst (68%).
19,4% werknemers zijn uit het systeem gestroomd tussen 2009 en 2010. Sinds 2008 daalt de uitstroom continu over de tijd (22% tussen 

, maar stijgt het absolute aantal uitstromers nog steeds. De uitstroom blijft het hoogste bij de profit ondernemingen, meer 
dan 22%, gevolgd door de non-profit met 15% en de publieke ondernemingen met 11%.  
Ruim 5 op 10 werknemers die zijn gestopt hebben zelf ontslag genomen, terwijl één derde werd ontslagen en ongeveer 20% stopte omdat 
hun contract beëindigde. Bij het beëindigen van het contract tijdens of op het einde van de looptijd is het gebrek aan techni
competenties en/of generieke competenties de belangrijkste reden. Een gebrek aan werk is wel beduidend belangrijker als reden tot 
ontslag in Brussel (16%) dan in Wallonië (5%). 
Tewerkstellingsmaatregelen zijn minder bepalend voor het behouden dan voor het aantrekken van dienstencheque
op 10 bedrijven zijn ze helemaal niet belangrijk voor het behouden van werknemers. De maatregelen zijn het belangrijkst voor bedrijven 
in Wallonië, VZW’s, invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s en het minst voor bedrijven in Brussel en interim

14% ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de nieuwe bepalingen in voege sinds september 2009 meer uren zijn gaan 
werken. Bij 14% bedrijven hebben de nieuwe bepalingen echter de stopzetting van de tewerkstelling als gevolg gehad (het
werknemers of de onderneming). Bedrijven in Wallonië, OCMW’s/ gemeenten, invoegondernemingen en PWA’s ondervonden relatief 
minder impact in tegenstelling tot interim-bedrijven. 

Bij het wegvallen van een prestatie die niet vervangen kan worden zijn er vier vaak gebruikte praktijken: andere taken in de onderneming 
worden vervuld (bvb. strijkcentrale), gebruik van tijdelijke werkloosheid, vrijwillige recup of betaling zonder prestatie.
Het gemiddelde ziekte- en arbeidsverzuim bedroeg respectievelijk 13% en 17% in 2010. Deze waren het hoogst in Wallonië, 
invoegondernemingen, PWA’s en gemeenten/OCMW’s en het laagst in Brussel en interim-bedrijven. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2007 
toen het gemiddelde ziekteverzuim nog 10,5% en het arbeidsverzuim 13,5% bedroeg. Het ligt meer dan dubbel zo hoog als het 
gemiddelde Belgische ziekteverzuim. 
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onderzoek blijkt dus duidelijk dat een dienstencheque-job voor een groot 

Spontane aanbiedingen zijn het belangrijkste rekruteringskanaal van ondernemingen, gevolgd door VDAB/Actiris/Forem. De gebruikte 
In vergelijking met bedrijven in Vlaanderen en Wallonië maken bedrijven 

relatief tot sterk bepalend voor de aanwerving van 
maatregelen absoluut niet bepalend. Deze zijn het meest belangrijk 

voor bedrijven gevestigd in Wallonië en invoegbedrijven en het minst belangrijk voor deze gevestigd in Brussel en interim-bedrijven. 
64% ondernemingen geeft aan niet voldoende geschikte kandidaten te hebben gevonden in 2010. Dit aandeel is constant gebleven sinds 

este problemen (70%), en in Brussel het minste 
(47%). Vlaanderen zit in het gemiddelde (64%). Binnen de regio’s zijn echter ook verschillen op te merken. In Vlaams-Brabant en Oost-

t Antwerpen en Namen. Ook naar type zijn er grote verschillen. 
Natuurlijke personen en VZW’s hadden het minste problemen om kandidaten te vinden (58%), in tegenstelling tot interim-bedrijven en 

volgens bedrijven om een geschikte kandidaat te vinden zijn het (te lage) loon en de zwaarte van de job, in 

Gebruikers schreven zich in 2010 gemiddeld bij 1,5 ondernemingen in en moesten gemiddeld 3 weken wachten vooraleer de eerste 
prestatie werd geleverd. Gemiddeld duurde de wachttijd het langst in Vlaanderen en bij gemeentes/OCMW’s en het kortst in Brussel en bij 

de onderneming-enquête van 2005 waar het nog 37,4 

Gemiddeld was 77% werknemers tewerkgesteld in de loop van 2010 nog steeds in het systeem op het einde van het jaar. Bij 
percentage het hoogst (87% en 82%) en bij natuurlijke personen het laagst (68%). 

daalt de uitstroom continu over de tijd (22% tussen 
. De uitstroom blijft het hoogste bij de profit ondernemingen, meer 

én derde werd ontslagen en ongeveer 20% stopte omdat 
hun contract beëindigde. Bij het beëindigen van het contract tijdens of op het einde van de looptijd is het gebrek aan technische 

rek aan werk is wel beduidend belangrijker als reden tot 

Tewerkstellingsmaatregelen zijn minder bepalend voor het behouden dan voor het aantrekken van dienstencheque-werknemers. Voor 4 
helemaal niet belangrijk voor het behouden van werknemers. De maatregelen zijn het belangrijkst voor bedrijven 

in Wallonië, VZW’s, invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s en het minst voor bedrijven in Brussel en interim-bedrijven. 

14% ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de nieuwe bepalingen in voege sinds september 2009 meer uren zijn gaan 
erkstelling als gevolg gehad (hetzij door de 

werknemers of de onderneming). Bedrijven in Wallonië, OCMW’s/ gemeenten, invoegondernemingen en PWA’s ondervonden relatief 

niet vervangen kan worden zijn er vier vaak gebruikte praktijken: andere taken in de onderneming 
betaling zonder prestatie. 

zuim bedroeg respectievelijk 13% en 17% in 2010. Deze waren het hoogst in Wallonië, 
bedrijven. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2007 

Het ligt meer dan dubbel zo hoog als het 
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� In 2010 werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen ingebracht voor tijdelijke werkloosheid van werknemers voor een bedrag 
€5.868 per onderneming of gemiddeld 
werkloosheid dus toe, en proportioneel meer dan de toename in het aantal ondernemingen en werknemers
in het gebruik van tijdelijke werkloosheid in 

Opleiding en 
omkadering van 
dienstencheque
-werknemers 

Competentie-
tekorten 

� Een belangrijke oorzaak van het tekort aan geschikte kandidaten is vo
competenties bij nieuwe werknemers. Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) dienstencheque
essentieel om de specifieke competentietekorten in kaart te brengen. 
en flexibiliteit/mobiliteit van kandidaat
talenkennis zijn het minst problematisch

Aangeboden 
opleidingen 

� Vanuit het opleidingsfonds dienstencheques werd 2,5 miljoen euro ui
sinds 2008. 27.674 of 23% 
in 2007.   

� Vooral invoeg-ondernemingen en VZW’s maken relatief meer gebruik van middelen van het fonds voor de opleiding van hun werknemers 
(57% en 47% opgeleide werknemers via deze middelen) in tegenstelling tot natuurlijke personen (1,8

� 43% ondernemingen geeft aan opleidingen te hebben aangeboden aan hun dienstencheque
en 13% noch opleiding noch begeleiding. Brusselse bedrijven (30%) en natuurlijke personen (12%) boden het minste op
tegenstelling tot Vlaamse bedrijven (53%), invoegondernemingen (78%) en gemeenten/OCMW’s (72%). Het aantal ondernemingen dat 
opleidingen (40,5%) en begeleidingen (28%) biedt aan zijn dienstencheque

� Indien een bedrijf opleidingen 
invoegondernemingen en PWA’s werd het grootste aandeel werknemers betrokken bij de opleidingen (91%, 86% en 83%). In 2007 
duurden de opleidingen gemiddeld 20 uren. 
maar voor kortere periodes.

� Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste, gevolgd door kennis van material
belangrijk waren taalopleidingen. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat dienstencheque

Omkadering 

� In totaal werden er in 2010 4.193 omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld. Gemiddeld werd er één omkaderingswerknemer ingeze
voor 33 dienstencheque
en natuurlijke personen (1 op 

� Wat het profiel van omkaderingspersoneel betreft, 86% is vrouwelijk, 30% is jonger dan 30 jaar, 12% is ouder dan 50 jaar en 1
een niet-Belgische nationaliteit. De meest voorkomende niet
dienstencheque-werknemers vergelijk
nationaliteit zijn dan dienstencheque

� Wat de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel bet
dan één vierde was hiervoor werkzoekend,
dienstencheque-werknemer in de onderneming. Voormalige dien
(50%) en private ondernemingen (24%). Instromers uit een ander
en interim-bedrijven (39%).

� Inzake tewerkstellingskenmer
werkt voltijds en meer dan 70% werkt
omkaderingswerknemers vaker voltijds, 

Discriminatie 
dienstencheque

Discriminatie 
volgens 

� Ondernemingen worden het minst geconfronteerd met discriminatie ten opzichte van oudere werknemers, wat oploopt indien de 
werknemer een man is. Allochtonen zijn het belangrijkste mikpunt van discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig 
geconfronteerd te worden met discriminatie vanuit de gebruiker naar allochtone werknemers toe.

 

                                                                                    

In 2010 werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen ingebracht voor tijdelijke werkloosheid van werknemers voor een bedrag 
er onderneming of gemiddeld €110 per werknemer. In vergelijking met 2008 en

werkloosheid dus toe, en proportioneel meer dan de toename in het aantal ondernemingen en werknemers
in het gebruik van tijdelijke werkloosheid in andere sectoren in België in 2010. 

Een belangrijke oorzaak van het tekort aan geschikte kandidaten is volgens bedrijven het gebrek aan generieke en technische 
competenties bij nieuwe werknemers. Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) dienstencheque
essentieel om de specifieke competentietekorten in kaart te brengen. Het meest van al hebben bedrijven moeilijkheden met de motivatie 
en flexibiliteit/mobiliteit van kandidaat-werknemers. In een tweede orde komen de technische competenties. Veiligheid, hygiëne en 
talenkennis zijn het minst problematisch. 

Vanuit het opleidingsfonds dienstencheques werd 2,5 miljoen euro uitbesteed aan opleidingen in 2009 wat een stijging
sinds 2008. 27.674 of 23% dienstencheque-werknemers werden opgeleid via middelen van het fonds in 2009, tegen 

ondernemingen en VZW’s maken relatief meer gebruik van middelen van het fonds voor de opleiding van hun werknemers 
(57% en 47% opgeleide werknemers via deze middelen) in tegenstelling tot natuurlijke personen (1,8
43% ondernemingen geeft aan opleidingen te hebben aangeboden aan hun dienstencheque-werknemers in 2010, 44% enkel begeleiding 
en 13% noch opleiding noch begeleiding. Brusselse bedrijven (30%) en natuurlijke personen (12%) boden het minste op
tegenstelling tot Vlaamse bedrijven (53%), invoegondernemingen (78%) en gemeenten/OCMW’s (72%). Het aantal ondernemingen dat 
opleidingen (40,5%) en begeleidingen (28%) biedt aan zijn dienstencheque-werknemers is gestegen sinds 2007.

een bedrijf opleidingen aanbood, namen gemiddeld 73% werknemers hieraan deel voor gemiddeld 13 uur. Bij gemeenten/OCMW’s, 
invoegondernemingen en PWA’s werd het grootste aandeel werknemers betrokken bij de opleidingen (91%, 86% en 83%). In 2007 

opleidingen gemiddeld 20 uren. Sinds 2007 bieden dus meer bedrijven opleidingen
maar voor kortere periodes. 
Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste, gevolgd door kennis van material
belangrijk waren taalopleidingen. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat dienstencheque

In totaal werden er in 2010 4.193 omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld. Gemiddeld werd er één omkaderingswerknemer ingeze
voor 33 dienstencheque-werknemers. Net zoals in de vorige evaluatie is de laagste verhouding te vinden bij 

natuurlijke personen (1 op 42) ) en de hoogste bij gemeenten/OCMW’s (1 op 17). 
Wat het profiel van omkaderingspersoneel betreft, 86% is vrouwelijk, 30% is jonger dan 30 jaar, 12% is ouder dan 50 jaar en 1

Belgische nationaliteit. De meest voorkomende niet-Belgische nationaliteit is de Poolse (3,4%). Indien we dit pro
werknemers vergelijken, blijkt dat omkaderingspersoneelsleden vaker mannen, gemiddeld jonger en vaker van Belgische 

nationaliteit zijn dan dienstencheque-werknemers. 
Wat de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel betreft, één derde komt uit een andere betaalde job in een ander bedrijf, meer 

vierde was hiervoor werkzoekend, 22% had een andere (niet-dienstencheque) job in de eigen onderneming en 16% was 
werknemer in de onderneming. Voormalige dienstencheque-werknemers zijn vooral te vinden bij natuurlijke personen 

(50%) en private ondernemingen (24%). Instromers uit een andere functie in het bedrijf vindt men vooral bij gemeenten/OCMW’s (61%) 
bedrijven (39%). 

tewerkstellingskenmerken van omkaderingspersoneel blijkt dat, meer dan 85% een contract van onbepaalde duur
voltijds en meer dan 70% werkt meer dan 6 maanden. In vergelijking met dienstencheque

omkaderingswerknemers vaker voltijds, meer voor onbepaalde duur en voor langere periodes in het jaar. 

Ondernemingen worden het minst geconfronteerd met discriminatie ten opzichte van oudere werknemers, wat oploopt indien de 
werknemer een man is. Allochtonen zijn het belangrijkste mikpunt van discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig 
geconfronteerd te worden met discriminatie vanuit de gebruiker naar allochtone werknemers toe.
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In 2010 werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen ingebracht voor tijdelijke werkloosheid van werknemers voor een bedrag van 
2008 en 2009 neemt het gebruik van tijdelijke 

werkloosheid dus toe, en proportioneel meer dan de toename in het aantal ondernemingen en werknemers, ondanks een algemene daling 

lgens bedrijven het gebrek aan generieke en technische 
competenties bij nieuwe werknemers. Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) dienstencheque-werknemers is het 

Het meest van al hebben bedrijven moeilijkheden met de motivatie 
werknemers. In een tweede orde komen de technische competenties. Veiligheid, hygiëne en 

ingen in 2009 wat een stijging van 18% betekend 
opgeleid via middelen van het fonds in 2009, tegen 18% in 2008 en 7% 

ondernemingen en VZW’s maken relatief meer gebruik van middelen van het fonds voor de opleiding van hun werknemers 
(57% en 47% opgeleide werknemers via deze middelen) in tegenstelling tot natuurlijke personen (1,8% werknemers). 

werknemers in 2010, 44% enkel begeleiding 
en 13% noch opleiding noch begeleiding. Brusselse bedrijven (30%) en natuurlijke personen (12%) boden het minste opleidingen aan in 
tegenstelling tot Vlaamse bedrijven (53%), invoegondernemingen (78%) en gemeenten/OCMW’s (72%). Het aantal ondernemingen dat 

werknemers is gestegen sinds 2007. 
bood, namen gemiddeld 73% werknemers hieraan deel voor gemiddeld 13 uur. Bij gemeenten/OCMW’s, 

invoegondernemingen en PWA’s werd het grootste aandeel werknemers betrokken bij de opleidingen (91%, 86% en 83%). In 2007 
bedrijven opleidingen aan hun dienstencheque-werknemers, 

Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste, gevolgd door kennis van materialen en producten. Helemaal niet 
belangrijk waren taalopleidingen. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat dienstencheque-werknemers. 

In totaal werden er in 2010 4.193 omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld. Gemiddeld werd er één omkaderingswerknemer ingezet 
werknemers. Net zoals in de vorige evaluatie is de laagste verhouding te vinden bij interim-bedrijven (1 op 133) 

Wat het profiel van omkaderingspersoneel betreft, 86% is vrouwelijk, 30% is jonger dan 30 jaar, 12% is ouder dan 50 jaar en 10% heeft 
Belgische nationaliteit is de Poolse (3,4%). Indien we dit profiel met dat van 

blijkt dat omkaderingspersoneelsleden vaker mannen, gemiddeld jonger en vaker van Belgische 

reft, één derde komt uit een andere betaalde job in een ander bedrijf, meer 
dienstencheque) job in de eigen onderneming en 16% was 

werknemers zijn vooral te vinden bij natuurlijke personen 
functie in het bedrijf vindt men vooral bij gemeenten/OCMW’s (61%) 

, meer dan 85% een contract van onbepaalde duur heeft, 60% 
meer dan 6 maanden. In vergelijking met dienstencheque-werknemers werken 

onbepaalde duur en voor langere periodes in het jaar.  
Ondernemingen worden het minst geconfronteerd met discriminatie ten opzichte van oudere werknemers, wat oploopt indien de 
werknemer een man is. Allochtonen zijn het belangrijkste mikpunt van discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig 
geconfronteerd te worden met discriminatie vanuit de gebruiker naar allochtone werknemers toe. 
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-werknemers bedrijven � Bedrijven in Brussel en invoegondernem
gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan natuurlijke personen het minst discriminatie vanuit hun gebruikers ondervinden. I
Wallonië is er meer discriminatie tegen mannen 

Discriminatie 
door 
gebruikers 

� Discriminatie door gebruikers komt het meeste voor ten aanzien van 
(16%). Oudere werknemers worden het minst als ‘onwenselijk’ geacht (10%).

� Brusselse gebruikers hebben amper problemen met allochtonen (3%) maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere
(14%). Voor Vlaamse gebruikers zijn allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), terwijl Waalse gebruikers meeste prob
hebben met mannelijke 

� De terughoudendheid tegenover de drie groepen werknemers stijgt naarmate
mannelijke werknemers beduidend meer problematisch dan samenwonenden (23% t.o.v. 20%).

Tevredenheids-
aspecten 

Tevredenheid 
gebruikers 
omtrent het 
systeem 

� 87% gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over 
aftrekbaarheid, gevolgd door het aantal toegelaten activiteiten en ten slotte de aankoopprijs van de dienstencheques. Jongere
zijn gemiddeld minder tevreden dan ou

� Gebruikers zijn erg tevreden over zowel de papieren als de elektronische dienstencheque. De elektronische dienstencheques bli
duidelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid steeds net iets hoger te scor

� Indien geen gebruik wordt gemaakt van elektronische dienstencheques is dit vooral omdat de gebruikers tevreden zijn met de pa
cheques (47%). Een aanzienlijke groep geeft aan niet op de hoogte te zijn van het elektronische sys
niet met elektronische cheques werkt (13%), wat betekent dat er nog potentieel bij gebruikers is. Jonge gebruikers en gebruik
Brussel en Wallonië geven meer aan niet op de hoogte te zijn van de e

� Slechts 3% gebruikers geeft aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques. De belangrijkste reden hiervoor is de 
ontevredenheid met de werknemers (28%), persoonlijke redenen (28%), 
(15,5%) en wegens
persoonlijke redenen. Slechts 3,3% gebruikers zou na het stoppen van het gebruik van dienstencheques beroep doen op het zwart
circuit. Voor ouderen zijn 

Tevredenheid 
gebruikers 
omtrent de 
onderneming 

� 76% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden van hun dienstencheque
scoren iets minder, terwijl PWA’s het best scoren. Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger de tevredenheid. 

� De vervanging van de werkne
minst tevreden deelaspecten van de ondernemingen beschouwd terwijl gebruikers het meest tevreden zijn over
de werktijd met de betaalde
per week.  

� 12% gebruikers zijn van onderneming veranderd in 2010. In Brussel bedraagt dit aandeel zelfs 18%. Hoe jonger de gebruiker, ho
de kans dat hij van onderneming verandert. De belangrijkste redenen om van bedrijf te veranderen waren ontevredenheid met de 
onderneming zelf (39%), ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun werknemers die va
onderneming is veranderd (22,7%). De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de communicatie 
(32%), het wachten op de toebedeling van een werknemer (25%), de hoeveelheid afwisselende werknemers (19%) en de slechte rela
met het bedrijf (16%).
probleem is. Bij verandering door ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van het werk (32%), veelvul
afwezigheid (20%), onvoldoende motivatie (16%) of het niet respecteren van afspraken (13%).

Tevredenheid 
gebruikers 
omtrent de 

� 75% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden over hun dienstencheque
de dienstencheque-
zijn minder tevreden dan oudere gebruikers. 

� De beste score voor deelaspecten van de werknemer worden gehaald door de vertrouwensrelatie met de werknemer en de stiptheid.

 

                                                                                    

Bedrijven in Brussel en invoegondernemingen ondervinden het vaakst discriminatie ten aanzien van hun werknemers terwijl 
gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan natuurlijke personen het minst discriminatie vanuit hun gebruikers ondervinden. I
Wallonië is er meer discriminatie tegen mannen en in Vlaanderen komt discriminatie tegen allochtonen frequenter voor.

iscriminatie door gebruikers komt het meeste voor ten aanzien van mannelijke werknemers (20%), gevolgd door allochtone werknemers 
(16%). Oudere werknemers worden het minst als ‘onwenselijk’ geacht (10%). 
Brusselse gebruikers hebben amper problemen met allochtonen (3%) maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere
(14%). Voor Vlaamse gebruikers zijn allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), terwijl Waalse gebruikers meeste prob

mannelijke werknemers (23%).  
De terughoudendheid tegenover de drie groepen werknemers stijgt naarmate men ouder wordt. Bovendien vinden alleenstaanden 
mannelijke werknemers beduidend meer problematisch dan samenwonenden (23% t.o.v. 20%).

% gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over het dienstencheque-systeem. De gebruikers zijn het meest tevreden over de fiscale 
aftrekbaarheid, gevolgd door het aantal toegelaten activiteiten en ten slotte de aankoopprijs van de dienstencheques. Jongere
zijn gemiddeld minder tevreden dan oudere gebruikers over alle aspecten. 
Gebruikers zijn erg tevreden over zowel de papieren als de elektronische dienstencheque. De elektronische dienstencheques bli
duidelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid steeds net iets hoger te scoren dan papieren cheques.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van elektronische dienstencheques is dit vooral omdat de gebruikers tevreden zijn met de pa
cheques (47%). Een aanzienlijke groep geeft aan niet op de hoogte te zijn van het elektronische sys
niet met elektronische cheques werkt (13%), wat betekent dat er nog potentieel bij gebruikers is. Jonge gebruikers en gebruik
Brussel en Wallonië geven meer aan niet op de hoogte te zijn van de e-cheques. 

gebruikers geeft aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques. De belangrijkste reden hiervoor is de 
ontevredenheid met de werknemers (28%), persoonlijke redenen (28%), omdat de cheques slechts een tijdelijke oplossing 

wegens ontevredenheid met de onderneming (11%). Vooral ouderen stoppen omdat ze meer zorg nodig hebben of om 
persoonlijke redenen. Slechts 3,3% gebruikers zou na het stoppen van het gebruik van dienstencheques beroep doen op het zwart
circuit. Voor ouderen zijn thuiszorgdiensten en het OCMW belangrijke alternatieven. 

76% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden van hun dienstencheque-onderneming. Private ondernemingen en interim
scoren iets minder, terwijl PWA’s het best scoren. Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger de tevredenheid. 
De vervanging van de werknemer bij afwezigheid en de tussenkomst van de onderneming bij problemen met de werknemer worden als 
minst tevreden deelaspecten van de ondernemingen beschouwd terwijl gebruikers het meest tevreden zijn over
de werktijd met de betaalde cheques (één gewerkt uur is equivalent aan één cheque), en het verplichte minimum van te presteren uren 

12% gebruikers zijn van onderneming veranderd in 2010. In Brussel bedraagt dit aandeel zelfs 18%. Hoe jonger de gebruiker, ho
dat hij van onderneming verandert. De belangrijkste redenen om van bedrijf te veranderen waren ontevredenheid met de 

onderneming zelf (39%), ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun werknemers die va
is veranderd (22,7%). De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de communicatie 

(32%), het wachten op de toebedeling van een werknemer (25%), de hoeveelheid afwisselende werknemers (19%) en de slechte rela
(16%). In Brussel en Wallonië is vooral communicatie een probleem terwijl in Vlaanderen de wachttijd het grootste 

probleem is. Bij verandering door ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van het werk (32%), veelvul
eid (20%), onvoldoende motivatie (16%) of het niet respecteren van afspraken (13%).

75% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden over hun dienstencheque-werknemer. Bij gemeenten/OCMW’s loopt de tevredenheid 
-werknemer zelfs op tot 82%. Bij alle andere type bedrijven schommelt de tevredenheid rond 75%. Jongere gebruikers 

zijn minder tevreden dan oudere gebruikers.  
De beste score voor deelaspecten van de werknemer worden gehaald door de vertrouwensrelatie met de werknemer en de stiptheid.
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ingen ondervinden het vaakst discriminatie ten aanzien van hun werknemers terwijl 
gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan natuurlijke personen het minst discriminatie vanuit hun gebruikers ondervinden. In 

en in Vlaanderen komt discriminatie tegen allochtonen frequenter voor. 
mannelijke werknemers (20%), gevolgd door allochtone werknemers 

Brusselse gebruikers hebben amper problemen met allochtonen (3%) maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere werknemers 
(14%). Voor Vlaamse gebruikers zijn allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), terwijl Waalse gebruikers meeste problemen 

men ouder wordt. Bovendien vinden alleenstaanden 
mannelijke werknemers beduidend meer problematisch dan samenwonenden (23% t.o.v. 20%). 

systeem. De gebruikers zijn het meest tevreden over de fiscale 
aftrekbaarheid, gevolgd door het aantal toegelaten activiteiten en ten slotte de aankoopprijs van de dienstencheques. Jongere gebruikers 

Gebruikers zijn erg tevreden over zowel de papieren als de elektronische dienstencheque. De elektronische dienstencheques blijken op 
en dan papieren cheques. 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van elektronische dienstencheques is dit vooral omdat de gebruikers tevreden zijn met de papieren 
cheques (47%). Een aanzienlijke groep geeft aan niet op de hoogte te zijn van het elektronische systeem (18%) of dat hun onderneming 
niet met elektronische cheques werkt (13%), wat betekent dat er nog potentieel bij gebruikers is. Jonge gebruikers en gebruikers in 

gebruikers geeft aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques. De belangrijkste reden hiervoor is de 
de cheques slechts een tijdelijke oplossing waren 

ontevredenheid met de onderneming (11%). Vooral ouderen stoppen omdat ze meer zorg nodig hebben of om 
persoonlijke redenen. Slechts 3,3% gebruikers zou na het stoppen van het gebruik van dienstencheques beroep doen op het zwarte 

onderneming. Private ondernemingen en interim-bedrijven 
scoren iets minder, terwijl PWA’s het best scoren. Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger de tevredenheid.  

mer bij afwezigheid en de tussenkomst van de onderneming bij problemen met de werknemer worden als 
minst tevreden deelaspecten van de ondernemingen beschouwd terwijl gebruikers het meest tevreden zijn over de overeenstemming van 

en het verplichte minimum van te presteren uren 

12% gebruikers zijn van onderneming veranderd in 2010. In Brussel bedraagt dit aandeel zelfs 18%. Hoe jonger de gebruiker, hoe hoger 
dat hij van onderneming verandert. De belangrijkste redenen om van bedrijf te veranderen waren ontevredenheid met de 

onderneming zelf (39%), ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun werknemers die van 
is veranderd (22,7%). De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de communicatie 

(32%), het wachten op de toebedeling van een werknemer (25%), de hoeveelheid afwisselende werknemers (19%) en de slechte relaties 
In Brussel en Wallonië is vooral communicatie een probleem terwijl in Vlaanderen de wachttijd het grootste 

probleem is. Bij verandering door ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van het werk (32%), veelvuldige 
eid (20%), onvoldoende motivatie (16%) of het niet respecteren van afspraken (13%). 

werknemer. Bij gemeenten/OCMW’s loopt de tevredenheid over 
werknemer zelfs op tot 82%. Bij alle andere type bedrijven schommelt de tevredenheid rond 75%. Jongere gebruikers 

De beste score voor deelaspecten van de werknemer worden gehaald door de vertrouwensrelatie met de werknemer en de stiptheid. Minst 
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werknemer positief is men over de kwaliteit van de prestatie en de motivatie.
werknemers volgens bedrijven. Zo hebben bedrijven het meest van al moeilijkheden met de motivatie van kandidaat
tweede orde komen de was

� In totaal veranderde bijna 12% gebruikers 
van werknemer te veranderen (32%), gevolgd door te hoge afwezigheid (20%) en motivatie (18,5%).

Tevredenheid 
omtrent 
Sodexo 

� De algemene tevredenheid van de
gebruikers verklaar

� Als we deze tevredenheid vergelijken met de tevredenheid van ondernemingen over Sodexo, dan blijkt 
zijn dan de ondernemingen. Slechts 8% ondernemingen zijn zeer tevreden over Sodexo en 40% is tevreden tot zeer tevreden. Voor
tevredenheid van interim

� Gebruikers zijn het meest tevreden over de aflevering van fiscale attesten en de bestelling van cheques. Bij ondernemingen is
meest tevreden over de terugbetaling van de cheques en het minst over de communicatie van Sodexo (vooral interim

De impact voor 
gebruikers  

Motieven 
gebruik 

� De prijs van dienstencheques 
mogelijkheden voor 

Andere 
systemen 
voordien 

� 1 op 4 gebruikers deed vroeger beroep op andere systemen dan dienstencheques. Dit loopt zelf tot bijna 1 op 3 in Brussel en v
gebruikers tussen 55 en 79 jaar.  

� 18% van alle gebruikers deed voordien beroep op zwartwerk. In Brussel was zwartwerk veel belangrijker terwijl in Wallonië rel
beroep werd gedaan op PWA’s en 

Andere 
systemen nu 

� In totaal doet 5% gebruikers beroep op andere systemen naast dienstencheques. Dit loopt 
� Vooral PWA’s (38%) en thuiszorgdiensten (35%) komen het meest voor. Tuinonderhoud (

verpleging (21%), hulp bij bejaarden/zieken of 
belangrijkste activiteiten waarvoor andere organisaties worden ingeschakeld.

Impact op de 
beroeps-
situatie 

� Het gebruik van dienstencheques heeft een belangrijke invloed op gebruikers. 11% gebruikers geeft aan dankzij dienstencheques
zijn gaan werken en 1% is zelfs opnieuw gaan werken. Daarentegen zouden zonder de dienstencheques 11% gebruikers minder zi
werken. De cheques hebben ook een invloed op de beroepssituatie van de partners van de respondent. Zo is 0,4% terug gaan werk
terwijl 4% meer uren is gaan werken. In dit geval worden gemiddeld 1,47 dagen door de respondent en 1,37 dagen door de 
week meer gewerkt. Indien dit geëxtrapoleerd wordt naar de volledige populatie werkende gebruikers gaat het om meer dan 5 miljoen 
bijkomend gewerkte dagen in 2010 of 
baseert op gegevens uit de gebruikers

Impact op 
tijdbesteding 

� De vrijgekomen tijd gaat naar het gezin (23%)
(17%) en meer dan 5% aan betaald werk. Rust en gezondheid is vooral belangrijk naarmate de gebruiker ouder wordt. 

Bedrijfsbeleid 
diensten-
cheque-
bedrijven  

Regelgevings-
aspecten 

� De belangrijkste informatiebron voor bedrijven omtrent aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque
sociaal secretariaat van het bedrijf zelf (31%), gevolgd door de RVA en Sodexo (24%). Voor interim
werkgeversfederatie (Federgon) de belangrijkste informatiebron. 

� De meerderheid bedrijven zou via e
bedrijven zouden geïnformeerd willen worden via een infos

Extra 
vergoedingen 

� 11% bedrijven verklaart extra vergoedingen aan te rekenen naast dienstencheques aan gebruikers. 5% gebruikers verklaren extra
vergoedingen te moeten betalen aan ondernemingen. Deze percentages zijn gedaald sinds 2007/2008. 

� Vooral ondernemingen gevestigd in Vlaanderen (16%), interim
gebruiker. Dit is minder het geval voor ondernemingen gevestigd in Brussel (7

� 6 op 10 onderneming

 

                                                                                    

positief is men over de kwaliteit van de prestatie en de motivatie. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kand
werknemers volgens bedrijven. Zo hebben bedrijven het meest van al moeilijkheden met de motivatie van kandidaat
tweede orde komen de was- en strijktechnieken van dienstencheque-werknemers. 
In totaal veranderde bijna 12% gebruikers van werknemer in 2010. De kwaliteit van het werk werd het meest aangegeven als reden om 
van werknemer te veranderen (32%), gevolgd door te hoge afwezigheid (20%) en motivatie (18,5%).

De algemene tevredenheid van de gebruikers over Sodexo is hoog. Bijna 4 op 10 gebruikers zijn zeer tevreden over Sodexo. Ruim 85% 
gebruikers verklaart tevreden tot zeer tevreden te zijn.  
Als we deze tevredenheid vergelijken met de tevredenheid van ondernemingen over Sodexo, dan blijkt 
zijn dan de ondernemingen. Slechts 8% ondernemingen zijn zeer tevreden over Sodexo en 40% is tevreden tot zeer tevreden. Voor
tevredenheid van interim-bedrijven is erg laag, terwijl natuurlijke personen het meest tevreden zijn.
Gebruikers zijn het meest tevreden over de aflevering van fiscale attesten en de bestelling van cheques. Bij ondernemingen is
meest tevreden over de terugbetaling van de cheques en het minst over de communicatie van Sodexo (vooral interim

van dienstencheques blijkt de belangrijkste aantrekkingsfactor te zijn om in het systeem te stappen (40%), gevolgd door de 
mogelijkheden voor combinatie arbeid-gezin (18%). Het statuut van de dienstverlening is de derde belangrijkste factor (15,5%).

1 op 4 gebruikers deed vroeger beroep op andere systemen dan dienstencheques. Dit loopt zelf tot bijna 1 op 3 in Brussel en v
gebruikers tussen 55 en 79 jaar.   
18% van alle gebruikers deed voordien beroep op zwartwerk. In Brussel was zwartwerk veel belangrijker terwijl in Wallonië rel
beroep werd gedaan op PWA’s en in Vlaanderen op thuiszorg. 

In totaal doet 5% gebruikers beroep op andere systemen naast dienstencheques. Dit loopt op 
Vooral PWA’s (38%) en thuiszorgdiensten (35%) komen het meest voor. Tuinonderhoud (

%), hulp bij bejaarden/zieken of personen met een handicap (16%) en kleine herstellingswerken (1
belangrijkste activiteiten waarvoor andere organisaties worden ingeschakeld. 
Het gebruik van dienstencheques heeft een belangrijke invloed op gebruikers. 11% gebruikers geeft aan dankzij dienstencheques
zijn gaan werken en 1% is zelfs opnieuw gaan werken. Daarentegen zouden zonder de dienstencheques 11% gebruikers minder zi
werken. De cheques hebben ook een invloed op de beroepssituatie van de partners van de respondent. Zo is 0,4% terug gaan werk
terwijl 4% meer uren is gaan werken. In dit geval worden gemiddeld 1,47 dagen door de respondent en 1,37 dagen door de 

gewerkt. Indien dit geëxtrapoleerd wordt naar de volledige populatie werkende gebruikers gaat het om meer dan 5 miljoen 
bijkomend gewerkte dagen in 2010 of meer dan 23.000 VTE. Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worde
baseert op gegevens uit de gebruikers-enquête en de extrapolatie op de hele gebruikerspopulatie.  

De vrijgekomen tijd gaat naar het gezin (23%), andere huishoudelijke taken (22%), vrijetijdsactiviteiten (20%), rust en gezondheid 
(17%) en meer dan 5% aan betaald werk. Rust en gezondheid is vooral belangrijk naarmate de gebruiker ouder wordt. 

De belangrijkste informatiebron voor bedrijven omtrent aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque
sociaal secretariaat van het bedrijf zelf (31%), gevolgd door de RVA en Sodexo (24%). Voor interim
werkgeversfederatie (Federgon) de belangrijkste informatiebron.  
De meerderheid bedrijven zou via e-mail verwittigd willen worden over aanpassingen van het dienstencheque
bedrijven zouden geïnformeerd willen worden via een infosessie.  

11% bedrijven verklaart extra vergoedingen aan te rekenen naast dienstencheques aan gebruikers. 5% gebruikers verklaren extra
vergoedingen te moeten betalen aan ondernemingen. Deze percentages zijn gedaald sinds 2007/2008. 
Vooral ondernemingen gevestigd in Vlaanderen (16%), interim-bedrijven (37%) en PWA’s (23,5%) rekenen extra vergoedingen aan de 
gebruiker. Dit is minder het geval voor ondernemingen gevestigd in Brussel (7 %) en invoegondernemingen (2%).
6 op 10 ondernemingen die extra vergoedingen aanrekenen aan de gebruiker, factureren verplaatsingvergoedingen. Hierna volgen 
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Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat 
werknemers volgens bedrijven. Zo hebben bedrijven het meest van al moeilijkheden met de motivatie van kandidaat-werknemers. In een 

van werknemer in 2010. De kwaliteit van het werk werd het meest aangegeven als reden om 
van werknemer te veranderen (32%), gevolgd door te hoge afwezigheid (20%) en motivatie (18,5%). 

. Bijna 4 op 10 gebruikers zijn zeer tevreden over Sodexo. Ruim 85% 

Als we deze tevredenheid vergelijken met de tevredenheid van ondernemingen over Sodexo, dan blijkt dat de gebruikers meer tevreden 
zijn dan de ondernemingen. Slechts 8% ondernemingen zijn zeer tevreden over Sodexo en 40% is tevreden tot zeer tevreden. Vooral de 

en zijn. 
Gebruikers zijn het meest tevreden over de aflevering van fiscale attesten en de bestelling van cheques. Bij ondernemingen is men het 
meest tevreden over de terugbetaling van de cheques en het minst over de communicatie van Sodexo (vooral interim-bedrijven). 

blijkt de belangrijkste aantrekkingsfactor te zijn om in het systeem te stappen (40%), gevolgd door de 
de dienstverlening is de derde belangrijkste factor (15,5%). 

1 op 4 gebruikers deed vroeger beroep op andere systemen dan dienstencheques. Dit loopt zelf tot bijna 1 op 3 in Brussel en voor 

18% van alle gebruikers deed voordien beroep op zwartwerk. In Brussel was zwartwerk veel belangrijker terwijl in Wallonië relatief meer 

op tot 17% bij gebruikers ouder dan 80 jaar.  
Vooral PWA’s (38%) en thuiszorgdiensten (35%) komen het meest voor. Tuinonderhoud (45%), persoonlijke verzorging (33%), 

%) en kleine herstellingswerken (16%) zijn de 

Het gebruik van dienstencheques heeft een belangrijke invloed op gebruikers. 11% gebruikers geeft aan dankzij dienstencheques meer te 
zijn gaan werken en 1% is zelfs opnieuw gaan werken. Daarentegen zouden zonder de dienstencheques 11% gebruikers minder zijn gaan 
werken. De cheques hebben ook een invloed op de beroepssituatie van de partners van de respondent. Zo is 0,4% terug gaan werken, 
terwijl 4% meer uren is gaan werken. In dit geval worden gemiddeld 1,47 dagen door de respondent en 1,37 dagen door de partners per 

gewerkt. Indien dit geëxtrapoleerd wordt naar de volledige populatie werkende gebruikers gaat het om meer dan 5 miljoen 
Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden aangezien dit zich 

enquête en de extrapolatie op de hele gebruikerspopulatie.   

andere huishoudelijke taken (22%), vrijetijdsactiviteiten (20%), rust en gezondheid 
(17%) en meer dan 5% aan betaald werk. Rust en gezondheid is vooral belangrijk naarmate de gebruiker ouder wordt.  

De belangrijkste informatiebron voor bedrijven omtrent aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque-systeem is het 
sociaal secretariaat van het bedrijf zelf (31%), gevolgd door de RVA en Sodexo (24%). Voor interim-bedrijven is vooral de 

mail verwittigd willen worden over aanpassingen van het dienstencheque-systeem. Slechts 12,7% 

11% bedrijven verklaart extra vergoedingen aan te rekenen naast dienstencheques aan gebruikers. 5% gebruikers verklaren extra 
vergoedingen te moeten betalen aan ondernemingen. Deze percentages zijn gedaald sinds 2007/2008.  

bedrijven (37%) en PWA’s (23,5%) rekenen extra vergoedingen aan de 
%) en invoegondernemingen (2%). 

factureren verplaatsingvergoedingen. Hierna volgen 
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administratiekosten (2 op 10).  

Concurrentie-
aspecten 

� In het algemeen kan men concluderen dat de concurrentie in de sector relatief beperkt is. De meerderheid bedrijven geeft aan geen 
concurrentie of slechts 
van gebruikers en op de tweede plaats bij het aantrekken van werknemers. Het behouden van werknemers blijkt het minst concurrentie
genereren.  

� Brusselse bedrijven en interim
daarentegen weinig concurrentie in het systeem. Brusselse bedrijven kampen vooral met een hoge concurrentie omtrent werknemer
terwijl Waalse bedrijven eerder concurreren voor gebruikers. Bij interim
behouden van werknemers, terwijl non profit bedrijven eerder concurrentie ervaren voor het aantrekken van gebruikers. 

Toekomstige 
problemen  
diensten-
cheque-
bedrijven 

� Dienstencheque-bedrijven zullen, volgens hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd worden 
en met problemen bij het rekruteren van werknemers. 

� Deze problemen zijn echter zeer sterk gebonden aan de regio en aan het t
geconfronteerd worden 
type klagen commercieel private bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s ove
gemeentes/OCMW’s en PWA’s eerder vrezen voor werknemerstekorten. Interim
werknemers, gevolgd door problemen bij het rekruteren van werknemers.

Winst 

� Gemiddeld maakte een dienstencheque
zeer sterk naargelang het type bedrijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 1,53 euro wo
opgegeven. VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, 
respectievelijk 0,24 en 0,55 euro. De hoogste winstmarge per cheque wordt bij natuurlijke personen opgemerkt, 

Evaluatie 
beleidsopties 

Prijselasticiteit 
gebruikers 

� Gemiddeld is een gebruiker bereid om 8 euro te betalen voor een dienstencheque. De bereidheid om meer te betalen is hoger bij
schoonmaak van de woning dan bij activiteiten buitenshuis. Brusselaars zijn bereid om
minst. De bereidheid om meer te betalen voor dienstencheques stijgt ook met de leeftijd tot 65 jaar, om daarna weer te dalen. 

� Gemiddeld zou 8,59 euro 
laagst (7,96). De draagkracht van dienstencheque
gebruikers.  

Belang fiscale 
aftrek  

� De fiscale aftrek blijkt ee
gebruikers geeft aan dat dit een matig tot zeer belangrijk

Reactie 
beleidsoptie 
gebruikers 

� De stijging van de prijs van dienstencheques 
dienstencheques, terwijl de afschaffing van de fiscale aftrek de grootste impact zou hebben. Dit komt overeen m
de prijselasticiteit van gebruikers en het belang dat ze hechten aan de fiscale aftrek. 

� Een algemene vaststelling is dat gebruikers in Wallonië en jonge gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van h
systeem, in tegenstelling tot Vlaamse en oudere gebruikers. 

� De meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van dez
beleidsopties, zouden hun huishoudelijke taken zelf verrichten. 2 op 10 zouden ech

Beste 
beleidsoptie 

� Gebruikers en bedrijven 
hebben op het gebruik van dienstencheques

 

                                                                                    

administratiekosten (2 op 10).   

kan men concluderen dat de concurrentie in de sector relatief beperkt is. De meerderheid bedrijven geeft aan geen 
concurrentie of slechts beperkte concurrentie te ervaren (van 66% tot 81%). Bedrijven ervaren de meeste concurrentie bij het aantrekken 

ebruikers en op de tweede plaats bij het aantrekken van werknemers. Het behouden van werknemers blijkt het minst concurrentie

Brusselse bedrijven en interim-bedrijven kampen met de hoogste concurrentie. Vlaamse bedrijven en gemeentes/OCMW’s 
daarentegen weinig concurrentie in het systeem. Brusselse bedrijven kampen vooral met een hoge concurrentie omtrent werknemer
terwijl Waalse bedrijven eerder concurreren voor gebruikers. Bij interim-bedrijven gaat het meer om concurrentie voor he
behouden van werknemers, terwijl non profit bedrijven eerder concurrentie ervaren voor het aantrekken van gebruikers. 

bedrijven zullen, volgens hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd worden 
problemen bij het rekruteren van werknemers.  

Deze problemen zijn echter zeer sterk gebonden aan de regio en aan het type bedrijf. In Brussel zullen bedrijven het meest 
geconfronteerd worden met financiële problemen, in Vlaanderen met rekruteringsproblemen en in Wallonië 
type klagen commercieel private bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s over financiële problemen terwijl invoegbedrijven, 
gemeentes/OCMW’s en PWA’s eerder vrezen voor werknemerstekorten. Interim-bedrijven vrezen vooral voor het behouden van hun 
werknemers, gevolgd door problemen bij het rekruteren van werknemers. 

Gemiddeld maakte een dienstencheque-bedrijf 0,75 euro winst per ingediende dienstencheque in 2010. De winstmarge varieert echter 
zeer sterk naargelang het type bedrijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 1,53 euro wo

. VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, 
respectievelijk 0,24 en 0,55 euro. De hoogste winstmarge per cheque wordt bij natuurlijke personen opgemerkt, 

Gemiddeld is een gebruiker bereid om 8 euro te betalen voor een dienstencheque. De bereidheid om meer te betalen is hoger bij
schoonmaak van de woning dan bij activiteiten buitenshuis. Brusselaars zijn bereid om het meest te betalen

. De bereidheid om meer te betalen voor dienstencheques stijgt ook met de leeftijd tot 65 jaar, om daarna weer te dalen. 

8,59 euro per uur betaald worden in het zwarte circuit. In Vlaanderen is dit bedrag het hoogst (8,89) en in Wallonië het 
e draagkracht van dienstencheque-gebruikers blijkt dus te verschillen tussen 

De fiscale aftrek blijkt een belangrijke factor te zijn voor gebruikers bij het bepalen van het aantal aangekochte cheques. Ruim 65% 
gebruikers geeft aan dat dit een matig tot zeer belangrijke invloed heeft. Vooral voor jonge gebruikers speelt dit een belangrijke rol.

De stijging van de prijs van dienstencheques (van 7,5 euro naar 8 euro) zou de kleinste impact hebben op het gebruik van 
dienstencheques, terwijl de afschaffing van de fiscale aftrek de grootste impact zou hebben. Dit komt overeen m
de prijselasticiteit van gebruikers en het belang dat ze hechten aan de fiscale aftrek.  

Een algemene vaststelling is dat gebruikers in Wallonië en jonge gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van h
genstelling tot Vlaamse en oudere gebruikers.  

De meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van dez
beleidsopties, zouden hun huishoudelijke taken zelf verrichten. 2 op 10 zouden echter terugvallen op het zwarte circuit.

ebruikers en bedrijven stellen beide dat de stijging van de prijs van dienstencheques (van 7,5 euro naar 8 euro) 
gebruik van dienstencheques.  
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kan men concluderen dat de concurrentie in de sector relatief beperkt is. De meerderheid bedrijven geeft aan geen 
concurrentie te ervaren (van 66% tot 81%). Bedrijven ervaren de meeste concurrentie bij het aantrekken 

ebruikers en op de tweede plaats bij het aantrekken van werknemers. Het behouden van werknemers blijkt het minst concurrentie te 

bedrijven kampen met de hoogste concurrentie. Vlaamse bedrijven en gemeentes/OCMW’s ervaren 
daarentegen weinig concurrentie in het systeem. Brusselse bedrijven kampen vooral met een hoge concurrentie omtrent werknemers, 

bedrijven gaat het meer om concurrentie voor het vinden en 
behouden van werknemers, terwijl non profit bedrijven eerder concurrentie ervaren voor het aantrekken van gebruikers.  

bedrijven zullen, volgens hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd worden met financiële problemen 

ype bedrijf. In Brussel zullen bedrijven het meest 
rekruteringsproblemen en in Wallonië met beide problemen. Naar 

r financiële problemen terwijl invoegbedrijven, 
bedrijven vrezen vooral voor het behouden van hun 

euro winst per ingediende dienstencheque in 2010. De winstmarge varieert echter 
zeer sterk naargelang het type bedrijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 1,53 euro wordt 

. VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, 
respectievelijk 0,24 en 0,55 euro. De hoogste winstmarge per cheque wordt bij natuurlijke personen opgemerkt, 2,14 euro.  

Gemiddeld is een gebruiker bereid om 8 euro te betalen voor een dienstencheque. De bereidheid om meer te betalen is hoger bij de 
het meest te betalen, en de Waalse gebruikers het 

. De bereidheid om meer te betalen voor dienstencheques stijgt ook met de leeftijd tot 65 jaar, om daarna weer te dalen.  

deren is dit bedrag het hoogst (8,89) en in Wallonië het 
blijkt dus te verschillen tussen regio’s en naargelang de leeftijd van de 

factor te zijn voor gebruikers bij het bepalen van het aantal aangekochte cheques. Ruim 65% 
invloed heeft. Vooral voor jonge gebruikers speelt dit een belangrijke rol. 

zou de kleinste impact hebben op het gebruik van 
dienstencheques, terwijl de afschaffing van de fiscale aftrek de grootste impact zou hebben. Dit komt overeen met de resultaten omtrent 

Een algemene vaststelling is dat gebruikers in Wallonië en jonge gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van het 

De meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van deze 
ter terugvallen op het zwarte circuit. 

(van 7,5 euro naar 8 euro) de kleinste impact zou 
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Deel 4: DE KOSTPRIJS 
SYSTEEM IN 2010

 

 

OSTPRIJS VAN HET DIENSTENCHEQUE
2010 
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1 INLEIDING 

De continue groei van het dienstencheque
budgettaire kost voor de federale overheid. Het systeem van de dienstencheques leidt 
echter ook tot een aantal 
figuur brengt de verschillende terugverdieneffecte
kaart. Deze effecten kunnen opgesplitst worden in:

� Directe effecten: de directe impact van het systeem ten gevolge van de 
bijkomende tewerkstelling van dienstencheque

� Indirecte effecten van de 1
van het systeem ten gevolge van de oprichting/
activiteiten en de tewerkstelling van personeel voor de omkadering van 
dienstencheque-werknemers.

� Indirecte effecten van de 2
gevolge van de vervanging van werknemers in hun voormalige jobs, de aanpassing 
van het gedrag van gebruikers (zowel op de participatie op de arbeidsmarkt als op 
het langer thuis blijven) en de aangepaste consumptie van die
omkaderingswerknemers. 

Figuur 66: Impact van het stelsel van de dienstencheques

Directe 
effecten

� Tewerkstelling 
dienstencheque

Indirecte 
effecten 
1ste orde

Indirecte
effecten
2de orde

� Vervanging voormalige jobs

� Impact op consumptie

� Impact op gebruikers

� Tewerkstelling 
omkaderingspersoneel

� Oprichting nieuwe 
ondernemingen of nieuwe 
activiteiten

Impact per doelgroep

Bron: IDEA Consult 

 

 

 

van het dienstencheque-systeem heeft geleid tot 
kost voor de federale overheid. Het systeem van de dienstencheques leidt 

echter ook tot een aantal directe en indirecte terugverdieneffecten
figuur brengt de verschillende terugverdieneffecten van het dienstencheque
kaart. Deze effecten kunnen opgesplitst worden in: 

: de directe impact van het systeem ten gevolge van de 
bijkomende tewerkstelling van dienstencheque-werknemers. 

Indirecte effecten van de 1ste orde: met andere woorden de indirecte impact 
van het systeem ten gevolge van de oprichting/de opstart van nieuwe bedrijven of 
activiteiten en de tewerkstelling van personeel voor de omkadering van 

werknemers. 

Indirecte effecten van de 2de orde: de indirecte impact van het systeem ten 
gevolge van de vervanging van werknemers in hun voormalige jobs, de aanpassing 
van het gedrag van gebruikers (zowel op de participatie op de arbeidsmarkt als op 
het langer thuis blijven) en de aangepaste consumptie van dienstencheque
omkaderingswerknemers.  

: Impact van het stelsel van de dienstencheques 

Tewerkstelling 
dienstencheque-werknemers

� Meerontvangsten in 
vennootschapsbelasting

� Meerontvangsten in 
omkaderingspersoneel (sociale 
bijdrage en personenbelasting)

� Vermindering werkloosheidsuitkering 
omkaderingspersoneel

� Besparing werkloosheidsuitkering 
door vervanging DCH- en 
omkaderingswerknemers

� Meerontvangsten in BTW 

� Meerontvangsten in de 
personenbelasting van gebruikers

� Besparing voor de gemeenschap 
als ouderen langer thuis blijven

Vervanging voormalige jobs

Impact op consumptie

Impact op gebruikers

Tewerkstelling 
omkaderingspersoneel

Oprichting nieuwe 
ondernemingen of nieuwe 
activiteiten

Impact per doelgroep Budgettaire 
impact

� Vermindering 
werkloosheidsuitkering

� Meerontvangsten sociale bijdrage

� Meerontvangsten personenbelasting
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heeft geleid tot een stijgende 
kost voor de federale overheid. Het systeem van de dienstencheques leidt 

directe en indirecte terugverdieneffecten. Onderstaande 
n van het dienstencheque-systeem in 

: de directe impact van het systeem ten gevolge van de 

andere woorden de indirecte impact 
opstart van nieuwe bedrijven of 

activiteiten en de tewerkstelling van personeel voor de omkadering van 
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Figuur 67 geeft een overzicht van de verschillende componenten waaruit de 
kostprijs van het stelsel van de dienstencheques bestaat. 

Figuur 67: Bruto- en nettokostprijs v

Bron: IDEA Consult 

In de vorige evaluatierapporten werd enkel de 
andere, meer indirecte terugverdieneffecten werden niet berekend omwille van de 
onzekerheid van bepaalde effecten
omkaderingspersoneel, de meerontvangsten in de vennootschapsbelasting of in de BTW. 

We stellen voor de indirecte terugverdieneffecten
kwantificeren om zo goed moge

Opmerking: Het is echter belangrijk om aan te geven dat, in tegenstelling tot de directe 
terugverdieneffecten, de indirecte terugverdieneffecten 
op een aantal hypotheses en de best beschikbare data.

Vooral indirecte terugverdieneffecten van de 2
dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Deze baseren zich op minimum en 
maximum hypotheses en geven dus enkel een ordegrootte van
indirecte terugverdieneffecten van de 2
de netto-kostprijs van het systeem. Enkel indirecte effecten van de 1
berekening van de netto-kostprijs opgenomen worden. 

Een duidelijk overzicht van de aanpak voor de kwantificering van deze effecten wordt in de 
bijlage opgenomen (methodologische bijlage). Hierbij wordt voor elk effect aangegeven 
welke gegevens nodig zijn, welke methodologie gebruikt 
zijn. Op basis van deze informatie wordt vervolgens ook aangegeven of de kwantificering 
van dit effect gekenmerkt wordt door een hog
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geeft een overzicht van de verschillende componenten waaruit de 
van het stelsel van de dienstencheques bestaat.  

en nettokostprijs van het stelsel van de dienstencheques 

In de vorige evaluatierapporten werd enkel de geraamde netto-kostprijs
andere, meer indirecte terugverdieneffecten werden niet berekend omwille van de 
onzekerheid van bepaalde effecten of het gebrek aan gegevens zoals de tewerkstelling van 
omkaderingspersoneel, de meerontvangsten in de vennootschapsbelasting of in de BTW. 

indirecte terugverdieneffecten in dit evaluatieonderzoek verder te 
kwantificeren om zo goed mogelijk de finale netto-kostprijs van het systeem te ramen. 

Het is echter belangrijk om aan te geven dat, in tegenstelling tot de directe 
terugverdieneffecten, de indirecte terugverdieneffecten ramingen zijn, die zich baseren 

ses en de best beschikbare data. 

Vooral indirecte terugverdieneffecten van de 2de orde zijn moeilijk kwantificeerbaar en 
htig geïnterpreteerd te worden. Deze baseren zich op minimum en 

maximum hypotheses en geven dus enkel een ordegrootte van het effect weer. De 
indirecte terugverdieneffecten van de 2de orde zullen hierdoor niet opgenomen worden in 

kostprijs van het systeem. Enkel indirecte effecten van de 1ste orde zullen in de 
kostprijs opgenomen worden.  

Een duidelijk overzicht van de aanpak voor de kwantificering van deze effecten wordt in de 
bijlage opgenomen (methodologische bijlage). Hierbij wordt voor elk effect aangegeven 
welke gegevens nodig zijn, welke methodologie gebruikt wordt en wat de risicofa
zijn. Op basis van deze informatie wordt vervolgens ook aangegeven of de kwantificering 
van dit effect gekenmerkt wordt door een hoge, medium of lage betrouwbaarheidsfactor. 

terugverdien
Geraamde 
netto-
kostprijs

Indirecte 
terugverdien 
effecten 1ste

orde

Indirecte 
terugverdien 
effecten 2de

orde
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geeft een overzicht van de verschillende componenten waaruit de netto-

 

 

kostprijs berekend. De 
andere, meer indirecte terugverdieneffecten werden niet berekend omwille van de 

of het gebrek aan gegevens zoals de tewerkstelling van 
omkaderingspersoneel, de meerontvangsten in de vennootschapsbelasting of in de BTW.  

in dit evaluatieonderzoek verder te 
van het systeem te ramen.  

Het is echter belangrijk om aan te geven dat, in tegenstelling tot de directe 
zijn, die zich baseren 

orde zijn moeilijk kwantificeerbaar en 
htig geïnterpreteerd te worden. Deze baseren zich op minimum en 

het effect weer. De 
niet opgenomen worden in 

orde zullen in de 

Een duidelijk overzicht van de aanpak voor de kwantificering van deze effecten wordt in de 
bijlage opgenomen (methodologische bijlage). Hierbij wordt voor elk effect aangegeven 

en wat de risicofactoren 
zijn. Op basis van deze informatie wordt vervolgens ook aangegeven of de kwantificering 

e betrouwbaarheidsfactor.   

Netto-
kostprijs

terugverdien 
2de

werkloosheidsuitkering door 
DCH- en 

omkaderingswerknemers

Meerontvangsten in BTW 

Meerontvangsten in de 
personenbelasting van gebruikers

Besparing voor de 
gemeenschap als ouderen langer 



 

juni 2011 

2 BRUTO-KOSTPRIJS VAN HET ST
DIENSTENCHEQUES IN 2

De bruto-kostprijs voor de dienstencheque
bedraagt 1.430,4 miljoen euro

Dit bedrag omvat: 

- de overheidstussenkomst voor de dienstencheques: 

- de omkaderingskosten voor de uitvoering van de maatregel: 

- de kost van de fiscale aftrekbaarheid: 

Bij de berekening van de bruto
dienstencheques die door de erkende ondernemingen ingediend werden voor terugbetaling 
in het kader van de 
zelfstandigen”. 

Uit bovenstaande raming van de elementen van de bruto
dienstencheques blijkt dat de 
belangrijkste component is. De fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques kost de 
overheid bijna 197 miljoen euro. De budgettaire impact van deze fiscale kost valt echter 
niet ten laste van het jaar 2010, maar zal pas binnen 2 jaar voelbaar zijn (in 2012). 

                                               

46 13,50 vanaf 1 september 2010. 

 

 

KOSTPRIJS VAN HET STELSEL VAN DE 
DIENSTENCHEQUES IN 2010 

voor de dienstencheque-activiteiten uitgevoerd in het jaar 20
miljoen euro.  

de overheidstussenkomst voor de dienstencheques: 1.220,6 miljoen euro

de omkaderingskosten voor de uitvoering van de maatregel: 13,2 miljoen euro

de kost van de fiscale aftrekbaarheid: 196,6 miljoen euro 

Bij de berekening van de bruto-kostprijs werd eveneens rekening gehouden met de 
dienstencheques die door de erkende ondernemingen ingediend werden voor terugbetaling 

 regeling “moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke 

Uit bovenstaande raming van de elementen van de bruto-kostprijs van het stelsel van de 
dienstencheques blijkt dat de overheidstussenkomst (13,30 euro per dienstencheque

te component is. De fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques kost de 
miljoen euro. De budgettaire impact van deze fiscale kost valt echter 

niet ten laste van het jaar 2010, maar zal pas binnen 2 jaar voelbaar zijn (in 2012). 

        

13,50 vanaf 1 september 2010.  
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ELSEL VAN DE 

activiteiten uitgevoerd in het jaar 2010 

miljoen euro 

miljoen euro 

kostprijs werd eveneens rekening gehouden met de 
dienstencheques die door de erkende ondernemingen ingediend werden voor terugbetaling 

regeling “moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke 

kostprijs van het stelsel van de 
per dienstencheque46) de 

te component is. De fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques kost de 
miljoen euro. De budgettaire impact van deze fiscale kost valt echter 

niet ten laste van het jaar 2010, maar zal pas binnen 2 jaar voelbaar zijn (in 2012).  
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3 DIRECTE TERUGVERDIENEFFECT
DIENSTENCHEQUE

Door de creatie van nieuwe jobs genereert het systeem van de dienstencheques ook 
opbrengsten voor de federale overheid. De directe terugverdieneffecten van het stelsel (nl. 
de creatie van de dienstenche
overheid op drie vlakken: 

� Terugverdieneffecten in de werkloosheid: 
bespaart de federale overheid op hun werkloosheidsuitkeringen. 

� Meerontvangsten in de sociale
werknemer): De lonen van dienstencheque
in de sociale zekerheid en vormen zo een extra indirect terugverdieneffect.

� Meerontvangsten in de personenbelasting
werknemers zorgen voor meerontvangsten in de personenbelasting en vormen zo een 
extra indirect terugverdieneffect.

Hierna wordt de omvang van elk van deze drie directe terugverdieneffecten door de 
nieuwe dienstencheque-jobs geraamd. 

3.1 Terugverdieneffecten in de werkloosheid

Door de activering van werkzoekenden bespaart de federale overheid op hun 
werkloosheidsuitkeringen.  

Op basis van reële werkloosheidsuitkeringen uitbetaald aan werknemers die actief waren 
als dienstencheque-werknemer
besparing in de werkloosheidsuitkeringen. De eveneens reële activeringsuitkeringen (bijv. 
Activa, SINE), inkomensgarantie
werkloosheid die bepaalde werkne
dienstencheque-werknemer worden hierbij als kost in rekening gebracht.

Het terugverdieneffect door directe jobcreatie in de werkloosheid
die manier geraamd op 261

Dit bedrag is het resultaat van een besparing in werkloosheidsuitkeringen van 
miljoen euro verminderd met 3 kostenposten:

� de kost voor activeringsuitkeringen: 
� de kost voor inkomensgarantie
� de kost voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen: 

 

 

 

 

E TERUGVERDIENEFFECTEN VAN HET 
DIENSTENCHEQUE-SYSTEEM 

Door de creatie van nieuwe jobs genereert het systeem van de dienstencheques ook 
opbrengsten voor de federale overheid. De directe terugverdieneffecten van het stelsel (nl. 
de creatie van de dienstencheque-jobs) zorgt voor terugverdieneffecten voor de federale 

Terugverdieneffecten in de werkloosheid: Door de activering van werkzoekenden 
bespaart de federale overheid op hun werkloosheidsuitkeringen.  
Meerontvangsten in de sociale bijdragen (RSZ-bijdragen werkgever en 
werknemer): De lonen van dienstencheque-werknemers zorgen voor meerontvangsten 
in de sociale zekerheid en vormen zo een extra indirect terugverdieneffect.

ngsten in de personenbelasting: De lonen van 
werknemers zorgen voor meerontvangsten in de personenbelasting en vormen zo een 
extra indirect terugverdieneffect. 

Hierna wordt de omvang van elk van deze drie directe terugverdieneffecten door de 
jobs geraamd.  

Terugverdieneffecten in de werkloosheid 

Door de activering van werkzoekenden bespaart de federale overheid op hun 
 

Op basis van reële werkloosheidsuitkeringen uitbetaald aan werknemers die actief waren 
werknemer in 2010 werd een inschatting gemaakt van de totale 

besparing in de werkloosheidsuitkeringen. De eveneens reële activeringsuitkeringen (bijv. 
Activa, SINE), inkomensgarantie-uitkeringen (IGU), en uitkeringen voor tijdelijke 
werkloosheid die bepaalde werknemers ontvangen tijdens hun tewerkstelling als 

werknemer worden hierbij als kost in rekening gebracht. 

terugverdieneffect door directe jobcreatie in de werkloosheid in 2010 wordt op 
261,7 miljoen euro. 

het resultaat van een besparing in werkloosheidsuitkeringen van 
miljoen euro verminderd met 3 kostenposten: 

de kost voor activeringsuitkeringen: 53,7 miljoen euro 
de kost voor inkomensgarantie-uitkeringen (IGU): 42,9 miljoen euro

jke werkloosheidsuitkeringen: 15,1 miljoen euro 
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EN VAN HET 

Door de creatie van nieuwe jobs genereert het systeem van de dienstencheques ook 
opbrengsten voor de federale overheid. De directe terugverdieneffecten van het stelsel (nl. 

jobs) zorgt voor terugverdieneffecten voor de federale 

Door de activering van werkzoekenden 

bijdragen werkgever en 
werknemers zorgen voor meerontvangsten 

in de sociale zekerheid en vormen zo een extra indirect terugverdieneffect. 
De lonen van dienstencheque-

werknemers zorgen voor meerontvangsten in de personenbelasting en vormen zo een 

Hierna wordt de omvang van elk van deze drie directe terugverdieneffecten door de 

Door de activering van werkzoekenden bespaart de federale overheid op hun 

Op basis van reële werkloosheidsuitkeringen uitbetaald aan werknemers die actief waren 
in 2010 werd een inschatting gemaakt van de totale 

besparing in de werkloosheidsuitkeringen. De eveneens reële activeringsuitkeringen (bijv. 
uitkeringen (IGU), en uitkeringen voor tijdelijke 
mers ontvangen tijdens hun tewerkstelling als 

in 2010 wordt op 

het resultaat van een besparing in werkloosheidsuitkeringen van 373,5 

miljoen euro 
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3.2 Terugverdieneffecten in de sociale zekerheid

Een tweede terugverdieneffect betreft de meerontvangsten in de sociale bijdragen. 

Op basis van reële RSZ en RSZPPO
verminderingen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques werd de 
totale werknemersbijdrage en werkgeversbijdrage op alle gepresteerde uren in het 
dienstencheque-systeem in 2010 berekend. Op dezelfde manier werd een raming bekomen 
van alle aangevraagde verminderingen (bijv. structurele verminderingen, 
doelgroepverminderingen, werkbonus) en dit bedrag werd als kost in rekening gebracht. 

Bij de berekening van het totale terugverdieneffect in de sociale bijdragen werd eveneens 
rekening gehouden met de substitutie van reguliere arbeid op het vlak van huishoudelijke 
hulp door het stelsel van dienstencheques

Het terugverdieneffect door directe jobcreatie in de sociale zekerheid
op die manier geraamd worden op 

3.3 Terugverdieneffecten in de bedrijfsvoorheffing

Een derde terugverdieneffect heeft betrekking op meerontvangsten in de 
bedrijfsvoorheffing.  

Op basis van het gemiddelde bruto
inschatting gemaakt van het gemiddeld b
werknemer.  

Voor drie fiscale types (gezinnen met tweeverdieners, gezinnen waar de echtgenoot geen 
beroepsinkomsten heeft en alleenstaanden) werd vervolgens de totale verschuldigde 
personenbelasting berekend. Hierbij w
verminderingen voor kinderen
Aangezien 98% van de dienstencheque
verminderingen voor kinderen ten laste in rekening 
veronderstelling dat voor dit fiscaal type de kinderen ten laste staan bij de man. 

Daarnaast werd een raming gemaakt van de belastingswinst op het uitbetaalde 
vakantiegeld (berekend op de gepresteerde uren van 20
meerontvangsten in de sociale bijdragen, werd hier eveneens een correctie doorgevoerd 
voor de substitutie van reguliere arbeid door het stelsel van de dienstencheques. 

Het terugverdieneffect door directe jobcreatie in de bedrijfsvoo
kan op die manier geraamd worden

                                               

47 Uit de gebruikersenquête van 2010 blijkt dat 8,1% van de bevraagde gebruikers vóór het stelsel 
van de dienstencheques hun huishoudelijke taken uitbesteedde aan een andere dienstverlenende 
organisatie (thuiszorg, OCMW, PWA of private onderneming).
48 Op basis van gegevens uit de werknemersenquête van 2007 over het aantal kinderen bij de 

alleenstaande dienstencheque
laste van de basisbelasting afgetrokken.

 

 

Terugverdieneffecten in de sociale zekerheid 

Een tweede terugverdieneffect betreft de meerontvangsten in de sociale bijdragen. 

Op basis van reële RSZ en RSZPPO-gegevens inzake gewerkte uren, loonmassa en 
verminderingen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques werd de 
totale werknemersbijdrage en werkgeversbijdrage op alle gepresteerde uren in het 

systeem in 2010 berekend. Op dezelfde manier werd een raming bekomen 
aangevraagde verminderingen (bijv. structurele verminderingen, 

doelgroepverminderingen, werkbonus) en dit bedrag werd als kost in rekening gebracht. 

Bij de berekening van het totale terugverdieneffect in de sociale bijdragen werd eveneens 
en met de substitutie van reguliere arbeid op het vlak van huishoudelijke 

hulp door het stelsel van dienstencheques47.  

terugverdieneffect door directe jobcreatie in de sociale zekerheid
op die manier geraamd worden op 254,7 miljoen euro. 

rugverdieneffecten in de bedrijfsvoorheffing

Een derde terugverdieneffect heeft betrekking op meerontvangsten in de 

Op basis van het gemiddelde bruto-uurloon en het aantal gewerkte uren werd een 
inschatting gemaakt van het gemiddeld bruto-jaarkomen van een dienstencheque

Voor drie fiscale types (gezinnen met tweeverdieners, gezinnen waar de echtgenoot geen 
beroepsinkomsten heeft en alleenstaanden) werd vervolgens de totale verschuldigde 
personenbelasting berekend. Hierbij werd voor de alleenstaanden rekening gehouden met 
verminderingen voor kinderen48 ten laste alsook met verminderingen voor alleenstaanden. 
Aangezien 98% van de dienstencheque-werknemers vrouw is, werden geen 
verminderingen voor kinderen ten laste in rekening gebracht bij tweeverdieners in de 
veronderstelling dat voor dit fiscaal type de kinderen ten laste staan bij de man. 

Daarnaast werd een raming gemaakt van de belastingswinst op het uitbetaalde 
vakantiegeld (berekend op de gepresteerde uren van 2010). Zoals bij de raming van de 
meerontvangsten in de sociale bijdragen, werd hier eveneens een correctie doorgevoerd 
voor de substitutie van reguliere arbeid door het stelsel van de dienstencheques. 

terugverdieneffect door directe jobcreatie in de bedrijfsvoorheffing 
kan op die manier geraamd worden op 113,3 miljoen euro. 

        

Uit de gebruikersenquête van 2010 blijkt dat 8,1% van de bevraagde gebruikers vóór het stelsel 
van de dienstencheques hun huishoudelijke taken uitbesteedde aan een andere dienstverlenende 
organisatie (thuiszorg, OCMW, PWA of private onderneming). 

basis van gegevens uit de werknemersenquête van 2007 over het aantal kinderen bij de 
alleenstaande dienstencheque-werknemers, werden verminderingen voor het aantal kinderen ten 
laste van de basisbelasting afgetrokken. 
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Een tweede terugverdieneffect betreft de meerontvangsten in de sociale bijdragen.  

gegevens inzake gewerkte uren, loonmassa en 
verminderingen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques werd de 
totale werknemersbijdrage en werkgeversbijdrage op alle gepresteerde uren in het 

systeem in 2010 berekend. Op dezelfde manier werd een raming bekomen 
aangevraagde verminderingen (bijv. structurele verminderingen, 

doelgroepverminderingen, werkbonus) en dit bedrag werd als kost in rekening gebracht.  

Bij de berekening van het totale terugverdieneffect in de sociale bijdragen werd eveneens 
en met de substitutie van reguliere arbeid op het vlak van huishoudelijke 

terugverdieneffect door directe jobcreatie in de sociale zekerheid in 2010 kan 

rugverdieneffecten in de bedrijfsvoorheffing 

Een derde terugverdieneffect heeft betrekking op meerontvangsten in de 

uurloon en het aantal gewerkte uren werd een 
jaarkomen van een dienstencheque-

Voor drie fiscale types (gezinnen met tweeverdieners, gezinnen waar de echtgenoot geen 
beroepsinkomsten heeft en alleenstaanden) werd vervolgens de totale verschuldigde 

erd voor de alleenstaanden rekening gehouden met 
ten laste alsook met verminderingen voor alleenstaanden. 

werknemers vrouw is, werden geen 
gebracht bij tweeverdieners in de 

veronderstelling dat voor dit fiscaal type de kinderen ten laste staan bij de man.  

Daarnaast werd een raming gemaakt van de belastingswinst op het uitbetaalde 
s bij de raming van de 

meerontvangsten in de sociale bijdragen, werd hier eveneens een correctie doorgevoerd 
voor de substitutie van reguliere arbeid door het stelsel van de dienstencheques.  

rheffing in 2010 

Uit de gebruikersenquête van 2010 blijkt dat 8,1% van de bevraagde gebruikers vóór het stelsel 
van de dienstencheques hun huishoudelijke taken uitbesteedde aan een andere dienstverlenende 

basis van gegevens uit de werknemersenquête van 2007 over het aantal kinderen bij de 
werknemers, werden verminderingen voor het aantal kinderen ten 
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4 INDIRECTE TERUGVERDIENE
DIENSTENCHEQUE

4.1 Indirecte terugverdieneffecten van eerste orde

4.1.1 Meerontvangsten in de vennootschapsbelasting

Het stelsel van de dienstencheques zorgde vanaf 2004 voor de oprichting van verschillende 
nieuwe bedrijven of liet bestaande bedrijven toe nieuwe activiteiten te ontplooien. 
Afhankelijk van het statuut van deze ondernemingen zijn deze onderhevig aan de 
vennootschapsbelasting. Deze belastingen zijn in geval van winstgevendheid dus een extra 
inkomstenpost voor de overheid.

Aan de hand van enquêtegegevens werden gegevens bekomen omtrent de door 
ondernemingen betaalde winst
belasting te correleren aan de ingebrachte cheques per onderneming werd een algemene 
winstparameter per cheque opgesteld. De extrapolatie hiervan naar de belastingplichtige 
ondernemingen (commercieel private bedrijven, interim
geeft een sterke benadering van de betaalde vennootschapsbelasting. Sommige VZW’s en 
andere organisaties buiten deze drie types 
onderworpen. Volgens gegevens van de FOD Financiën zijn deze drie types onder
echter goed voor 98% van de belastingaangiften.
over het hoofd kunnen worden gezien, zal de impact hiervan op het resultaat beperkt zijn. 
Aangezien de belastingen echter zelf werden aangegeven en vervolgens geëxtra
naar de bedrijven waarvoor deze informatie niet beschikbaar is blijft het bekomen bedrag 
een benadering.  

Controle met eerdere gegevens van de FOD financiën geeft aan dat deze 
feitelijk betaalde belasting wel sterk zal benaderen.

De totale vennootschapsbelasting betaald door dienstencheque
2010 naar schatting 30 miljoen

4.1.2 Meerontvangsten bij omkaderingstewerkstelling

Het omkaderingspersoneel zorgt voor een bijkomende tewerkstelling binnen het systeem 
van de dienstencheques. Hun lonen zorgen voor meerontvangsten in de personenbelasting 
en de sociale zekerheid via de werknemers en werkgeversbijdrage en vormen zo een extra 
indirect terugverdieneffect. 

De RVA-enquête bevat gegevens omtrent
totaal werden 4.193 individuele omkaderingsleden tewerkgesteld in 2010, of 
VTE’s50. De meerontvangsten in de personenbelasting werden berekend door een 
gemiddeld standaardloon (PC 218) als basis te gebru
belastingschalen toe te passen. Aan de hand van gegevens van de RSZ omtrent de 
algemene sociale bijdragen van omkaderingspersoneelsleden worden de sociale bijdragen 
van deze groep berekend, inclusief de vermindering die van toepa
gemiddeld standaardloon. Aangezien we niet over individuele gegevens beschikken blijft 
dit bedrag echter een benadering. Fiscale uitzonderingen en sociale verminderingen 
konden niet in rekening worden genomen.

De totale meerontvangsten in s
omkaderingstewerkstelling bedroeg in 2010 

 

                                               

49 Dit resultaat is gelijklopend met de
bedrijven in 2008.  

50 Berekend als 60% van de 4
31,4% aan 50% van de tijd (halftijds) en 

 

 

IRECTE TERUGVERDIENEFFECTEN VAN HET 
DIENSTENCHEQUE-SYSTEEM 

Indirecte terugverdieneffecten van eerste orde

Meerontvangsten in de vennootschapsbelasting 

dienstencheques zorgde vanaf 2004 voor de oprichting van verschillende 
nieuwe bedrijven of liet bestaande bedrijven toe nieuwe activiteiten te ontplooien. 
Afhankelijk van het statuut van deze ondernemingen zijn deze onderhevig aan de 

. Deze belastingen zijn in geval van winstgevendheid dus een extra 
inkomstenpost voor de overheid. 

Aan de hand van enquêtegegevens werden gegevens bekomen omtrent de door 
winstbelasting voor hun dienstencheque-activiteiten. Door de 

elasting te correleren aan de ingebrachte cheques per onderneming werd een algemene 
winstparameter per cheque opgesteld. De extrapolatie hiervan naar de belastingplichtige 
ondernemingen (commercieel private bedrijven, interim-bedrijven en natuurlijke perso
geeft een sterke benadering van de betaalde vennootschapsbelasting. Sommige VZW’s en 

buiten deze drie types kunnen uitzonderlijk ook aan belasting
olgens gegevens van de FOD Financiën zijn deze drie types onder

goed voor 98% van de belastingaangiften. Hoewel sommige ondernemingen 
over het hoofd kunnen worden gezien, zal de impact hiervan op het resultaat beperkt zijn. 
Aangezien de belastingen echter zelf werden aangegeven en vervolgens geëxtra
naar de bedrijven waarvoor deze informatie niet beschikbaar is blijft het bekomen bedrag 

Controle met eerdere gegevens van de FOD financiën geeft aan dat deze 
feitelijk betaalde belasting wel sterk zal benaderen. 

e vennootschapsbelasting betaald door dienstencheque-ondernemingen bedroeg in 
miljoen EUR.49  

Meerontvangsten bij omkaderingstewerkstelling 

Het omkaderingspersoneel zorgt voor een bijkomende tewerkstelling binnen het systeem 
enstencheques. Hun lonen zorgen voor meerontvangsten in de personenbelasting 

de sociale zekerheid via de werknemers en werkgeversbijdrage en vormen zo een extra 
indirect terugverdieneffect.  

enquête bevat gegevens omtrent de tewerkstelling van omkaderingspersoneel. 
individuele omkaderingsleden tewerkgesteld in 2010, of 

De meerontvangsten in de personenbelasting werden berekend door een 
gemiddeld standaardloon (PC 218) als basis te gebruiken en hierop de gangbare 
belastingschalen toe te passen. Aan de hand van gegevens van de RSZ omtrent de 
algemene sociale bijdragen van omkaderingspersoneelsleden worden de sociale bijdragen 
van deze groep berekend, inclusief de vermindering die van toepassing is op het 
gemiddeld standaardloon. Aangezien we niet over individuele gegevens beschikken blijft 
dit bedrag echter een benadering. Fiscale uitzonderingen en sociale verminderingen 
konden niet in rekening worden genomen. 

De totale meerontvangsten in sociale bijdragen en personenbelasting bij 
omkaderingstewerkstelling bedroeg in 2010 naar schatting 36,1 miljoen

 

        

Dit resultaat is gelijklopend met de resultaten van de FOD financiën bekomen op een set van 

4.193 omkaderingswerknemers tewerkgesteld aan 100% van de tijd, 
van de tijd (halftijds) en 8,7% aan 25% van de tijd (deeltijdse tewerkstelli
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Indirecte terugverdieneffecten van eerste orde 

dienstencheques zorgde vanaf 2004 voor de oprichting van verschillende 
nieuwe bedrijven of liet bestaande bedrijven toe nieuwe activiteiten te ontplooien. 
Afhankelijk van het statuut van deze ondernemingen zijn deze onderhevig aan de 

. Deze belastingen zijn in geval van winstgevendheid dus een extra 

Aan de hand van enquêtegegevens werden gegevens bekomen omtrent de door 
activiteiten. Door de 

elasting te correleren aan de ingebrachte cheques per onderneming werd een algemene 
winstparameter per cheque opgesteld. De extrapolatie hiervan naar de belastingplichtige 

bedrijven en natuurlijke personen) 
geeft een sterke benadering van de betaalde vennootschapsbelasting. Sommige VZW’s en 

uitzonderlijk ook aan belastingen zijn 
olgens gegevens van de FOD Financiën zijn deze drie types ondernemingen 

Hoewel sommige ondernemingen dus 
over het hoofd kunnen worden gezien, zal de impact hiervan op het resultaat beperkt zijn. 
Aangezien de belastingen echter zelf werden aangegeven en vervolgens geëxtrapoleerd 
naar de bedrijven waarvoor deze informatie niet beschikbaar is blijft het bekomen bedrag 

Controle met eerdere gegevens van de FOD financiën geeft aan dat deze raming de 

ondernemingen bedroeg in 

Het omkaderingspersoneel zorgt voor een bijkomende tewerkstelling binnen het systeem 
enstencheques. Hun lonen zorgen voor meerontvangsten in de personenbelasting 

de sociale zekerheid via de werknemers en werkgeversbijdrage en vormen zo een extra 

de tewerkstelling van omkaderingspersoneel. In 
individuele omkaderingsleden tewerkgesteld in 2010, of 3.265 

De meerontvangsten in de personenbelasting werden berekend door een 
iken en hierop de gangbare 

belastingschalen toe te passen. Aan de hand van gegevens van de RSZ omtrent de 
algemene sociale bijdragen van omkaderingspersoneelsleden worden de sociale bijdragen 

ssing is op het 
gemiddeld standaardloon. Aangezien we niet over individuele gegevens beschikken blijft 
dit bedrag echter een benadering. Fiscale uitzonderingen en sociale verminderingen 

ociale bijdragen en personenbelasting bij 
36,1 miljoen EUR. 

resultaten van de FOD financiën bekomen op een set van 

omkaderingswerknemers tewerkgesteld aan 100% van de tijd, 
van de tijd (deeltijdse tewerkstelling).  
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4.1.3 Terugverdieneffecten in de werkloosheid door de tewerkstelling van 
omkaderingspersoneel 

Sommige werknemers tewerkgesteld voor
waren vóór hun tewerkstelling in het systeem werkzoekend. Door de activering van deze 
werkzoekenden bespaart de federale overheid op hun werkloosheidsuitkeringen.

Op basis van dezelfde standaardlonen als gebruikt voor de me
omkaderingstewerkstelling (PC218), wordt de standaard werkloosheidsuitkering berekend. 
Via de ondernemingsenquête (2010) is geweten hoeveel percent omkaderingspersoneel 
werkzoekend was voor hun tewerkstelling in het systeem. Op basis van 
kan dan het terugverdieneffect in de werkloosheid worden berekend.

We beschikken echter over geen informatie omtrent de werkloosheidsduur of de 
gezinssituatie van deze voormalige werkzoekenden. Hierdoor blijft dit bedrag een 
benadering.  

De totale terugverdieneffecten door het wegvallen van werkloosheidsuitkeringen bij 
omkaderingstewerkstelling bedroeg in 2010 

4.1.4 Effect van bijkomende uitgaven door opbouw van sociale rechten

Dienstencheque-werknemers en omkadering
Zeker indien zij voordien werkzoekend waren zorgt dit voor aanzienlijke bijkomende 
inkomsten voor de sociale zekerheid. De bijdragen tot de sociale zekerheid geven de 
nieuwe werknemers echter ook bijkomende r
toekomstige uitgaven voor de sociale zekerheid.

In de bruto kostprijs zijn specifieke belastingsverminderingen en instrumenten als tijdelijke 
werkloosheid reeds opgenomen, maar de bijdragen van de werknemers geven he
recht op bijkomende voordelen en vergoedingen zoals pensioensrechten.

Deze bijkomende kosten konden echter 
toekomstige kosten zoals pensioenen kan pas een schatting worden gemaakt wanneer de 
volledige loopbaan van dienstencheque

 

 

 

Terugverdieneffecten in de werkloosheid door de tewerkstelling van 

Sommige werknemers tewerkgesteld voor de omkadering van dienstencheque
waren vóór hun tewerkstelling in het systeem werkzoekend. Door de activering van deze 
werkzoekenden bespaart de federale overheid op hun werkloosheidsuitkeringen.

Op basis van dezelfde standaardlonen als gebruikt voor de meerontvangsten bij 
omkaderingstewerkstelling (PC218), wordt de standaard werkloosheidsuitkering berekend. 
Via de ondernemingsenquête (2010) is geweten hoeveel percent omkaderingspersoneel 
werkzoekend was voor hun tewerkstelling in het systeem. Op basis van 
kan dan het terugverdieneffect in de werkloosheid worden berekend. 

over geen informatie omtrent de werkloosheidsduur of de 
gezinssituatie van deze voormalige werkzoekenden. Hierdoor blijft dit bedrag een 

totale terugverdieneffecten door het wegvallen van werkloosheidsuitkeringen bij 
omkaderingstewerkstelling bedroeg in 2010 naar schatting 7,6 miljoen EUR.

Effect van bijkomende uitgaven door opbouw van sociale rechten 

werknemers en omkaderingspersoneel dragen bij tot de sociale zekerheid. 
Zeker indien zij voordien werkzoekend waren zorgt dit voor aanzienlijke bijkomende 
inkomsten voor de sociale zekerheid. De bijdragen tot de sociale zekerheid geven de 
nieuwe werknemers echter ook bijkomende rechten, wat zich vertaalt in huidige en 
toekomstige uitgaven voor de sociale zekerheid. 

In de bruto kostprijs zijn specifieke belastingsverminderingen en instrumenten als tijdelijke 
werkloosheid reeds opgenomen, maar de bijdragen van de werknemers geven he
recht op bijkomende voordelen en vergoedingen zoals pensioensrechten. 

bijkomende kosten konden echter niet worden berekend. Zeker voor de 
toekomstige kosten zoals pensioenen kan pas een schatting worden gemaakt wanneer de 

dienstencheque-werknemers kan worden vergeleken.
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Terugverdieneffecten in de werkloosheid door de tewerkstelling van 

ng van dienstencheque-werknemers 
waren vóór hun tewerkstelling in het systeem werkzoekend. Door de activering van deze 
werkzoekenden bespaart de federale overheid op hun werkloosheidsuitkeringen. 

erontvangsten bij 
omkaderingstewerkstelling (PC218), wordt de standaard werkloosheidsuitkering berekend. 
Via de ondernemingsenquête (2010) is geweten hoeveel percent omkaderingspersoneel 
werkzoekend was voor hun tewerkstelling in het systeem. Op basis van beide gegevens 

over geen informatie omtrent de werkloosheidsduur of de 
gezinssituatie van deze voormalige werkzoekenden. Hierdoor blijft dit bedrag een 

totale terugverdieneffecten door het wegvallen van werkloosheidsuitkeringen bij 
EUR. 

spersoneel dragen bij tot de sociale zekerheid. 
Zeker indien zij voordien werkzoekend waren zorgt dit voor aanzienlijke bijkomende 
inkomsten voor de sociale zekerheid. De bijdragen tot de sociale zekerheid geven de 

echten, wat zich vertaalt in huidige en 

In de bruto kostprijs zijn specifieke belastingsverminderingen en instrumenten als tijdelijke 
werkloosheid reeds opgenomen, maar de bijdragen van de werknemers geven hen ook 

. Zeker voor de 
toekomstige kosten zoals pensioenen kan pas een schatting worden gemaakt wanneer de 

werknemers kan worden vergeleken. 



 

juni 2011 

4.2 Indirecte terugverdieneffecten van tweede orde

4.2.1 Besparingen werkloosheidsuitkeringen door vervanging van dienstencheque
werknemers 

Het systeem van de dienstencheque
voor zowel dienstencheque-

Sommige dienstencheque-werknemers had
andere baan. 52,5% gaf 
vervangen (werknemers-enquête 2007)
bijkomende tewerkstelling naast reeds bestaande tewerkstelling. 
openstaande jobs werden behouden en geven de mogelijkheid aa
werklozen, om deze functie op te nemen, wat weer leidt tot een daling van de 
werkloosheidsuitkeringen.  

Om dit effect te berekenen zijn er echter een aantal obstakels. De belangrijkste hiervan 
zijn kennis over de voormalige banen. Om het effect correct in te schatten moeten we 
weten hoeveel van deze functies nog bestaan en hoe lang ze werden ingevuld. Ervan 
uitgaande dat elke job ooit 
worden deze twee obstakels overbrugd.
echter gebruik maken van hypotheses die toelaten het effect te kwantificeren in termen 
van een minimum- en maximum

Aan de hand van de werknemersenquête (2007) is het aantal werknemers gekend dat 
instroomt in het dienstencheque
of omgezet is van een PWA statuut. De enquête geeft ev
werknemers de functie na hun vertrek opnieuw is ingevuld en dus nog bestaat.
kan een inschatting worden gemaakt van het aantal overblijvende functies. 

Vervolgens moeten we weten hoe lang deze functies werden ingevuld en voo
periode er dus terugverdieneffecten zijn in de werkloosheidsvergoedingen. Hiervoor 
bestaan geen objectieve gegevens, dus wordt gebruik gemaakt van hypotheses omtrent 
het aantal maanden waarin een functie wordt ingevuld, gaande van een half jaar tot
volledig jaar, respectievelijk de minimum en de maximumhypothese.

Indien we de bovenstaande redenering toepassen op het dienstencheque
bekomen we een vork waarbinnen dit terugverdieneffect kan worden geplaatst. Door het 
gebrek aan individuele kwantitatieve gegevens moet dit echter zeer voorzichtig worden 
geïnterpreteerd aangezien het steunt op verschillende hypothesen.

De totale besparing in werkloosheidsuitkeringen door de vervanging van dienstencheque
werknemers zou in 2010 volgens de
EUR kunnen bedragen.  

4.2.2 Besparingen werkloosheidsuitkeringen door vervanging van omkaderingspersoneel

Ook voor het omkaderingspersoneel is het mogelijk dat de voormalige betalende functies 
opnieuw worden ingevuld door niet
ook indirect zorgen voor een daling van de werkloosheidsuitgaven. 

De ondernemingsenquête (2010) geeft weer hoeveel omkaderingspersoneelsleden 
instroomden vanuit een betaalde functie. Dezelfde o
dienstencheque-werknemers gelden hier eveneens. Noch het aantal effectief terug 
ingevulde functies is bekend, noch de duur van de invulling. Om dit te overbruggen worden 
twee hypotheses gebruikt. Ten eerste wordt aangenomen 
terug wordt ingevuld als bij dienstencheque
gebruik gemaakt van de dubbele hypothese dat de 

                                               

51 Dit kan onmiddellijk door het aanwerven van een niet
tweede graad als de functie wordt ingenomen door een werkende wiens voormalige functie zelf 
wordt ingenomen door een niet
functie ooit ingenomen door een niet

52 Volgens de werknemersenquête (2007) geeft 52,5% werknemers uit een voormalig betalende 
functie aan dat ze in hun job werden vervangen na hun vertrek. 

 

 

Indirecte terugverdieneffecten van tweede orde

Besparingen werkloosheidsuitkeringen door vervanging van dienstencheque

Het systeem van de dienstencheques heeft geleid tot de netto creatie van nieuwe jobs 
-werknemers als voor omkaderingspersoneel.  

werknemers hadden voor hun toetreding in het systeem een 
gaf bovendien aan dat zij in hun voormalige functie werden 
enquête 2007). Het systeem van de dienstencheques leid

bijkomende tewerkstelling naast reeds bestaande tewerkstelling. Sommige van d
behouden en geven de mogelijkheid aan anderen, waaronder 

werklozen, om deze functie op te nemen, wat weer leidt tot een daling van de 
 

Om dit effect te berekenen zijn er echter een aantal obstakels. De belangrijkste hiervan 
zijn kennis over de voormalige banen. Om het effect correct in te schatten moeten we 
weten hoeveel van deze functies nog bestaan en hoe lang ze werden ingevuld. Ervan 

ooit ingenomen wordt door een niet-werkende werkzoekende, 
worden deze twee obstakels overbrugd.51 Door het gebrek aan exacte gegevens zullen we 
echter gebruik maken van hypotheses die toelaten het effect te kwantificeren in termen 

maximumbedrag. 

Aan de hand van de werknemersenquête (2007) is het aantal werknemers gekend dat 
instroomt in het dienstencheque-systeem vanuit een betaalde functie die niet is verdwenen 

omgezet is van een PWA statuut. De enquête geeft eveneens aan van hoeveel 
werknemers de functie na hun vertrek opnieuw is ingevuld en dus nog bestaat.
kan een inschatting worden gemaakt van het aantal overblijvende functies. 

Vervolgens moeten we weten hoe lang deze functies werden ingevuld en voo
periode er dus terugverdieneffecten zijn in de werkloosheidsvergoedingen. Hiervoor 
bestaan geen objectieve gegevens, dus wordt gebruik gemaakt van hypotheses omtrent 
het aantal maanden waarin een functie wordt ingevuld, gaande van een half jaar tot
volledig jaar, respectievelijk de minimum en de maximumhypothese. 

Indien we de bovenstaande redenering toepassen op het dienstencheque-systeem in 2010 
k waarbinnen dit terugverdieneffect kan worden geplaatst. Door het 

viduele kwantitatieve gegevens moet dit echter zeer voorzichtig worden 
geïnterpreteerd aangezien het steunt op verschillende hypothesen. 

De totale besparing in werkloosheidsuitkeringen door de vervanging van dienstencheque
werknemers zou in 2010 volgens deze analyse van 86,7 miljoen EUR tot 1

Besparingen werkloosheidsuitkeringen door vervanging van omkaderingspersoneel

Ook voor het omkaderingspersoneel is het mogelijk dat de voormalige betalende functies 
ld door niet-werkende werkzoekenden, zodat de nieuwe functies 

ook indirect zorgen voor een daling van de werkloosheidsuitgaven.  

De ondernemingsenquête (2010) geeft weer hoeveel omkaderingspersoneelsleden 
instroomden vanuit een betaalde functie. Dezelfde obstakels als bij vervanging van 

werknemers gelden hier eveneens. Noch het aantal effectief terug 
ingevulde functies is bekend, noch de duur van de invulling. Om dit te overbruggen worden 
twee hypotheses gebruikt. Ten eerste wordt aangenomen dat hetzelfde aandeel functies 
terug wordt ingevuld als bij dienstencheque-werknemers. Ten tweede wordt ook hier weer 
gebruik gemaakt van de dubbele hypothese dat de invullingduur hetzij een half jaar, hetzij 

        

Dit kan onmiddellijk door het aanwerven van een niet-werkende werkzoekende, maar ook in de 
tweede graad als de functie wordt ingenomen door een werkende wiens voormalige functie zelf 
wordt ingenomen door een niet-werkende werkzoekende. In deze optiek wordt uiteindelijk elke 
functie ooit ingenomen door een niet-werkende werkzoekende. 

Volgens de werknemersenquête (2007) geeft 52,5% werknemers uit een voormalig betalende 
functie aan dat ze in hun job werden vervangen na hun vertrek.  
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Indirecte terugverdieneffecten van tweede orde 

Besparingen werkloosheidsuitkeringen door vervanging van dienstencheque-

heeft geleid tot de netto creatie van nieuwe jobs 

voor hun toetreding in het systeem een 
malige functie werden 

dienstencheques leidt dus tot 
Sommige van deze ‘oude’ 

n anderen, waaronder 
werklozen, om deze functie op te nemen, wat weer leidt tot een daling van de 

Om dit effect te berekenen zijn er echter een aantal obstakels. De belangrijkste hiervan 
zijn kennis over de voormalige banen. Om het effect correct in te schatten moeten we 
weten hoeveel van deze functies nog bestaan en hoe lang ze werden ingevuld. Ervan 

werkende werkzoekende, 
Door het gebrek aan exacte gegevens zullen we 

echter gebruik maken van hypotheses die toelaten het effect te kwantificeren in termen 

Aan de hand van de werknemersenquête (2007) is het aantal werknemers gekend dat 
systeem vanuit een betaalde functie die niet is verdwenen 

eneens aan van hoeveel 
werknemers de functie na hun vertrek opnieuw is ingevuld en dus nog bestaat.52 Daarmee 
kan een inschatting worden gemaakt van het aantal overblijvende functies.  

Vervolgens moeten we weten hoe lang deze functies werden ingevuld en voor welke 
periode er dus terugverdieneffecten zijn in de werkloosheidsvergoedingen. Hiervoor 
bestaan geen objectieve gegevens, dus wordt gebruik gemaakt van hypotheses omtrent 
het aantal maanden waarin een functie wordt ingevuld, gaande van een half jaar tot een 

systeem in 2010 
k waarbinnen dit terugverdieneffect kan worden geplaatst. Door het 

viduele kwantitatieve gegevens moet dit echter zeer voorzichtig worden 

De totale besparing in werkloosheidsuitkeringen door de vervanging van dienstencheque-
miljoen EUR tot 173 miljoen 

Besparingen werkloosheidsuitkeringen door vervanging van omkaderingspersoneel 

Ook voor het omkaderingspersoneel is het mogelijk dat de voormalige betalende functies 
werkende werkzoekenden, zodat de nieuwe functies 

De ondernemingsenquête (2010) geeft weer hoeveel omkaderingspersoneelsleden 
bstakels als bij vervanging van 

werknemers gelden hier eveneens. Noch het aantal effectief terug 
ingevulde functies is bekend, noch de duur van de invulling. Om dit te overbruggen worden 

dat hetzelfde aandeel functies 
werknemers. Ten tweede wordt ook hier weer 

hetzij een half jaar, hetzij 

werkende werkzoekende, maar ook in de 
tweede graad als de functie wordt ingenomen door een werkende wiens voormalige functie zelf 

ek wordt uiteindelijk elke 

Volgens de werknemersenquête (2007) geeft 52,5% werknemers uit een voormalig betalende 
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een volledig jaar bedraagt. Het aantal benodigd
terugverdieneffect voorzichtig moet worden gebruikt omwille van de verschillende 
benodigde veronderstellingen.

Indien onze hypothesen de realiteit goed benaderen zou de totale besparing in 
werkloosheidsuitkeringen door de ver
miljoen EUR to 14,4 miljoen EUR kunnen bedragen.

4.2.3 Meerontvangsten in BTW

De verhoogde werkgelegenheid zorgt voor 
werknemers en omkaderingspersoneel. De stijging in loon vertaalt zich ook deels in een 
stijging van de consumptie. Op zijn beurt zorgt dit voor verhoogde BTW
overheid.  

Dit effect is moeilijk te kwantificeren, aange
omtrent de consumptiegedrag van deze werknemers. Bovendien is het loonverschil tussen 
de situatie vóór de tewerkste
individueel niveau. Wegens gebrek aan exac
alleen op de loonverschillen tussen de werkloosheidsuitkeringen van dieg
werkzoekend waren en die daarna 
omkadering- of dienstencheque
berekend tussen de werkloosheidsuitkering en het loon in het dienstencheque
(voor omkaderingspersoneelsleden en dienstencheque

Aangezien hiervoor geen individuele gegevens beschikbaar zijn moeten
met gemiddelde benaderingen. Voor de dienstencheque
inkomen en werkloosheidsuitkering uit het kostenmodel worden gebruikt via de gegevens 
van de RVA. Voor de omkaderingswerknemers is er nog minder informatie 
gebruiken we daarom een basisloon (PC 218) en de daaruit voortvloeiende 
werkloosheidsuitkeringen. 

Na rekening te hebben gehouden met een basis spaarquot
2010, maken we gebruik van een minimum en maximum scenario. 
minimumscenario wordt het extra geconsumeerde loon enkel gebruikt voor de aankoop 
van producten aan 6% BTW. In het 
loon enkel gebruikt voor de aankoop van producten aan 21% BTW. Dit geeft echter slechts 
een ruwe inschatting. 

De totale meerontvangst in BTW zou in 2010 
31,9 miljoen EUR kunnen bedragen.

 

 

 

een volledig jaar bedraagt. Het aantal benodigde hypothesen toont aan dat het 
ichtig moet worden gebruikt omwille van de verschillende 

benodigde veronderstellingen. 

Indien onze hypothesen de realiteit goed benaderen zou de totale besparing in 
werkloosheidsuitkeringen door de vervanging van omkaderingspersoneel in 2010 

miljoen EUR kunnen bedragen. 

Meerontvangsten in BTW 

De verhoogde werkgelegenheid zorgt voor een hoger inkomen bij de dienstencheque
werknemers en omkaderingspersoneel. De stijging in loon vertaalt zich ook deels in een 
stijging van de consumptie. Op zijn beurt zorgt dit voor verhoogde BTW-inkomsten voor de 

Dit effect is moeilijk te kwantificeren, aangezien we over geen informatie beschikken 
omtrent de consumptiegedrag van deze werknemers. Bovendien is het loonverschil tussen 

tewerkstelling in het dienstencheque-systeem en erna niet gekend op 
individueel niveau. Wegens gebrek aan exacte loongegevens focussen we bij dit effect 
alleen op de loonverschillen tussen de werkloosheidsuitkeringen van diegen

en die daarna in het systeem werden tewerkgesteld, hetzij als 
of dienstencheque-werknemer. Hierdoor dient het loonverschil 

berekend tussen de werkloosheidsuitkering en het loon in het dienstencheque
voor omkaderingspersoneelsleden en dienstencheque-werknemers). 

Aangezien hiervoor geen individuele gegevens beschikbaar zijn moeten we daarom werken 
met gemiddelde benaderingen. Voor de dienstencheque-werknemers kan het gemiddelde 
inkomen en werkloosheidsuitkering uit het kostenmodel worden gebruikt via de gegevens 
van de RVA. Voor de omkaderingswerknemers is er nog minder informatie 
gebruiken we daarom een basisloon (PC 218) en de daaruit voortvloeiende 

Na rekening te hebben gehouden met een basis spaarquote van de Nationale Bank voor 
2010, maken we gebruik van een minimum en maximum scenario. 
minimumscenario wordt het extra geconsumeerde loon enkel gebruikt voor de aankoop 
van producten aan 6% BTW. In het maximumscenario wordt het extra geconsumeerde 
loon enkel gebruikt voor de aankoop van producten aan 21% BTW. Dit geeft echter slechts 

De totale meerontvangst in BTW zou in 2010 ruw geschat tussen 9,1 miljoen EUR en 
miljoen EUR kunnen bedragen. 
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e hypothesen toont aan dat het 
ichtig moet worden gebruikt omwille van de verschillende 

Indien onze hypothesen de realiteit goed benaderen zou de totale besparing in 
vanging van omkaderingspersoneel in 2010 van 7,2 

bij de dienstencheque-
werknemers en omkaderingspersoneel. De stijging in loon vertaalt zich ook deels in een 

inkomsten voor de 

zien we over geen informatie beschikken 
omtrent de consumptiegedrag van deze werknemers. Bovendien is het loonverschil tussen 

systeem en erna niet gekend op 
te loongegevens focussen we bij dit effect 

enen die voordien 
werden tewerkgesteld, hetzij als 

het loonverschil te worden 
berekend tussen de werkloosheidsuitkering en het loon in het dienstencheque-systeem 

we daarom werken 
werknemers kan het gemiddelde 

inkomen en werkloosheidsuitkering uit het kostenmodel worden gebruikt via de gegevens 
van de RVA. Voor de omkaderingswerknemers is er nog minder informatie beschikbaar en 
gebruiken we daarom een basisloon (PC 218) en de daaruit voortvloeiende 

van de Nationale Bank voor 
2010, maken we gebruik van een minimum en maximum scenario. In het 
minimumscenario wordt het extra geconsumeerde loon enkel gebruikt voor de aankoop 

wordt het extra geconsumeerde 
loon enkel gebruikt voor de aankoop van producten aan 21% BTW. Dit geeft echter slechts 

,1 miljoen EUR en 
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4.2.4 Meerontvangsten in de personenbelasting bij gebruikers

Verschillende gebruikers geven aan dankzij dienstencheques opn
werk te gaan. Hierdoor zien zij hun loon en hun inkomsten stijgen, waardoor er ook een 
stijging zal optreden in de ontvangsten van de personenbelasting en sociale bijdragen. 

Door middel van de gebruikersenquête (2010) is geweten hoe
dienstencheques meer of terug gaan werken en kan het gemiddelde aantal bijkomend 
gewerkte dagen per week worden berekend. Geëxtrapoleerd naar een heel jaar 
werkvolume meer dan 23
geïnterpreteerd worden aangezien dit zich baseert op gegevens uit de gebruikers
en de extrapolatie op de hele gebruikerspopulatie. 

Het is niet zo eenvoudig om deze bijkomend gewerkte dagen om te zetten naar 
bijkomende belasting. Ook hier zijn geen individuele gegevens van de belastingschalen van 
de gebruikers beschikbaar. Om toch een grootorde te kunnen bepalen maken we daarom 
gebruik van het gemiddelde standaard brutodagloon in België.

Door gebruik te maken van
het aantal bijkomend gewerkte dagen een inschatting geven van de bijkomend betaalde 
personenbelasting. Het gaat hierbij om een benadering die vooral de ordegrootte van het 
effect weergeeft. 

De totale meerontvangst in belasting van gebruikers zou in 2010 
miljoen EUR bedragen. 

 

                                               

53 Een jaar telt 48 werkweken. 1 VTE wordt gelijkgesteld met 220 werkdagen.

 

 

Meerontvangsten in de personenbelasting bij gebruikers 

Verschillende gebruikers geven aan dankzij dienstencheques opnieuw of langer aan het 
werk te gaan. Hierdoor zien zij hun loon en hun inkomsten stijgen, waardoor er ook een 
stijging zal optreden in de ontvangsten van de personenbelasting en sociale bijdragen. 

Door middel van de gebruikersenquête (2010) is geweten hoeveel gebruikers dankzij 
dienstencheques meer of terug gaan werken en kan het gemiddelde aantal bijkomend 
gewerkte dagen per week worden berekend. Geëxtrapoleerd naar een heel jaar 

3.000 VTE bedragen.53 Dit aantal moet echter voorzichtig 
geïnterpreteerd worden aangezien dit zich baseert op gegevens uit de gebruikers
en de extrapolatie op de hele gebruikerspopulatie.   

Het is niet zo eenvoudig om deze bijkomend gewerkte dagen om te zetten naar 
komende belasting. Ook hier zijn geen individuele gegevens van de belastingschalen van 

de gebruikers beschikbaar. Om toch een grootorde te kunnen bepalen maken we daarom 
gebruik van het gemiddelde standaard brutodagloon in België. 

Door gebruik te maken van een gemiddelde belastingsvoet kunnen we aan de hand van 
het aantal bijkomend gewerkte dagen een inschatting geven van de bijkomend betaalde 
personenbelasting. Het gaat hierbij om een benadering die vooral de ordegrootte van het 

meerontvangst in belasting van gebruikers zou in 2010 naar 

        

48 werkweken. 1 VTE wordt gelijkgesteld met 220 werkdagen. 
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ieuw of langer aan het 
werk te gaan. Hierdoor zien zij hun loon en hun inkomsten stijgen, waardoor er ook een 
stijging zal optreden in de ontvangsten van de personenbelasting en sociale bijdragen.  

veel gebruikers dankzij 
dienstencheques meer of terug gaan werken en kan het gemiddelde aantal bijkomend 
gewerkte dagen per week worden berekend. Geëxtrapoleerd naar een heel jaar zou het 

Dit aantal moet echter voorzichtig 
geïnterpreteerd worden aangezien dit zich baseert op gegevens uit de gebruikers-enquête 

Het is niet zo eenvoudig om deze bijkomend gewerkte dagen om te zetten naar 
komende belasting. Ook hier zijn geen individuele gegevens van de belastingschalen van 

de gebruikers beschikbaar. Om toch een grootorde te kunnen bepalen maken we daarom 

een gemiddelde belastingsvoet kunnen we aan de hand van 
het aantal bijkomend gewerkte dagen een inschatting geven van de bijkomend betaalde 
personenbelasting. Het gaat hierbij om een benadering die vooral de ordegrootte van het 

naar raming 232,9 
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5 NETTO-KOSTPRIJS VAN HET DI
SYSTEEM 

Ter conclusie geeft Tabel 
rekening houdend met de bruto kostprijs, directe 
terugverdieneffecten van de 1
met een relatief hoge betrouwbaarheid berekend 
worden van de geraamde netto kostprijs van het systeem. 
2de orde zijn ramingen omwille van een gebrek aan 
gegevens. Hierdoor wordt enkel een indicatie gegeven van de minimum en maximum 
waarde van deze effecten en worden deze niet afgetrokken van de kostprijs van het 
dienstencheque-systeem (Tabel 

Tabel 111: Kostprijs en terugverdieneffecten van het dienstencheque

 

Bruto kostprijs 

Totale bruto kostprijs   

Directe terugverdieneffecten 

Totale directe terugverdieneffecten

Geraamde netto kostprijs 

Indirecte terugverdieneffecten 
van de 1ste orde 

Totaal indirecte terugverdieneffecten 

Netto kostprijs (1ste orde) 

Bron: IDEA Consult 

Uit Tabel 111 blijkt dus dat, r
geraamd worden op ruim 
stelsel van de dienstencheques voor het jaar 20
2009 bedroeg de kost 730
stijging kan verklaard worden door de stijging van het aantal gebruikers (met 14%
aantal aangekochte cheques (met 20%) in 2010.

                                               

54 Indien we rekening houden met het vertragingseffect van de fiscale aftrekbaarheid, bedraagt de 
geraamde netto-kostprijs voor de dienstencheque
impact op dat jaar 739,6 
van de fiscale aftrek van het jaar 2008  (die ten laste valt van het budgettair jaar 2010) en werd 
de fiscale aftrek van het jaar 2010 niet meegenomen.

 

 

KOSTPRIJS VAN HET DIENSTENCHEQUE

Tabel 111 een overzicht van de netto-kostprijs van het systeem
de bruto kostprijs, directe terugverdieneffecten 

van de 1ste orde. De terugverdieneffecten van de 1
relatief hoge betrouwbaarheid berekend worden, waardoor deze ook afgetrokken 

worden van de geraamde netto kostprijs van het systeem. De terugverdieneffecten van de 
zijn ramingen omwille van een gebrek aan voldoende accurate beschikbare 
Hierdoor wordt enkel een indicatie gegeven van de minimum en maximum 

waarde van deze effecten en worden deze niet afgetrokken van de kostprijs van het 
Tabel 112).   

ostprijs en terugverdieneffecten van het dienstencheque-systeem

Effect 

Tussenkomst bij de 
dienstencheques 

€ 1.220.617.577

Omkaderingskost € 13.236.47

Kost van de fiscale aftrek € 196.578.651

€ 1.430.432.704

Vermindering in 
werkloosheidsuitkeringen 

€ 261.741.391

Meerontvangsten in sociale 
bijdragen 

€ 254.736.548

Meerontvangsten in de 
personenbelasting 

€ 113.256.570

Totale directe terugverdieneffecten € 629.734.509

 € 800.698.195

Meerontvangsten in de 
vennootschapsbelasting 

€ 30.600.00

Meerontvangsten door sociale 
bijdragen en personenbelasting van 
omkaderingspersoneel 

€ 36.130.727

Vermindering 
werkloosheidsuitkeringen van 
omkaderingspersoneel 

€ 7.644.356

Totaal indirecte terugverdieneffecten (1ste orde) € 7

 € 726

blijkt dus dat, rekening houdend met de directe terugverdieneffecten die 
geraamd worden op ruim 629,7 miljoen euro, de geraamde netto-kostprijs
stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2010 800,7 miljoen euro

730,9 miljoen euro, wat een stijging betekent van 9,
stijging kan verklaard worden door de stijging van het aantal gebruikers (met 14%
aantal aangekochte cheques (met 20%) in 2010. 

        

Indien we rekening houden met het vertragingseffect van de fiscale aftrekbaarheid, bedraagt de 
kostprijs voor de dienstencheque-activiteit van 2010 met een budgettaire 

 miljoen euro. In deze berekening werd rekening gehouden met de kost 
van de fiscale aftrek van het jaar 2008  (die ten laste valt van het budgettair jaar 2010) en werd 
de fiscale aftrek van het jaar 2010 niet meegenomen. 

151 

ENSTENCHEQUE-

kostprijs van het systeem, 
terugverdieneffecten en indirecte 
effecten van de 1ste orde kunnen 

worden, waardoor deze ook afgetrokken 
De terugverdieneffecten van de 

voldoende accurate beschikbare 
Hierdoor wordt enkel een indicatie gegeven van de minimum en maximum 

waarde van deze effecten en worden deze niet afgetrokken van de kostprijs van het 

systeem 

Bedrag 

€ 1.220.617.577 

€ 13.236.476 

€ 196.578.651 

€ 1.430.432.704 

261.741.391 

€ 254.736.548 

€ 113.256.570 

629.734.509 

800.698.195 

€ 30.600.000 

€ 36.130.727 

€ 7.644.356 

74.375.083 

26.323.112 

terugverdieneffecten die 
kostprijs van het 

miljoen euro bedraagt 54. In 
van 9,6%. Deze 

stijging kan verklaard worden door de stijging van het aantal gebruikers (met 14%) en het 

Indien we rekening houden met het vertragingseffect van de fiscale aftrekbaarheid, bedraagt de 
activiteit van 2010 met een budgettaire 

miljoen euro. In deze berekening werd rekening gehouden met de kost 
van de fiscale aftrek van het jaar 2008  (die ten laste valt van het budgettair jaar 2010) en werd 
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Naast de directe terugverdieneffecten, werden vooree
terugverdieneffecten van de 1
euro. Indien we hiermee rekening houden bed
van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2010 
directe en duidelijk identificeerbare
verlagen dus de kostprijs voor de overheid met

Naast de indirecte terugverdieneffecten van de 1
indirecte terugverdieneffecten geïdentificeerd (2
moeilijk berekend worden en hangen van een aantal minimum en maximu
af. De waarde van deze terugverdieneffecten naargelang 
maximumscenario) wordt weergegeven in 
blijken echter aanzienlijk en 
maximum € 460,2 miljoen euro
van gebruikers ten gevolge van hun gewijzigde tewerkstellingskeuzes 
(232,9 miljoen). 

Tabel 112: Terugverdieneffecten van 

 

Indirecte terugverdieneffecten 
van de 2de orde 

Totaal indirecte terugverdieneffecten van de 2

Bron: IDEA Consult 

 

 

Naast de directe terugverdieneffecten, werden vooreerst ook de indirecte 
terugverdieneffecten van de 1ste orde berekend. Deze bedragen in totaal 
euro. Indien we hiermee rekening houden bedraagt de netto-kostprijs (van de 1
van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2010 726,3 miljoen euro
directe en duidelijk identificeerbare indirecte effecten (1ste orde) van het systeem 
verlagen dus de kostprijs voor de overheid met ongeveer 50%.  

de indirecte terugverdieneffecten van de 1ste orde werden een aantal bijkomende 
indirecte terugverdieneffecten geïdentificeerd (2de orde). Deze effecten 
moeilijk berekend worden en hangen van een aantal minimum en maximu

De waarde van deze terugverdieneffecten naargelang het scenario (minimum of 
maximumscenario) wordt weergegeven in Tabel 112.  Deze indirecte terugver
blijken echter aanzienlijk en zouden variëren tussen minimum 343,9 miljoen euro en 

miljoen euro. Vooral de meerontvangsten in de personenbelasting 
ten gevolge van hun gewijzigde tewerkstellingskeuzes zouden 

erugverdieneffecten van de 2de orde  

Effect 

Besparing door vervanging van 
dienstencheque-werknemers 

Minimum: 

Maximum:

Besparing door vervanging van 
omkaderingspersoneel 

Minimum: 

Maximum: 

Meerontvangsten in de BTW 
Minimum: 

Maximum: 

Meerontvangsten in de 
personenbelasting van gebruikers 

€ 232

Totaal indirecte terugverdieneffecten van de 2de orde 
Minimum: 

Maximum: 

152 

st ook de indirecte 
orde berekend. Deze bedragen in totaal 74,4 miljoen 

(van de 1ste orde) 
miljoen euro. De 

orde) van het systeem 

orde werden een aantal bijkomende 
effecten kunnen echter 

moeilijk berekend worden en hangen van een aantal minimum en maximum hypotheses 
scenario (minimum of 

Deze indirecte terugverdieneffecten 
miljoen euro en 

eerontvangsten in de personenbelasting 
zouden zwaar wegen 

Bedrag 

Minimum: € 86,7 miljoen 

Maximum: € 173 miljoen 

Minimum: € 7,2 miljoen 

Maximum: € 14,4 miljoen 

Minimum: € 9,1 miljoen 

Maximum: € 31,9 miljoen 

32,9 miljoen 

Minimum: € 343,9 miljoen 

Maximum: € 460,2 miljoen 
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Deel 5: CONCLUSIE
DIENSTENCHEQUE

 

 

ONCLUSIES OMTRENT HET 
DIENSTENCHEQUE-SYSTEEM IN 2010 
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ALGEMENE CONCLUSIE

Voorliggend zevende evaluatieonderzoek heeft het dienstencheque

verschillende dimensies geanalyseerd. Zowel de omvang van het systeem, de kwaliteit van 

de dienstencheque-job, tevredenheidsaspecten, de impact van de dienstencheques op de 

gebruikers als de kostprijs van het systeem in 2010 (direct als indirect) werden in kaart 

gebracht.  

De belangrijkste conclusies die hieruit kunnen getrokken worden zijn de volgende:

1. Hoewel het dienstencheque

het in omvang toen
20%) dan het aantal actieve gebruikers, ondernemingen of werknemers in het 

systeem (ongeveer 13%)

actief gebruik van het systeem van de 

stijgen over de jaren heen.

geleidelijk, tot nu 1 cheque op 8.

2. 136.915 individuele werknemers
tewerkgesteld in 2010 voor een totaa

van 16.591 werknemers sinds 2009, is het 

vergelijking met voorgaand jaar met meer dan de helft 

contracten is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de nieuwe re

tijdelijke contracten (1 september 2009) maar wijst ook op de verdere 

verankering en stabilisatie
systeem. Bovendien zijn er s

tewerkstelling in het
3. In 2010 is het aantal werknemers met bijna 14% gestegen wat aangeeft dat het 

systeem nog steeds een belangrijke 

van de hele populatie van werknemers wordt de dienste

gekenmerkt door een sterke

laaggeschoolden. Ook veel 
(1 op 4 dienstencheque

4. Instroom in en uitstroom uit het dienstencheque

de tijd. Een dienstencheque

tijdelijke job (meer). Het dienstencheque

kunnen genereren. 2 ondernemingen op 3 geven aan 

kandidaten te hebben gevonden in 2010. Hierdoor moeten g

3 weken wachten vooraleer de eerste prestatie w

generieke en technische competenties
instroom van nieuwe 

moeilijkheden met de 

werknemers, hierna volgen 

bewust van deze knelpunten en bieden steeds meer 

werknemers aan (43% in 2010 tegen 40,5% in 2007). Deze opleidingen zijn echter 

steeds van kortere duur
5. Discriminatie van dienstencheque

Zowel volgens bedrijven 

dienstencheque-werknemers
dan mannelijke of oudere dienstencheque

aan regelmatig geconfronteerd te worden met discriminatie vanuit d

naar allochtone werknemers toe, terwijl 16% gebruikers aangeven problemen te 

hebben met allochtone 

6. Er is een hoge tevredenheid
zeer tevreden) omtrent alle aspecten van

zelf, ondernemingen, werknemers en Sodexo). Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger 

 

 

ALGEMENE CONCLUSIE 

evaluatieonderzoek heeft het dienstencheque-systeem in zijn 

verschillende dimensies geanalyseerd. Zowel de omvang van het systeem, de kwaliteit van 

job, tevredenheidsaspecten, de impact van de dienstencheques op de 

rijs van het systeem in 2010 (direct als indirect) werden in kaart 

De belangrijkste conclusies die hieruit kunnen getrokken worden zijn de volgende:

Hoewel het dienstencheque-systeem reeds 7 jaren geleden werd ingevoerd blijft 

omvang toenemen. Vooral het aantal cheques stijgt sterker 
dan het aantal actieve gebruikers, ondernemingen of werknemers in het 

(ongeveer 13%). Gemiddeld maakte 9,1% van de Belgische bevolking 

actief gebruik van het systeem van de dienstencheques in 2010. Dit aandeel blijft 

stijgen over de jaren heen. Het aandeel elektronische cheques stijgt ook 

geleidelijk, tot nu 1 cheque op 8. 

136.915 individuele werknemers werden in het dienstencheque

tewerkgesteld in 2010 voor een totaal van 150.192 jobs. Hoewel dit een stijging is 

van 16.591 werknemers sinds 2009, is het aantal contracten
vergelijking met voorgaand jaar met meer dan de helft gedaald
contracten is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de nieuwe re

tijdelijke contracten (1 september 2009) maar wijst ook op de verdere 

verankering en stabilisatie van de tewerkstelling in het dienstencheque
Bovendien zijn er steeds kleinere verschillen in de kwaliteit van de 

in het dienstencheque-systeem tussen type bedrijven

In 2010 is het aantal werknemers met bijna 14% gestegen wat aangeeft dat het 

systeem nog steeds een belangrijke generator van nieuwe jobs 
van de hele populatie van werknemers wordt de dienstencheque

gekenmerkt door een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen, ouderen en 
. Ook veel niet-Belgen worden aangetrokken tot het systeem 

(1 op 4 dienstencheque-werknemers).   

Instroom in en uitstroom uit het dienstencheque-systeem van werknemers daalt in 

de tijd. Een dienstencheque-job is voor een groot deel werknemers 

(meer). Het dienstencheque-systeem zou echter nog meer jobs 

en. 2 ondernemingen op 3 geven aan niet voldoende geschikte 
te hebben gevonden in 2010. Hierdoor moeten gebruikers 

3 weken wachten vooraleer de eerste prestatie wordt geleverd. 

generieke en technische competenties zijn belangrijke knelpunten 
nieuwe werknemers. Het meest van al hebben bedrijven 

moeilijkheden met de motivatie en flexibiliteit/mobiliteit 
werknemers, hierna volgen de kennis van kuis- en strijktechnieken. Bedrijven zijn 

bewust van deze knelpunten en bieden steeds meer opleidingen
werknemers aan (43% in 2010 tegen 40,5% in 2007). Deze opleidingen zijn echter 

kortere duur (gemiddeld 13 uur in 2010 tegenover 20 in 2007). 

van dienstencheque-werknemers is een belangrijk aandachtspunt
Zowel volgens bedrijven als volgens gebruikers vormen 

werknemers een belangrijk mikpunt van discriminatie, meer 

dan mannelijke of oudere dienstencheque-werknemers. 18% ondernemingen geeft 

aan regelmatig geconfronteerd te worden met discriminatie vanuit d

naar allochtone werknemers toe, terwijl 16% gebruikers aangeven problemen te 

allochtone dienstencheque-werknemers. 

hoge tevredenheid van gebruikers (+75% gebruikers zijn tevreden tot 

omtrent alle aspecten van het dienstencheque-systeem

zelf, ondernemingen, werknemers en Sodexo). Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger 
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systeem in zijn 

verschillende dimensies geanalyseerd. Zowel de omvang van het systeem, de kwaliteit van 

job, tevredenheidsaspecten, de impact van de dienstencheques op de 

rijs van het systeem in 2010 (direct als indirect) werden in kaart 

De belangrijkste conclusies die hieruit kunnen getrokken worden zijn de volgende: 

systeem reeds 7 jaren geleden werd ingevoerd blijft 

sterker (meer dan 

dan het aantal actieve gebruikers, ondernemingen of werknemers in het 

Gemiddeld maakte 9,1% van de Belgische bevolking 

dienstencheques in 2010. Dit aandeel blijft 

Het aandeel elektronische cheques stijgt ook 

werden in het dienstencheque-systeem 

jobs. Hoewel dit een stijging is 

aantal contracten in 2010 in 
gedaald. Deze daling in 

contracten is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de nieuwe regelgeving rond 

tijdelijke contracten (1 september 2009) maar wijst ook op de verdere 

van de tewerkstelling in het dienstencheque-

kwaliteit van de 
systeem tussen type bedrijven.  

In 2010 is het aantal werknemers met bijna 14% gestegen wat aangeeft dat het 

 is. Ten opzichte 

ncheque-tewerkstelling 

vrouwen, ouderen en 
worden aangetrokken tot het systeem 

ysteem van werknemers daalt in 

job is voor een groot deel werknemers geen 
systeem zou echter nog meer jobs 

niet voldoende geschikte 
ebruikers gemiddeld 

geleverd. Gebrek aan 

zijn belangrijke knelpunten bij de 

Het meest van al hebben bedrijven 

 van kandidaat-

en strijktechnieken. Bedrijven zijn 

opleidingen aan hun 
werknemers aan (43% in 2010 tegen 40,5% in 2007). Deze opleidingen zijn echter 

(gemiddeld 13 uur in 2010 tegenover 20 in 2007).  

aandachtspunt. 
als volgens gebruikers vormen allochtone 
een belangrijk mikpunt van discriminatie, meer 

18% ondernemingen geeft 

aan regelmatig geconfronteerd te worden met discriminatie vanuit de gebruiker 

naar allochtone werknemers toe, terwijl 16% gebruikers aangeven problemen te 

(+75% gebruikers zijn tevreden tot 

systeem (systeem 

zelf, ondernemingen, werknemers en Sodexo). Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger 
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de tevredenheid, of met andere woorden jongere gebruikers staan kritischer ten 

aanzien van het systeem. Enkele

worden. Wat dienstencheque

de vervanging van de werknemer bij afwezigheid

klagen gebruikers het meest over de 

de werknemer. Tot slot, Sodexo haalt een lagere tevredenheidscore bij 

ondernemingen t.o.v. gebruikers. Vooral interimbedrijven blijken het minst 

tevreden te zijn over Sodexo

7. Bedrijven geven doorgaans aan dat 

beperkt is. Ongeveer 3 op 4 ondernemingen geven aan geen of beperkte 

concurrentie te ervaren. Meest concurrentie wordt ervaren bij het 

van gebruikers en op de tweede plaats bij het 
Het aantrekken van werknem

belangrijkste toekomstige uitdagingen
problemen. Deze uitdagingen zijn 

het type bedrijf. 

werknemers belangrijk, terwijl i

problemen. Om deze financiële

dienstencheque-onderneming zoveel mogelijk gebruik te maken van 

tewerkstellingsmaatregelen 
deze maatregelen 

dienstencheque-werknemers en voor 1 op 3

het behouden van werknemers. Het belang van deze maatregelen 

alweer zeer afhankelijk van de regio en het type bedrijf. 

8. Het gebruik van dienstencheques heeft een aanzienlijke impact op de 

tewerkstellingskeuzes 
5% partners geven aan dat ze dankzij de dienstencheq

dagen per week meer zijn gaan werken. 

gebruikers en hun partners is goed voor 5 miljoen bijkomend gewerkte dagen in 

2010 of 23.000 VTE.

aangezien dit geen feitelijke cijfers zijn (

de extrapolatie op de hele gebruikerspopulatie

dus niet alleen tot de tewerkstelling van 

werknemers en 4.193

beduidende indirecte impact
9. De prijs voor de aangeboden diensten blijft voor de gebruikers de 

factor om in het systeem te stappen. Anderzijds verkiezen zowel gebruikers als 

ondernemingen de stijging van de prijs van de dienstencheque als voorkeuroptie 

uit een lijst van mogelijkheden om de budgettaire kostprijs van het systeem te 

beperken. De afschaffing 
optie naar voor. Zo blijkt d

gebruikers bij het bepalen van het aantal aangekochte cheques. 

bereid om 8 EUR per dienstencheque te betale

regionale verschillen vaststellen.

10. De groei van het dienstencheque
verder op tot ongeveer 

terugverdieneffecten

effecten (1ste orde) van het systeem verlagen de kostprijs voor de overheid met 

ongeveer 50%. Ook i

kost van het dienstencheque

meerontvangsten in de personenbelasting van gebruikers 

gewijzigde tewerkstellingskeuze wegen zwaar. 

 

 

de tevredenheid, of met andere woorden jongere gebruikers staan kritischer ten 

aanzien van het systeem. Enkele aandachtspunten moeten echter 

worden. Wat dienstencheque-bedrijven betreft klagen gebruikers het meest over 

vervanging van de werknemer bij afwezigheid. Bij dienstencheque

klagen gebruikers het meest over de kwaliteit van de prestatie en de motivatie

knemer. Tot slot, Sodexo haalt een lagere tevredenheidscore bij 

ondernemingen t.o.v. gebruikers. Vooral interimbedrijven blijken het minst 

tevreden te zijn over Sodexo (communicatie-aspecten).   

Bedrijven geven doorgaans aan dat de concurrentie in de secto
is. Ongeveer 3 op 4 ondernemingen geven aan geen of beperkte 

concurrentie te ervaren. Meest concurrentie wordt ervaren bij het 

en op de tweede plaats bij het aantrekken van werknemers
Het aantrekken van werknemers is volgens bedrijven ook één van de 

belangrijkste toekomstige uitdagingen in de sector, samen met financiële 

uitdagingen zijn echter zeer sterk gebonden aan de regio en aan 

het type bedrijf. Vooral in Vlaanderen is het tekort aan dienst

werknemers belangrijk, terwijl in Brussel bedrijven eerder klagen over 

. Om deze financiële problemen tegen te gaan proberen 

onderneming zoveel mogelijk gebruik te maken van 

tewerkstellingsmaatregelen vanwege de overheid. Voor 1 op 2 bedrijven zijn 
 relatief tot sterk bepalend voor de aanwerving 

werknemers en voor 1 op 3 bedrijven zijn ze zelfs belangrijk voor 

van werknemers. Het belang van deze maatregelen 

alweer zeer afhankelijk van de regio en het type bedrijf.  

Het gebruik van dienstencheques heeft een aanzienlijke impact op de 

tewerkstellingskeuzes van gebruikers en hun partners. 1 op 10 gebruikers en 
5% partners geven aan dat ze dankzij de dienstencheque-hulp gemiddeld 1,4 

dagen per week meer zijn gaan werken. Deze toename in werkzaamheid van 

gebruikers en hun partners is goed voor 5 miljoen bijkomend gewerkte dagen in 

.000 VTE. Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden 

geen feitelijke cijfers zijn (baseert zich op de gebruikers

de extrapolatie op de hele gebruikerspopulatie). Het dienstencheque

dus niet alleen tot de tewerkstelling van 136.915 individuele 

en 4.193 omkaderingspersoneelsleden maar heeft ook een 

indirecte impact op de tewerkstelling van gebruikers.
voor de aangeboden diensten blijft voor de gebruikers de 

om in het systeem te stappen. Anderzijds verkiezen zowel gebruikers als 

ondernemingen de stijging van de prijs van de dienstencheque als voorkeuroptie 

uit een lijst van mogelijkheden om de budgettaire kostprijs van het systeem te 

De afschaffing van de fiscale aftrek komt als minst aantrekkelijke
naar voor. Zo blijkt de fiscale aftrek een belangrijke factor te zijn voor 

gebruikers bij het bepalen van het aantal aangekochte cheques. 

bereid om 8 EUR per dienstencheque te betalen, alhoewel we hier duidelijke 

regionale verschillen vaststellen. 

De groei van het dienstencheque-systeem drijft de brutokostprijs voor de overheid 

verder op tot ongeveer 1,4 mld EUR in 2010. Er zijn evenwel omvangrijke

terugverdieneffecten. De directe en duidelijk identificeerbare
orde) van het systeem verlagen de kostprijs voor de overheid met 

Ook indirecte terugverdieneffecten van de 2de orde

kost van het dienstencheque-systeem aanzienlijk te verlagen. Vo

eerontvangsten in de personenbelasting van gebruikers ten gevolge van hun 

gewijzigde tewerkstellingskeuze wegen zwaar.  
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de tevredenheid, of met andere woorden jongere gebruikers staan kritischer ten 

moeten echter aangekaart 

bedrijven betreft klagen gebruikers het meest over 

. Bij dienstencheque-werknemers 

kwaliteit van de prestatie en de motivatie van 

knemer. Tot slot, Sodexo haalt een lagere tevredenheidscore bij 

ondernemingen t.o.v. gebruikers. Vooral interimbedrijven blijken het minst 

de concurrentie in de sector relatief 
is. Ongeveer 3 op 4 ondernemingen geven aan geen of beperkte 

concurrentie te ervaren. Meest concurrentie wordt ervaren bij het aantrekken 
aantrekken van werknemers. 

ers is volgens bedrijven ook één van de 

in de sector, samen met financiële 

echter zeer sterk gebonden aan de regio en aan 

Vooral in Vlaanderen is het tekort aan dienstencheque-

bedrijven eerder klagen over financiële 

problemen tegen te gaan proberen 

onderneming zoveel mogelijk gebruik te maken van 

Voor 1 op 2 bedrijven zijn 

aanwerving van 

zijn ze zelfs belangrijk voor 

van werknemers. Het belang van deze maatregelen is echter 

Het gebruik van dienstencheques heeft een aanzienlijke impact op de 

en hun partners. 1 op 10 gebruikers en 

hulp gemiddeld 1,4 

Deze toename in werkzaamheid van 

gebruikers en hun partners is goed voor 5 miljoen bijkomend gewerkte dagen in 

Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden 

e gebruikers-enquête en 

Het dienstencheque-systeem leidt 

136.915 individuele dienstencheque-

maar heeft ook een 

op de tewerkstelling van gebruikers. 

voor de aangeboden diensten blijft voor de gebruikers de belangrijkste 
om in het systeem te stappen. Anderzijds verkiezen zowel gebruikers als 

ondernemingen de stijging van de prijs van de dienstencheque als voorkeuroptie 

uit een lijst van mogelijkheden om de budgettaire kostprijs van het systeem te 

minst aantrekkelijke 
e fiscale aftrek een belangrijke factor te zijn voor 

gebruikers bij het bepalen van het aantal aangekochte cheques. Gebruikers zijn 

n, alhoewel we hier duidelijke 

systeem drijft de brutokostprijs voor de overheid 

Er zijn evenwel omvangrijke 

duidelijk identificeerbare indirecte 
orde) van het systeem verlagen de kostprijs voor de overheid met 

ndirecte terugverdieneffecten van de 2de orde blijken de 

systeem aanzienlijk te verlagen. Vooral de 

ten gevolge van hun 
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BIJLAGE 1: SAMENVATTENDE TABELL

Tabel 113: Overzicht conclusies deel 2 en deel 3 
Thema Subthema’s Vaststellingen 

Omvang 
systeem  

� Alhoewel het dienstencheque
belangrijkste indicatoren van het systeem 
uitbreiden. 

� Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk groeien (meer dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, on
en werknemers stijgen daarentegen aan een lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat vooral de intensiteit van gebruik van cheques
per gebruiker in 2010 is 

Gebruikers 

Evolutie 
� Gemiddeld maakte 9,1% van de Belgische bevolking actief gebruik van het

over de jaren heen. 

Regionale 
spreiding 

� In Vlaanderen blijft het systeem het best ingebed met 9,5% actieve gebruikers t.o.v. de Vlaamse bevolking, voor een aandeel v
Wallonië en 8,1% in Brussel. Brussel haalt echter zijn achterstand in en blijft gekenmerkt door hoge groeivoeten (23,7% 
2010 voor een nationale groeivoet van 14,2%). 

� Binnen de regio’s zelf zijn er ook belangrijke verschillen op te merken wat het aandeel gebruikers van dienstencheques betref
en Oost-Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel
zijn gekenmerkt door een relatief laag aandeel gebruikers. 

Profiel 
gebruikers 

� Gebruikers van dienstencheques zijn het sterkst vertegenwoordigd in volgende groepen:
o Tussen 35 en 44 jaar oud;

o Samenwonend met 2,2 personen ten laste;

o Loontrekkend of ambtenaar in een voltijdse betrekking;

o Hooggeschoold; 

o Verdienen tussen 2.000 en 4.000 euro netto per maand. 

� Afhankelijk van de regio is het profiel van de gebruikers echter verschillend. Meer dan de twee andere regio’s blijkt Brussel
door jonge alleenstaande gebruikers zonder personen 
en in de hoogste inkomenscategorieën. Wallonië en vooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt door een
gebruikers, namelijk oudere gebruikers, met een persoon
inkomenscategorieën.  

Activiteiten 
� De schoonmaak van de woning blijft de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis en in huis. In Brussel

van de woning minder belangrijk en is het strijken in huis veel belangrijker dan het strijken buitenshuis. Het te
Wallonië. Vooral jongere generaties maken gebruik van strijkactiviteiten. 

Intensiteit 
gebruik  

� Gemiddeld kocht een actieve gebruiker 124 cheques in 2010. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (115), maar i
niveau van 2008 (131). Deze daling sinds 2008 kan waarschijnlijk verklaard worden door de verhoging van de prijs van diensten
januari 2009. 

� Brusselaars en gebruikers tussen 35 en 55 jaar zijn de meest intensieve gebruikers van 

Elektronische 
cheques 

� Ongeveer 12,6% gebruikers deden in 2010 beroep op elektronische dienstencheques. Het aandeel gebruikers van elektronische 
dienstencheques blijft stijgen (11,4% in 2009).

� Brusselaars, jongere gebruikers en gebruikers
dienstencheques. Deze laatste vaststelling heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers aangesloten 
bedrijven (hogere profielen) ten
uitrusting van profit-bedrijven ten opzichte van non profit bedrijven.

 

                                                                                    

SAMENVATTENDE TABELLEN 

Alhoewel het dienstencheque-systeem  reeds 7 jaren geleden werd ingevoerd blijft het in omvang toenemen. De 
belangrijkste indicatoren van het systeem zijn wat lager dan de voorbije jaren maar blijven steeds relatief hoog. Het systeem blijft zich dus 

Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk groeien (meer dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, on
nemers stijgen daarentegen aan een lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat vooral de intensiteit van gebruik van cheques

is toegenomen.  

Gemiddeld maakte 9,1% van de Belgische bevolking actief gebruik van het systeem van de dienstencheques in 2010. Dit aandeel blijft stijgen 

In Vlaanderen blijft het systeem het best ingebed met 9,5% actieve gebruikers t.o.v. de Vlaamse bevolking, voor een aandeel v
Wallonië en 8,1% in Brussel. Brussel haalt echter zijn achterstand in en blijft gekenmerkt door hoge groeivoeten (23,7% 
2010 voor een nationale groeivoet van 14,2%).  
Binnen de regio’s zelf zijn er ook belangrijke verschillen op te merken wat het aandeel gebruikers van dienstencheques betref

Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel
zijn gekenmerkt door een relatief laag aandeel gebruikers.  

Gebruikers van dienstencheques zijn het sterkst vertegenwoordigd in volgende groepen: 

Tussen 35 en 44 jaar oud; 

Samenwonend met 2,2 personen ten laste; 

Loontrekkend of ambtenaar in een voltijdse betrekking; 

Verdienen tussen 2.000 en 4.000 euro netto per maand.  

Afhankelijk van de regio is het profiel van de gebruikers echter verschillend. Meer dan de twee andere regio’s blijkt Brussel
door jonge alleenstaande gebruikers zonder personen (met een handicap) ten laste, aan het werk in een voltijdse betrekking, hooggeschoold 
en in de hoogste inkomenscategorieën. Wallonië en vooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt door een
gebruikers, namelijk oudere gebruikers, met een persoon met een handicap ten laste, op (brug)pensioen, lager geschoold en in de laagste 

De schoonmaak van de woning blijft de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis en in huis. In Brussel
van de woning minder belangrijk en is het strijken in huis veel belangrijker dan het strijken buitenshuis. Het te
Wallonië. Vooral jongere generaties maken gebruik van strijkactiviteiten.  

Gemiddeld kocht een actieve gebruiker 124 cheques in 2010. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (115), maar i
niveau van 2008 (131). Deze daling sinds 2008 kan waarschijnlijk verklaard worden door de verhoging van de prijs van diensten

Brusselaars en gebruikers tussen 35 en 55 jaar zijn de meest intensieve gebruikers van dienstencheques.

Ongeveer 12,6% gebruikers deden in 2010 beroep op elektronische dienstencheques. Het aandeel gebruikers van elektronische 
dienstencheques blijft stijgen (11,4% in 2009). 

Brusselaars, jongere gebruikers en gebruikers ingeschreven bij profit bedrijven maken aanzienlijk meer gebruik van elektronische 
dienstencheques. Deze laatste vaststelling heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers aangesloten 
bedrijven (hogere profielen) ten opzichte van profit-bedrijven (kwetsbare groepen) maar kan ook wijzen op een betere elektronische 

bedrijven ten opzichte van non profit bedrijven. 
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systeem  reeds 7 jaren geleden werd ingevoerd blijft het in omvang toenemen. De groeivoeten van de 
zijn wat lager dan de voorbije jaren maar blijven steeds relatief hoog. Het systeem blijft zich dus 

Vooral het aantal terugbetaalde en aangekochte cheques blijft sterk groeien (meer dan 20%). Het aantal actieve gebruikers, ondernemingen 
nemers stijgen daarentegen aan een lager tempo (ongeveer 13%), wat aangeeft dat vooral de intensiteit van gebruik van cheques 

systeem van de dienstencheques in 2010. Dit aandeel blijft stijgen 

In Vlaanderen blijft het systeem het best ingebed met 9,5% actieve gebruikers t.o.v. de Vlaamse bevolking, voor een aandeel van 8,8% in 
Wallonië en 8,1% in Brussel. Brussel haalt echter zijn achterstand in en blijft gekenmerkt door hoge groeivoeten (23,7% tussen 2009 en 

Binnen de regio’s zelf zijn er ook belangrijke verschillen op te merken wat het aandeel gebruikers van dienstencheques betreft. Vooral in West 
Vlaanderen en in Vlaams en Waals Brabant is het aandeel gebruikers hoog. Steden daarentegen (bvb. Brussel, Antwerpen, Gent,…) 

Afhankelijk van de regio is het profiel van de gebruikers echter verschillend. Meer dan de twee andere regio’s blijkt Brussel gekenmerkt te zijn 
ten laste, aan het werk in een voltijdse betrekking, hooggeschoold 

en in de hoogste inkomenscategorieën. Wallonië en vooral Vlaanderen daarentegen zijn gekenmerkt door een hoger aandeel kwetsbare 
ten laste, op (brug)pensioen, lager geschoold en in de laagste 

De schoonmaak van de woning blijft de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis en in huis. In Brussel is de schoonmaak 
van de woning minder belangrijk en is het strijken in huis veel belangrijker dan het strijken buitenshuis. Het tegengestelde geldt voor 

Gemiddeld kocht een actieve gebruiker 124 cheques in 2010. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (115), maar is lager dan het 
niveau van 2008 (131). Deze daling sinds 2008 kan waarschijnlijk verklaard worden door de verhoging van de prijs van dienstencheques op 1 

dienstencheques. 

Ongeveer 12,6% gebruikers deden in 2010 beroep op elektronische dienstencheques. Het aandeel gebruikers van elektronische 

ingeschreven bij profit bedrijven maken aanzienlijk meer gebruik van elektronische 
dienstencheques. Deze laatste vaststelling heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het profiel van de gebruikers aangesloten bij non-profit 

bedrijven (kwetsbare groepen) maar kan ook wijzen op een betere elektronische 
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Bedrijven 

Evolutie 

� Eind 2010 werden 2.664 erkende bedrijven opgetekend door de RVA, waarvan 2.576 actieve ondernemingen. Tegenover 2009 kwamen e
12% bedrijven bij. Vooral de verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het aantal erkende ondernemingen stijgt s
jaren heen (van 76,5% in 2005 naar 96,7% in 2010), wat aantoont dat de markt van dienstencheques zich met de tijd verder stab
verankert.  

Regionale 
spreiding 

� Vooral in Wallonië stijgt het aantal bedrijven nog sterk, waardoor het aandeel bedrijven in deze regio alsmaar belangrijker w
Vlaanderen heeft daarentegen proportioneel meer gebruikers dan dienstencheque

Profiel 
bedrijven 

� Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke personen (15,7%) en 
vervolgens door ondernemingen met een VZW structuur (13,3%). Interim
ondernemingen, maar wel 16% van de tewerkstelling. OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen vertegenwoordigen ongeveer één kwar
van het aantal dienstencheque
grootte van deze ondernemingen. 

� Handelsvennootschappen zijn vooral belangrijk in Brussel (65,3%), terwijl in Vlaanderen de publieke sector (OCMW’s) belangrij
Wallonië relatief de meeste VZW’s bezit (15,6%). 

Activiteiten 

� De schoonmaak van de woning blijft steeds de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis op de tweede pl
en strijken in huis op de derde. 

� De dienstverlening van bepaalde types ondernemingen (bvb. interim, gemeente en PWA
hulp voor huishoudelijke taken. Strijken buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private onderneming
interim), natuurlijke personen en inschakelingsbedrijven. 

Profiel 
gebruikers per 
type 
onderneming 

� Non-profit ondernemingen, en meer specifiek VZW’s, PWA’s en OCMW’s/gemeentes richten zich eerder op kwetsbare profielen: ouderen,
gebruikers met een persoon 
inkomenscategorieën. Profit
profielen, namelijk jongeren, loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hoger

Werk-
nemers 

Evolutie 

� In de loop van 2010 waren 136.915 individuele werknemers aan de slag voor 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard do
aantal werknemers dat deeltijds voor meerdere werkgevers werkte of in de loop
einde van het jaar waren er hiervan nog 99.596 onder contract, wat betekent dat ongeveer 27% werknemers op het einde van het 
het systeem waren gestroomd.

� Tussen 2009 en 2010 is het aant
van nieuwe jobs is. 

Regionale 
spreiding 

� Brussel had in 2010 proportioneel meer dienstencheque
Vlaanderen daarentegen had in 2010 proportioneel minder dienstencheque
(59,2%); terwijl Wallonië in 2010 proportioneel meer dienstencheque
werknemers (26,9%). 

� Op niveau van provincies blijken Brussel, Limburg en West
dienstencheque-werknemers t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Vlaams
gekenmerkt door een lagere vertegenwoordiging van dienstencheque

Profiel 
werknemers 

� Ten opzichte van de loontrekkende populatie is er in het dienstencheque
ouderen en laaggeschoolden. Jongeren daarentegen zijn ondervertegenwoordigd in het systeem. Ook veel niet
door het dienstencheque
nationaliteit (7,5% dienstencheque

  

 

                                                                                    

Eind 2010 werden 2.664 erkende bedrijven opgetekend door de RVA, waarvan 2.576 actieve ondernemingen. Tegenover 2009 kwamen e
12% bedrijven bij. Vooral de verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het aantal erkende ondernemingen stijgt s
jaren heen (van 76,5% in 2005 naar 96,7% in 2010), wat aantoont dat de markt van dienstencheques zich met de tijd verder stab

Vooral in Wallonië stijgt het aantal bedrijven nog sterk, waardoor het aandeel bedrijven in deze regio alsmaar belangrijker w
Vlaanderen heeft daarentegen proportioneel meer gebruikers dan dienstencheque-ondernemingen.  

Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke personen (15,7%) en 
vervolgens door ondernemingen met een VZW structuur (13,3%). Interim-bedrijven vertegenwoordigen slechts 1,2% van het totale aantal 
ondernemingen, maar wel 16% van de tewerkstelling. OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen vertegenwoordigen ongeveer één kwar
van het aantal dienstencheque-ondernemingen maar slechts 13% van de tewerkstelling. Deze verschillen kunnen verklaard worden door
grootte van deze ondernemingen.  

Handelsvennootschappen zijn vooral belangrijk in Brussel (65,3%), terwijl in Vlaanderen de publieke sector (OCMW’s) belangrij
Wallonië relatief de meeste VZW’s bezit (15,6%).  

De schoonmaak van de woning blijft steeds de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis op de tweede pl
en strijken in huis op de derde.  

De dienstverlening van bepaalde types ondernemingen (bvb. interim, gemeente en PWA) is bijna volledig toegespitst op het aanbieden van 
hulp voor huishoudelijke taken. Strijken buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private onderneming
interim), natuurlijke personen en inschakelingsbedrijven.  

profit ondernemingen, en meer specifiek VZW’s, PWA’s en OCMW’s/gemeentes richten zich eerder op kwetsbare profielen: ouderen,
gebruikers met een persoon met een handicap ten laste, werkzoekenden of (brug)gepensionee
inkomenscategorieën. Profit-bedrijven, en meer specifiek commerciële private bedrijven en interimbedrijven richten zich meer op hogere 
profielen, namelijk jongeren, loontrekkenden of zelfstandigen, hooggeschoolden en hogere inkomenscategorieën.  

In de loop van 2010 waren 136.915 individuele werknemers aan de slag voor 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard do
aantal werknemers dat deeltijds voor meerdere werkgevers werkte of in de loop van het jaar van dienstencheque
einde van het jaar waren er hiervan nog 99.596 onder contract, wat betekent dat ongeveer 27% werknemers op het einde van het 
het systeem waren gestroomd. 
Tussen 2009 en 2010 is het aantal werknemers nog met 13,8% gestegen wat aantoont dat het systeem nog steeds een belangrijke generator 

Brussel had in 2010 proportioneel meer dienstencheque-ondernemingen (16,9%) en werknemers (12,4%) dan gebruikers (8,8%). 
Vlaanderen daarentegen had in 2010 proportioneel minder dienstencheque-ondernemingen (43,9%) dan gebruikers (60,6%) en werknemers 

%); terwijl Wallonië in 2010 proportioneel meer dienstencheque-ondernemingen (39,2%) had dan gebruikers (30,6%) en vooral 

Op niveau van provincies blijken Brussel, Limburg en West-Vlaanderen gekenmerkt te zijn door een sterkere vertegenwoordiging van 
werknemers t.o.v. het totaal aantal loontrekkenden. Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn daarentege

gekenmerkt door een lagere vertegenwoordiging van dienstencheque-werknemers.  

Ten opzichte van de loontrekkende populatie is er in het dienstencheque-systeem een relatief sterkere vertegenwoordiging van vrouwen, 
ouderen en laaggeschoolden. Jongeren daarentegen zijn ondervertegenwoordigd in het systeem. Ook veel niet
door het dienstencheque-systeem (1 op 4 dienstencheque-werknemers). De meest voorkomende niet Belgische nationaliteit is de Poolse 
nationaliteit (7,5% dienstencheque-werknemers). 
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Eind 2010 werden 2.664 erkende bedrijven opgetekend door de RVA, waarvan 2.576 actieve ondernemingen. Tegenover 2009 kwamen er 
12% bedrijven bij. Vooral de verhouding van het aantal actieve ondernemingen t.o.v. het aantal erkende ondernemingen stijgt sterk over de 
jaren heen (van 76,5% in 2005 naar 96,7% in 2010), wat aantoont dat de markt van dienstencheques zich met de tijd verder stabiliseert en 

Vooral in Wallonië stijgt het aantal bedrijven nog sterk, waardoor het aandeel bedrijven in deze regio alsmaar belangrijker wordt (39,2%). 
 

Het grootste segment van de ondernemingen (44,6%) zijn handelsvennootschappen, gevolgd door natuurlijke personen (15,7%) en 
bedrijven vertegenwoordigen slechts 1,2% van het totale aantal 

ondernemingen, maar wel 16% van de tewerkstelling. OCMW’s, gemeenten en PWA’s daarentegen vertegenwoordigen ongeveer één kwart 
ondernemingen maar slechts 13% van de tewerkstelling. Deze verschillen kunnen verklaard worden door de 

Handelsvennootschappen zijn vooral belangrijk in Brussel (65,3%), terwijl in Vlaanderen de publieke sector (OCMW’s) belangrijker is en 

De schoonmaak van de woning blijft steeds de belangrijkste activiteit. Hierna volgen het strijken buitenshuis op de tweede plaats en wassen 

bijna volledig toegespitst op het aanbieden van 
hulp voor huishoudelijke taken. Strijken buitenshuis is een belangrijke activiteit bij VZW’s, commerciële private ondernemingen (exclusief 

profit ondernemingen, en meer specifiek VZW’s, PWA’s en OCMW’s/gemeentes richten zich eerder op kwetsbare profielen: ouderen, 
ten laste, werkzoekenden of (brug)gepensioneerden, lager geschoolden en lagere 

bedrijven, en meer specifiek commerciële private bedrijven en interimbedrijven richten zich meer op hogere 
e inkomenscategorieën.   

In de loop van 2010 waren 136.915 individuele werknemers aan de slag voor 150.192 banen. Dit verschil kan worden verklaard door het 
van het jaar van dienstencheque-bedrijf is veranderd. Op het 

einde van het jaar waren er hiervan nog 99.596 onder contract, wat betekent dat ongeveer 27% werknemers op het einde van het jaar uit 

al werknemers nog met 13,8% gestegen wat aantoont dat het systeem nog steeds een belangrijke generator 

ondernemingen (16,9%) en werknemers (12,4%) dan gebruikers (8,8%). 
ondernemingen (43,9%) dan gebruikers (60,6%) en werknemers 

ondernemingen (39,2%) had dan gebruikers (30,6%) en vooral 

Vlaanderen gekenmerkt te zijn door een sterkere vertegenwoordiging van 
Vlaanderen en Antwerpen zijn daarentegen 

systeem een relatief sterkere vertegenwoordiging van vrouwen, 
ouderen en laaggeschoolden. Jongeren daarentegen zijn ondervertegenwoordigd in het systeem. Ook veel niet-Belgen worden aangetrokken 

werknemers). De meest voorkomende niet Belgische nationaliteit is de Poolse 
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Loon- en 
arbeids-
voor-
waarden  

Contracttype 

� 319.316 contracten werden afgesloten in het dienstencheques
van onbepaalde duur. Het aantal contracten 
stijgt. Ten opzichte van 2009 is het aantal contracten met de helft gedaald, wat
rond tijdelijke contracten (1 september 2009) maar wijst ook op de ver
dienstencheque-systeem. 

� Gemiddeld kregen werknemers 1,3 contracten in een onderneming in 2010 tegen nog 2,3 in 2009. Interim
gebruik maken van contracten van be

Arbeidsstelsel 

� In 2010 werkte 6 op 10 dienstencheque
werknemers waren voltijds tewerkgesteld. Een positieve evolutie is echter op te merken sinds 2009 in het aandeel dienst
werknemers dat voltijds aan de slag is. Vooral bedrijven gevestigd in Brussel, OCMW’s en invoegbedrijven hebben relatief meer
werknemers tewerkgesteld, in tegenstelling tot 

Uurloon en 
gepresteerde 
werkuren 

� Het uurloon van een dienstencheque
het systeem, met enkel een terugval in 2009. In 2010

� Volgens RSZPPO waren dienstencheque
18,2 uren voor de RSZ.  
vertoonden meer fluctuatie met een piek van 22,5 in 2007. 
(van 17,2 naar 17,6) als bij RSZPPO gestegen (van 20,6 naar 21,3).

� Werknemers in OCMW’s/gemeenten en in PWA’s presteren gemiddeld langere periodes dan werknemers uit andere types, vooral natuurlijke 
personen. Ook mannen leveren relatief meer prestaties voor korte periodes dan vrouwen wat aantoont dat ze hun dienstencheque
als tijdelijk beschouwen. 

Extra-legale 
voordelen 

� De belangrijkste voordelen voor dienstencheque
het aanbieden van werkkledij. Bedrijfswagens of 

� Vooral gemeenten/OCMW’s vertonen een verschillend patroon: eindejaarspremies, werkkledij, maaltijdcheques en extra verlofdage
meer aan bod bij deze type ondernemingen in tegenstelling tot verplaatsing

� 6 op 10 ondernemingen geeft aan zich niet te beperken tot de verplichte minima inzake loon
paritaire comité. Dit is een daling ten opzichte van 2007, waar nog 65% ondernemingen ruimere voordelen aanboden.
tot 66%, in Wallonië slechts tot 52%. Vooral gemeenten/OCMW’s bieden meer aan dan het minimum (75%), terwijl VZW’s dit het mi
doen (51%). 

Nieuwe 
wettelijke 
bepalingen 

� De meeste bedrijven zijn goed op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen in voege sinds september 2009. De best gekende
betreft het minimum van 3 uren tewerkstelling binnen dezelfde werkperiode en de minst gekende zijn de aanpassing aan de s
verlenging van de proefperiode. In het algemeen blijken interim
tegenstelling tot vooral gemeentes/OCMW’s en in mindere mate VZW’s en natuurlijke personen. 

Verloop  Instroom 

� In 2010 stroomde 29% nieuwe
werknemers (32,7% in 2009 en 36% in 2008). Vooral bij de profit ondernemingen daalde de nieuwe instroom het meest,
steeg bij de non-profit en de publieke ondernemingen.

� Een groot deel dienstencheque
Hieruit blijkt duidelijk dat, ondanks de jaarlijkse nieuwe instroom in het systeem, een 
tewerkgesteld blijft. Net zoals in het vorig evaluatie
werknemers geen tijdelijke job is. 

� Spontane aanbiedingen zijn het belangrijkste rekruteringskanaal van ondernemingen, gevolgd door VDAB/Actiris/Forem. De gebrui
rekruteringskanalen zijn zo goed als niet veranderd sinds 2007. 
Brussel relatief minder gebruik van Actiris maar gebruiken eerder hun eigen campagne.

� Voor 1 op 2 bedrijven zijn de tewerkstellingsmaatregelen 
dienstencheque-werknemers. Voor 1 op 4 ondernemingen zijn de
bedrijven gevestigd in Wallonië en invoegbedrijven en het minst belangrijk voor deze gev

 

                                                                                    

werden afgesloten in het dienstencheques-systeem in 2010, waarvan bijna evenveel contracten van bepaald
duur. Het aantal contracten daalt systematisch na een korte stijging in 2007, terwijl het aantal tewerkgestelden continu 

Ten opzichte van 2009 is het aantal contracten met de helft gedaald, wat hoogstwaarschijnlijk te wijten 
rond tijdelijke contracten (1 september 2009) maar wijst ook op de verdere verankering en stabilisatie van de tewerkstelling in het 

systeem.  
Gemiddeld kregen werknemers 1,3 contracten in een onderneming in 2010 tegen nog 2,3 in 2009. Interim
gebruik maken van contracten van bepaalde duur, maar dit daalt continu met de tijd.  

In 2010 werkte 6 op 10 dienstencheque-werknemers in een halftijdse betrekking en bijna 3 op 10 in een deeltijdse betrekking. Slechts 12% 
werknemers waren voltijds tewerkgesteld. Een positieve evolutie is echter op te merken sinds 2009 in het aandeel dienst
werknemers dat voltijds aan de slag is. Vooral bedrijven gevestigd in Brussel, OCMW’s en invoegbedrijven hebben relatief meer
werknemers tewerkgesteld, in tegenstelling tot deze gevestigd in Vlaanderen, interim-bedrijven en PWA’s. 

Het uurloon van een dienstencheque-werknemer bedroeg gemiddeld 10,25 € in 2010. Het uurloon is continu gestegen sinds de opstart van 
het systeem, met enkel een terugval in 2009. In 2010 kende het loon de grootste stijging met 6,8% ten opzichte van 2009.
Volgens RSZPPO waren dienstencheque-werknemers gemiddeld 21,6 uren per week aan de slag in het laatste kwartaal van 2010 tegenover 
18,2 uren voor de RSZ.  Het aantal gewerkte uren bij de RSZ is sinds de opstart van het systeem gestadig gestegen. De uren van de RSZPPO 
vertoonden meer fluctuatie met een piek van 22,5 in 2007. In vergelijking met 2009 zijn zowel het gemiddelde aantal werkuren bij de RSZ 
(van 17,2 naar 17,6) als bij RSZPPO gestegen (van 20,6 naar 21,3). 

in OCMW’s/gemeenten en in PWA’s presteren gemiddeld langere periodes dan werknemers uit andere types, vooral natuurlijke 
personen. Ook mannen leveren relatief meer prestaties voor korte periodes dan vrouwen wat aantoont dat ze hun dienstencheque
als tijdelijk beschouwen.  

De belangrijkste voordelen voor dienstencheque-werknemers bovenop het loon zijn vergoedingen voor verplaatsingen, eindejaarspremies en 
het aanbieden van werkkledij. Bedrijfswagens of –fietsen worden zo goed als nooit toegekend. 
Vooral gemeenten/OCMW’s vertonen een verschillend patroon: eindejaarspremies, werkkledij, maaltijdcheques en extra verlofdage
meer aan bod bij deze type ondernemingen in tegenstelling tot verplaatsingsvergoedingen. 

ondernemingen geeft aan zich niet te beperken tot de verplichte minima inzake loon- 
paritaire comité. Dit is een daling ten opzichte van 2007, waar nog 65% ondernemingen ruimere voordelen aanboden.
tot 66%, in Wallonië slechts tot 52%. Vooral gemeenten/OCMW’s bieden meer aan dan het minimum (75%), terwijl VZW’s dit het mi

De meeste bedrijven zijn goed op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen in voege sinds september 2009. De best gekende
betreft het minimum van 3 uren tewerkstelling binnen dezelfde werkperiode en de minst gekende zijn de aanpassing aan de s
verlenging van de proefperiode. In het algemeen blijken interim-bedrijven het beste op de hoogte te zijn van de nieuwe bepalingen, in 
tegenstelling tot vooral gemeentes/OCMW’s en in mindere mate VZW’s en natuurlijke personen.  

In 2010 stroomde 29% nieuwe werknemers in het systeem in. Een dalende trend is op te merken in de nieuwe instroom van dienstencheque
werknemers (32,7% in 2009 en 36% in 2008). Vooral bij de profit ondernemingen daalde de nieuwe instroom het meest,

profit en de publieke ondernemingen. 
Een groot deel dienstencheque-werknemers (44%) die in 2010 tewerkgesteld waren, zijn dit voor een redelijk lange periode (
Hieruit blijkt duidelijk dat, ondanks de jaarlijkse nieuwe instroom in het systeem, een groeiende kern werknemers jaar na jaar in het systeem 
tewerkgesteld blijft. Net zoals in het vorig evaluatie-onderzoek blijkt dus duidelijk dat een dienstencheq
werknemers geen tijdelijke job is.  
Spontane aanbiedingen zijn het belangrijkste rekruteringskanaal van ondernemingen, gevolgd door VDAB/Actiris/Forem. De gebrui
rekruteringskanalen zijn zo goed als niet veranderd sinds 2007. In vergelijking met bedrijven in Vlaanderen en Wallonië maken bedrijven in 
Brussel relatief minder gebruik van Actiris maar gebruiken eerder hun eigen campagne. 
Voor 1 op 2 bedrijven zijn de tewerkstellingsmaatregelen vanwege de overheid relatief tot sterk

werknemers. Voor 1 op 4 ondernemingen zijn deze maatregelen absoluut niet bepalend. Deze zijn het meest belangrijk voor 
bedrijven gevestigd in Wallonië en invoegbedrijven en het minst belangrijk voor deze gevestigd in Brussel en interim
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systeem in 2010, waarvan bijna evenveel contracten van bepaalde duur als 
, terwijl het aantal tewerkgestelden continu 

hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de nieuwe regelgeving 
dere verankering en stabilisatie van de tewerkstelling in het 

Gemiddeld kregen werknemers 1,3 contracten in een onderneming in 2010 tegen nog 2,3 in 2009. Interim-bedrijven blijven gemiddeld meer 

werknemers in een halftijdse betrekking en bijna 3 op 10 in een deeltijdse betrekking. Slechts 12% 
werknemers waren voltijds tewerkgesteld. Een positieve evolutie is echter op te merken sinds 2009 in het aandeel dienstencheque-
werknemers dat voltijds aan de slag is. Vooral bedrijven gevestigd in Brussel, OCMW’s en invoegbedrijven hebben relatief meer voltijdse 

bedrijven en PWA’s.  

. Het uurloon is continu gestegen sinds de opstart van 
et 6,8% ten opzichte van 2009. 

werknemers gemiddeld 21,6 uren per week aan de slag in het laatste kwartaal van 2010 tegenover 
m gestadig gestegen. De uren van de RSZPPO 

In vergelijking met 2009 zijn zowel het gemiddelde aantal werkuren bij de RSZ 

in OCMW’s/gemeenten en in PWA’s presteren gemiddeld langere periodes dan werknemers uit andere types, vooral natuurlijke 
personen. Ook mannen leveren relatief meer prestaties voor korte periodes dan vrouwen wat aantoont dat ze hun dienstencheque-job eerder 

werknemers bovenop het loon zijn vergoedingen voor verplaatsingen, eindejaarspremies en 

Vooral gemeenten/OCMW’s vertonen een verschillend patroon: eindejaarspremies, werkkledij, maaltijdcheques en extra verlofdagen komen 

 en arbeidsvoorwaarden bepaald door het 
paritaire comité. Dit is een daling ten opzichte van 2007, waar nog 65% ondernemingen ruimere voordelen aanboden. In Brussel loopt dit op 
tot 66%, in Wallonië slechts tot 52%. Vooral gemeenten/OCMW’s bieden meer aan dan het minimum (75%), terwijl VZW’s dit het minst vaak 

De meeste bedrijven zijn goed op de hoogte van de nieuwe wettelijke bepalingen in voege sinds september 2009. De best gekende bepaling 
betreft het minimum van 3 uren tewerkstelling binnen dezelfde werkperiode en de minst gekende zijn de aanpassing aan de spilindex en de 

bedrijven het beste op de hoogte te zijn van de nieuwe bepalingen, in 

werknemers in het systeem in. Een dalende trend is op te merken in de nieuwe instroom van dienstencheque-
werknemers (32,7% in 2009 en 36% in 2008). Vooral bij de profit ondernemingen daalde de nieuwe instroom het meest, terwijl deze licht 

zijn dit voor een redelijk lange periode (min. 2 jaar). 
kern werknemers jaar na jaar in het systeem 

onderzoek blijkt dus duidelijk dat een dienstencheque-job voor een groot deel 

Spontane aanbiedingen zijn het belangrijkste rekruteringskanaal van ondernemingen, gevolgd door VDAB/Actiris/Forem. De gebruikte 
In vergelijking met bedrijven in Vlaanderen en Wallonië maken bedrijven in 

relatief tot sterk bepalend voor de aanwerving van 
maatregelen absoluut niet bepalend. Deze zijn het meest belangrijk voor 

estigd in Brussel en interim-bedrijven. 
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� 64% ondernemingen geeft aan niet voldoende geschikte kandidaten te hebben gevonden in 2010. Dit aandeel is 
laatste enquête bij bedrijven (2007). Ondernemingen in Wallonië ondervinden het meeste problemen (70%), en in Brussel het min
Vlaanderen zit in het gemiddelde (64%). Binnen de regio’s zijn echter ook verschillen op te merken. In Vlaams
blijkt het moeilijker om kandidaten te vinden in tegenstelling tot Antwerpen en Namen. Ook naar type zijn er grote verschille
personen en VZW’s hadden het minste problemen om kandidaten te vinden (58%), in tegenstel
invoegondernemingen (91% en 81%).

� De belangrijkste knelpunten volgens bedrijven om een geschikte kandidaat te vinden zijn het (te lage) loon en de zwaarte van 
tweede orde spelen de generieke en technische competenti

� Gebruikers schreven zich in 2010 gemiddeld bij 1,5 ondernemingen in en moesten gemiddeld 3 weken wachten vooraleer de
werd geleverd. Gemiddeld duurde de wachttijd het langst in Vlaanderen en bij gemeentes/OCMW’s en het kortst in Brusse
personen. De wachttijden blijken zich echter te hebben verbeterd sinds de onderneming
dan 5 weken bedroeg. 

Uitstroom 

� Gemiddeld was 77% werknemers tewerkgesteld in de loop van 2010 nog 
OCMW’s/gemeenten en PWA’s is dit percentage het hoogst (87% en 82%) en bij natuurlijke personen het laagst (68%).

� 19,4% werknemers zijn uit het systeem gestroomd tussen 2009 en 2010. 
2008 en 2009), maar stijgt het absolute aantal uitstromers nog steeds
22%, gevolgd door de non

� Ruim 5 op 10 werknemers die zijn gestopt hebben zelf ontslag genomen, terwijl één derde werd ontslagen en ongeveer 20% stopte
hun contract beëindigde. Bij het beëindigen van het contract tijdens of op het einde van de looptijd is het gebrek aa
en/of generieke competenties de belangrijkste reden. Een gebrek aan werk is wel beduidend belangrijker als reden tot ontslag 
(16%) dan in Wallonië (5%).

� Tewerkstellingsmaatregelen zijn minder bepalend voor het behouden 
bedrijven zijn ze helemaal niet belangrijk voor het behouden van werknemers. De maatregelen zijn het belangrijkst voor bedrij
Wallonië, VZW’s, invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s

Impact nieuwe 
bepalingen 

� 14% ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de nieuwe bepalingen in voege sinds september 2009 meer uren zijn gaan we
Bij 14% bedrijven hebben de nieuwe 
de onderneming). Bedrijven in Wallonië, OCMW’s/ gemeenten, invoegondernemingen en PWA’s ondervonden relatief minder impact in
tegenstelling tot interim-

Periodes van 
inactiviteit 

� Bij het wegvallen van een prestatie die niet vervangen kan worden zijn er vier vaak gebruikte praktijken: andere taken in de 
worden vervuld (bvb. strijkcentrale), gebruik van tijdelijke werkloosheid, 

� Het gemiddelde ziekte-
invoegondernemingen, PWA’s en gemeenten/OCMW’s en het laagst in Brussel en interim
het gemiddelde ziekteverzuim nog 10,5% en het arbeidsverzuim 13,5% bedroeg. 
Belgische ziekteverzuim.

� In 2010 werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen
€5.868 per onderneming of gemiddeld €110 per werknemer. In vergelijking met
dus toe, en proportioneel meer dan de toename 
van tijdelijke werkloosheid in andere sectoren in België in 2010.

  

 

                                                                                    

64% ondernemingen geeft aan niet voldoende geschikte kandidaten te hebben gevonden in 2010. Dit aandeel is 
laatste enquête bij bedrijven (2007). Ondernemingen in Wallonië ondervinden het meeste problemen (70%), en in Brussel het min
Vlaanderen zit in het gemiddelde (64%). Binnen de regio’s zijn echter ook verschillen op te merken. In Vlaams
blijkt het moeilijker om kandidaten te vinden in tegenstelling tot Antwerpen en Namen. Ook naar type zijn er grote verschille
personen en VZW’s hadden het minste problemen om kandidaten te vinden (58%), in tegenstel
invoegondernemingen (91% en 81%). 
De belangrijkste knelpunten volgens bedrijven om een geschikte kandidaat te vinden zijn het (te lage) loon en de zwaarte van 
tweede orde spelen de generieke en technische competenties. 
Gebruikers schreven zich in 2010 gemiddeld bij 1,5 ondernemingen in en moesten gemiddeld 3 weken wachten vooraleer de
werd geleverd. Gemiddeld duurde de wachttijd het langst in Vlaanderen en bij gemeentes/OCMW’s en het kortst in Brusse

De wachttijden blijken zich echter te hebben verbeterd sinds de onderneming-enquête van 2005 waar het nog 37,4 dagen of meer 

Gemiddeld was 77% werknemers tewerkgesteld in de loop van 2010 nog steeds in het systeem op het einde van het jaar. Bij 
OCMW’s/gemeenten en PWA’s is dit percentage het hoogst (87% en 82%) en bij natuurlijke personen het laagst (68%).
19,4% werknemers zijn uit het systeem gestroomd tussen 2009 en 2010. Sinds 2008 daalt de uitstroom continu over de tijd (22% tussen 

, maar stijgt het absolute aantal uitstromers nog steeds. De uitstroom blijft het hoogste bij de profit ondernemingen, meer dan 
22%, gevolgd door de non-profit met 15% en de publieke ondernemingen met 11%.  
Ruim 5 op 10 werknemers die zijn gestopt hebben zelf ontslag genomen, terwijl één derde werd ontslagen en ongeveer 20% stopte
hun contract beëindigde. Bij het beëindigen van het contract tijdens of op het einde van de looptijd is het gebrek aa
en/of generieke competenties de belangrijkste reden. Een gebrek aan werk is wel beduidend belangrijker als reden tot ontslag 
(16%) dan in Wallonië (5%). 
Tewerkstellingsmaatregelen zijn minder bepalend voor het behouden dan voor het aantrekken van dienstencheque
bedrijven zijn ze helemaal niet belangrijk voor het behouden van werknemers. De maatregelen zijn het belangrijkst voor bedrij
Wallonië, VZW’s, invoegondernemingen en gemeenten/OCMW’s en het minst voor bedrijven in Brussel en interim

14% ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de nieuwe bepalingen in voege sinds september 2009 meer uren zijn gaan we
Bij 14% bedrijven hebben de nieuwe bepalingen echter de stopzetting van de tewerkstelling als gevolg gehad (het
de onderneming). Bedrijven in Wallonië, OCMW’s/ gemeenten, invoegondernemingen en PWA’s ondervonden relatief minder impact in

-bedrijven. 

Bij het wegvallen van een prestatie die niet vervangen kan worden zijn er vier vaak gebruikte praktijken: andere taken in de 
worden vervuld (bvb. strijkcentrale), gebruik van tijdelijke werkloosheid, vrijwillige recup of betaling zonder prestatie.

- en arbeidsverzuim bedroeg respectievelijk 13% en 17% in 2010. Deze waren het hoogst in Wallonië, 
invoegondernemingen, PWA’s en gemeenten/OCMW’s en het laagst in Brussel en interim-bedrijven. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2007 toen 
het gemiddelde ziekteverzuim nog 10,5% en het arbeidsverzuim 13,5% bedroeg. Het ligt meer dan dubbel zo hoog als het gemiddelde 
Belgische ziekteverzuim. 
In 2010 werden er per onderneming gemiddeld 134 dagen ingebracht voor tijdelijke werkloosheid van werknemers voor een bedrag van 
€5.868 per onderneming of gemiddeld €110 per werknemer. In vergelijking met2008 en 2009 neemt het gebruik van tijdelijke werkloosheid 
dus toe, en proportioneel meer dan de toename in het aantal ondernemingen en werknemers, ondanks een algemene daling in het gebruik 
van tijdelijke werkloosheid in andere sectoren in België in 2010. 
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64% ondernemingen geeft aan niet voldoende geschikte kandidaten te hebben gevonden in 2010. Dit aandeel is constant gebleven sinds de 
laatste enquête bij bedrijven (2007). Ondernemingen in Wallonië ondervinden het meeste problemen (70%), en in Brussel het minste (47%). 
Vlaanderen zit in het gemiddelde (64%). Binnen de regio’s zijn echter ook verschillen op te merken. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen 
blijkt het moeilijker om kandidaten te vinden in tegenstelling tot Antwerpen en Namen. Ook naar type zijn er grote verschillen. Natuurlijke 
personen en VZW’s hadden het minste problemen om kandidaten te vinden (58%), in tegenstelling tot interim-bedrijven en 

De belangrijkste knelpunten volgens bedrijven om een geschikte kandidaat te vinden zijn het (te lage) loon en de zwaarte van de job, in 

Gebruikers schreven zich in 2010 gemiddeld bij 1,5 ondernemingen in en moesten gemiddeld 3 weken wachten vooraleer de eerste prestatie 
werd geleverd. Gemiddeld duurde de wachttijd het langst in Vlaanderen en bij gemeentes/OCMW’s en het kortst in Brussel en bij natuurlijke 

enquête van 2005 waar het nog 37,4 dagen of meer 

steeds in het systeem op het einde van het jaar. Bij 
OCMW’s/gemeenten en PWA’s is dit percentage het hoogst (87% en 82%) en bij natuurlijke personen het laagst (68%). 

uitstroom continu over de tijd (22% tussen 
. De uitstroom blijft het hoogste bij de profit ondernemingen, meer dan 

Ruim 5 op 10 werknemers die zijn gestopt hebben zelf ontslag genomen, terwijl één derde werd ontslagen en ongeveer 20% stopte omdat 
hun contract beëindigde. Bij het beëindigen van het contract tijdens of op het einde van de looptijd is het gebrek aan technische competenties 
en/of generieke competenties de belangrijkste reden. Een gebrek aan werk is wel beduidend belangrijker als reden tot ontslag in Brussel 

dan voor het aantrekken van dienstencheque-werknemers. Voor 4 op 10 
bedrijven zijn ze helemaal niet belangrijk voor het behouden van werknemers. De maatregelen zijn het belangrijkst voor bedrijven in 

en het minst voor bedrijven in Brussel en interim-bedrijven. 

14% ondernemingen geeft aan dat hun werknemers door de nieuwe bepalingen in voege sinds september 2009 meer uren zijn gaan werken. 
erkstelling als gevolg gehad (hetzij door de werknemers of 

de onderneming). Bedrijven in Wallonië, OCMW’s/ gemeenten, invoegondernemingen en PWA’s ondervonden relatief minder impact in 

Bij het wegvallen van een prestatie die niet vervangen kan worden zijn er vier vaak gebruikte praktijken: andere taken in de onderneming 
betaling zonder prestatie. 

en arbeidsverzuim bedroeg respectievelijk 13% en 17% in 2010. Deze waren het hoogst in Wallonië, 
jven. Dit is een sterke stijging t.o.v. 2007 toen 

Het ligt meer dan dubbel zo hoog als het gemiddelde 

ingebracht voor tijdelijke werkloosheid van werknemers voor een bedrag van 
2009 neemt het gebruik van tijdelijke werkloosheid 

, ondanks een algemene daling in het gebruik 
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Opleiding 
en  
omk-
adering  

Competentie-
tekorten 

� Een belangrijke oorzaak van het tekort aan geschikte 
bij nieuwe werknemers. Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) dienstencheque
specifieke competentietekorten in ka
flexibiliteit/mobiliteit van kandidaat
zijn het minst problematisch

Aangeboden 
opleidingen 

� Vanuit het opleidingsfonds dienstencheques werd 2,5 miljoen euro ui
sinds 2008. 27.674 of 23% 
2007.   

� Vooral invoeg-ondernemingen en VZW’s maken relatief meer gebruik van middelen van het fonds voor de opleiding van hun werknemers 
(57% en 47% opgeleide werknemers via deze middelen) in tegenstelling tot natuurlijke p

� 43% ondernemingen geeft aan opleidingen te hebben aangeboden aan hun dienstencheque
13% noch opleiding noch begeleiding. Brusselse bedrijven (30%) en natuurlijke personen (12%) boden h
tegenstelling tot Vlaamse bedrijven (53%), invoegondernemingen (78%) en gemeenten/OCMW’s (72%). Het aantal ondernemingen dat 
opleidingen (40,5%) en begeleidingen (28%) biedt aan zijn dienstencheque

� Indien een bedrijf opleidingen 
invoegondernemingen en PWA’s werd het grootste aandeel werknemers betrokken bij de opleidingen (91%, 86% en 83%). In 2007
de opleidingen gemiddeld 20 uren. 
kortere periodes. 

� Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste, gevolgd door kennis van material
waren taalopleidingen. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat dienstencheque

Omkadering 

� In totaal werden er in 2010 4.193 omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld. Gemiddeld werd er één omkaderingswerknemer ingeze
33 dienstencheque-werknemers. Net zoals in de vorige evaluatie is de laagste verhouding te vinden bij interim
natuurlijke personen (1 op 

� Wat het profiel van omkaderingspersoneel betreft, 86% is vrouwelijk, 30% is jonger dan 30 jaar, 12% is ouder dan 50 jaar en 1
niet-Belgische nationaliteit.
dienstencheque-werknemers vergelijk
nationaliteit zijn dan dienstencheque

� Wat de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel betreft, één derde komt uit een andere betaalde job in een ander bedri
één vierde was hiervoor werkzoekend,
werknemer in de onderneming. Voormalige dienstencheque
ondernemingen (24%). Instromers uit een ander
(39%). 

� Inzake tewerkstellingskenmerken van omkaderingspersoneel b
voltijds en meer dan 70% werkt
vaker voltijds, meer voor onbepaalde duur en voor langere periodes in het jaar. 

  

 

                                                                                    

Een belangrijke oorzaak van het tekort aan geschikte kandidaten is volgens bedrijven het gebrek aan generieke en technische competenties 
bij nieuwe werknemers. Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) dienstencheque
specifieke competentietekorten in kaart te brengen. Het meest van al hebben bedrijven moeilijkheden met de motivatie en 
flexibiliteit/mobiliteit van kandidaat-werknemers. In een tweede orde komen de technische competenties. Veiligheid, hygiëne en talenkennis 
zijn het minst problematisch. 

Vanuit het opleidingsfonds dienstencheques werd 2,5 miljoen euro uitbesteed aan opleidingen in 2009 wat een stijging
sinds 2008. 27.674 of 23% dienstencheque-werknemers werden opgeleid via middelen van het fonds in 

ondernemingen en VZW’s maken relatief meer gebruik van middelen van het fonds voor de opleiding van hun werknemers 
(57% en 47% opgeleide werknemers via deze middelen) in tegenstelling tot natuurlijke personen (1,8% werknemers).
43% ondernemingen geeft aan opleidingen te hebben aangeboden aan hun dienstencheque-werknemers in 2010, 44% enkel begeleiding en 
13% noch opleiding noch begeleiding. Brusselse bedrijven (30%) en natuurlijke personen (12%) boden h
tegenstelling tot Vlaamse bedrijven (53%), invoegondernemingen (78%) en gemeenten/OCMW’s (72%). Het aantal ondernemingen dat 
opleidingen (40,5%) en begeleidingen (28%) biedt aan zijn dienstencheque-werknemers is gestegen sinds 
Indien een bedrijf opleidingen aanbood, namen gemiddeld 73% werknemers hieraan deel voor gemiddeld 13 uur. Bij gemeenten/OCMW’s, 
invoegondernemingen en PWA’s werd het grootste aandeel werknemers betrokken bij de opleidingen (91%, 86% en 83%). In 2007

opleidingen gemiddeld 20 uren. Sinds 2007 bieden dus meer bedrijven opleidingen aan hun dienstencheque

Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste, gevolgd door kennis van material
waren taalopleidingen. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat dienstencheque

In totaal werden er in 2010 4.193 omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld. Gemiddeld werd er één omkaderingswerknemer ingeze
werknemers. Net zoals in de vorige evaluatie is de laagste verhouding te vinden bij interim

natuurlijke personen (1 op 42) ) en de hoogste bij gemeenten/OCMW’s (1 op 17). 
Wat het profiel van omkaderingspersoneel betreft, 86% is vrouwelijk, 30% is jonger dan 30 jaar, 12% is ouder dan 50 jaar en 1

Belgische nationaliteit. De meest voorkomende niet-Belgische nationaliteit is de Poolse (3,4%). Indien we dit profiel met 
werknemers vergelijken, blijkt dat omkaderingspersoneelsleden vaker mannen, gemiddeld jonger en vaker van Belgische 
dan dienstencheque-werknemers. 

Wat de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel betreft, één derde komt uit een andere betaalde job in een ander bedri
vierde was hiervoor werkzoekend, 22% had een andere (niet-dienstencheque) job in de eigen onderneming en 16% was dienstencheque

werknemer in de onderneming. Voormalige dienstencheque-werknemers zijn vooral te vinden bij natuurlijke personen (50%) en private 
ondernemingen (24%). Instromers uit een andere functie in het bedrijf vindt men vooral bij gemeenten/OCMW’s (61%) en interim

tewerkstellingskenmerken van omkaderingspersoneel blijkt dat, meer dan 85% een contract van onbepaalde duur
voltijds en meer dan 70% werkt meer dan 6 maanden. In vergelijking met dienstencheque-werknemer

voor onbepaalde duur en voor langere periodes in het jaar.  
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kandidaten is volgens bedrijven het gebrek aan generieke en technische competenties 
bij nieuwe werknemers. Voor het bepalen van de benodigde opleidingen voor (kandidaat) dienstencheque-werknemers is het essentieel om de 

art te brengen. Het meest van al hebben bedrijven moeilijkheden met de motivatie en 
werknemers. In een tweede orde komen de technische competenties. Veiligheid, hygiëne en talenkennis 

ingen in 2009 wat een stijging van 18% betekend 
opgeleid via middelen van het fonds in 2009, tegen 18% in 2008 en 7% in 

ondernemingen en VZW’s maken relatief meer gebruik van middelen van het fonds voor de opleiding van hun werknemers 
ersonen (1,8% werknemers). 

werknemers in 2010, 44% enkel begeleiding en 
13% noch opleiding noch begeleiding. Brusselse bedrijven (30%) en natuurlijke personen (12%) boden het minste opleidingen aan in 
tegenstelling tot Vlaamse bedrijven (53%), invoegondernemingen (78%) en gemeenten/OCMW’s (72%). Het aantal ondernemingen dat 

werknemers is gestegen sinds 2007. 
bood, namen gemiddeld 73% werknemers hieraan deel voor gemiddeld 13 uur. Bij gemeenten/OCMW’s, 

invoegondernemingen en PWA’s werd het grootste aandeel werknemers betrokken bij de opleidingen (91%, 86% en 83%). In 2007 duurden 
hun dienstencheque-werknemers, maar voor 

Opleidingen rond technische vaardigheden waren de belangrijkste, gevolgd door kennis van materialen en producten. Helemaal niet belangrijk 
waren taalopleidingen. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat dienstencheque-werknemers. 

In totaal werden er in 2010 4.193 omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld. Gemiddeld werd er één omkaderingswerknemer ingezet voor 
werknemers. Net zoals in de vorige evaluatie is de laagste verhouding te vinden bij interim-bedrijven (1 op 133) en 

Wat het profiel van omkaderingspersoneel betreft, 86% is vrouwelijk, 30% is jonger dan 30 jaar, 12% is ouder dan 50 jaar en 10% heeft een 
Belgische nationaliteit is de Poolse (3,4%). Indien we dit profiel met dat van 

blijkt dat omkaderingspersoneelsleden vaker mannen, gemiddeld jonger en vaker van Belgische 

Wat de vorige beroepssituatie van omkaderingspersoneel betreft, één derde komt uit een andere betaalde job in een ander bedrijf, meer dan 
eigen onderneming en 16% was dienstencheque-

werknemers zijn vooral te vinden bij natuurlijke personen (50%) en private 
ooral bij gemeenten/OCMW’s (61%) en interim-bedrijven 

, meer dan 85% een contract van onbepaalde duur heeft, 60% werkt 
werknemers werken omkaderingswerknemers 
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Discrim-
inatie  

Discriminatie 
volgens 
bedrijven 

� Ondernemingen worden het minst geconfronteerd met 
een man is. Allochtonen zijn het belangrijkste mikpunt van discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig geconfrontee
met discriminatie vanuit de gebruike

� Bedrijven in Brussel en invoegondernemingen ondervinden het vaakst discriminatie ten aanzien van hun werknemers terwijl 
gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan natuurlijke personen het minst discriminatie vanuit hun ge
is er meer discriminatie tegen mannen en in Vlaanderen komt discriminatie tegen allochtonen frequenter voor.

Discriminatie 
door 
gebruikers 

� Discriminatie door gebruikers komt het meeste voor ten aanzien van 
(16%). Oudere werknemers worden het minst als ‘onwenselijk’ geacht (10%).

� Brusselse gebruikers hebben amper problemen met allochtonen (3%) maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere werkne
(14%). Voor Vlaamse gebruikers zijn allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), terwijl Waalse gebruikers meeste prob
hebben met mannelijke werknemers (23%). 

� De terughoudendheid tegenover de drie groepen werknemers stijgt naarmate men ouder wordt. Bovendien vinden alleenstaanden man
werknemers beduidend meer problematisch dan samenwonenden (23% t.o.v. 20%).

Tevreden-
heid 

Tevredenheid 
gebruikers 
omtrent het 
systeem 

� 87% gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over het dienstencheque
aftrekbaarheid, gevolgd door het aantal toegelaten activiteiten en
gemiddeld minder tevreden dan oudere gebruikers over alle aspecten.

� Gebruikers zijn erg tevreden over zowel de papieren als de elektronische dienstencheque. De elektronische dienst
duidelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid steeds net iets hoger te scoren dan papieren cheques.

� Indien geen gebruik wordt gemaakt van elektronische dienstencheques is dit vooral omdat de gebruikers tevreden zijn met de 
cheques (47%). Een aanzienlijke groep geeft aan niet op de hoogte te zijn van het elektronische systeem (18%) of dat hun onde
met elektronische cheques werkt (13%), wat betekent dat er nog potentieel bij gebruikers is. Jonge gebruikers
Wallonië geven meer aan niet op de hoogte te zijn van de e

� Slechts 3% gebruikers geeft aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques. De belangrijkste reden hiervoor is de 
ontevredenheid met de werknemers (
wegens ontevredenheid met de onderneming (11%). Vooral ouderen stoppen omdat ze meer zorg nodig hebben of om persoonlijke redenen. 
Slechts 3,3% gebruikers 
thuiszorgdiensten en het OCMW belangrijke alternatieven.

Tevredenheid 
gebruikers 
omtrent de 
onderneming 

� 76% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden van hun dienstencheque
iets minder, terwijl PWA’s het best scoren. Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger de tevredenheid. 

� De vervanging van de werkne
tevreden deelaspecten van de ondernemingen beschouwd terwijl gebruikers het meest tevreden zijn over
werktijd met de betaalde
week.  

� 12% gebruikers zijn van onderneming veranderd in 2010. In Brussel bedraagt dit aandeel zelfs 18%. Hoe jonger de gebruiker, ho
kans dat hij van onderneming verandert. De belangrijkste redenen om van bedrijf te veranderen waren ontevredenheid met de ondernem
zelf (39%), ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun werknemers die van ondernemin
veranderd (22,7%). De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de communicatie (32%), het wach
de toebedeling van een werknemer (25%), de hoeveelheid afwisselende werknemers (19%) en de slechte relaties 
Brussel en Wallonië is vooral communicatie een probleem terwijl in Vlaanderen de wachttijd het grootste probleem is. Bij vera
ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van het werk (32%), veelvuldige afwezigh
motivatie (16%) of het niet respecteren van afspraken (13%).

Tevredenheid 
gebruikers 
omtrent de 
werknemer 

� 75% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden over hun dienstencheque
dienstencheque-werknemer zelfs op tot 82%. Bij alle andere type bedrijven schommelt de tevredenheid rond 75%. Jongere gebru
minder tevreden dan oudere gebruikers. 

� De beste score voor deelaspecten van de werknemer worden gehaald door de vertrouwensrelatie met de werknemer en de stiptheid.

 

                                                                                    

Ondernemingen worden het minst geconfronteerd met discriminatie ten opzichte van oudere werknemers, wat oploopt indien de werknemer 
een man is. Allochtonen zijn het belangrijkste mikpunt van discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig geconfrontee
met discriminatie vanuit de gebruiker naar allochtone werknemers toe. 
Bedrijven in Brussel en invoegondernemingen ondervinden het vaakst discriminatie ten aanzien van hun werknemers terwijl 
gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan natuurlijke personen het minst discriminatie vanuit hun ge
is er meer discriminatie tegen mannen en in Vlaanderen komt discriminatie tegen allochtonen frequenter voor.

iscriminatie door gebruikers komt het meeste voor ten aanzien van mannelijke werknemers (20%), gevolgd door allochtone werknemers 
(16%). Oudere werknemers worden het minst als ‘onwenselijk’ geacht (10%). 
Brusselse gebruikers hebben amper problemen met allochtonen (3%) maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere werkne
(14%). Voor Vlaamse gebruikers zijn allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), terwijl Waalse gebruikers meeste prob

werknemers (23%).  
De terughoudendheid tegenover de drie groepen werknemers stijgt naarmate men ouder wordt. Bovendien vinden alleenstaanden man
werknemers beduidend meer problematisch dan samenwonenden (23% t.o.v. 20%). 

% gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over het dienstencheque-systeem. De gebruikers zijn het meest tevreden over de fiscale 
aftrekbaarheid, gevolgd door het aantal toegelaten activiteiten en ten slotte de aankoopprijs van de dienstencheques. Jongere gebruikers zijn 
gemiddeld minder tevreden dan oudere gebruikers over alle aspecten. 
Gebruikers zijn erg tevreden over zowel de papieren als de elektronische dienstencheque. De elektronische dienst
duidelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid steeds net iets hoger te scoren dan papieren cheques.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van elektronische dienstencheques is dit vooral omdat de gebruikers tevreden zijn met de 
cheques (47%). Een aanzienlijke groep geeft aan niet op de hoogte te zijn van het elektronische systeem (18%) of dat hun onde
met elektronische cheques werkt (13%), wat betekent dat er nog potentieel bij gebruikers is. Jonge gebruikers
Wallonië geven meer aan niet op de hoogte te zijn van de e-cheques. 
Slechts 3% gebruikers geeft aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques. De belangrijkste reden hiervoor is de 
ontevredenheid met de werknemers (28%), persoonlijke redenen (28%), omdat de cheques slechts een tijdelijke oplossing 

ontevredenheid met de onderneming (11%). Vooral ouderen stoppen omdat ze meer zorg nodig hebben of om persoonlijke redenen. 
Slechts 3,3% gebruikers zou na het stoppen van het gebruik van dienstencheques beroep doen op het zwarte circuit. Voor ouderen zijn 
thuiszorgdiensten en het OCMW belangrijke alternatieven. 

76% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden van hun dienstencheque-onderneming. Private ondernemingen en interim
iets minder, terwijl PWA’s het best scoren. Hoe ouder de gebruiker, hoe hoger de tevredenheid.  
De vervanging van de werknemer bij afwezigheid en de tussenkomst van de onderneming bij problemen met de werknemer worden als minst 
tevreden deelaspecten van de ondernemingen beschouwd terwijl gebruikers het meest tevreden zijn over
werktijd met de betaalde cheques (één gewerkt uur is equivalent aan één cheque), en het verplichte minimum van te presteren uren per 

12% gebruikers zijn van onderneming veranderd in 2010. In Brussel bedraagt dit aandeel zelfs 18%. Hoe jonger de gebruiker, ho
dat hij van onderneming verandert. De belangrijkste redenen om van bedrijf te veranderen waren ontevredenheid met de ondernem

zelf (39%), ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun werknemers die van ondernemin
veranderd (22,7%). De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de communicatie (32%), het wach
de toebedeling van een werknemer (25%), de hoeveelheid afwisselende werknemers (19%) en de slechte relaties 
Brussel en Wallonië is vooral communicatie een probleem terwijl in Vlaanderen de wachttijd het grootste probleem is. Bij vera
ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van het werk (32%), veelvuldige afwezigh
motivatie (16%) of het niet respecteren van afspraken (13%). 

75% gebruikers zijn tevreden tot zeer tevreden over hun dienstencheque-werknemer. Bij gemeenten/OCMW’s loopt de tevredenheid over de 
werknemer zelfs op tot 82%. Bij alle andere type bedrijven schommelt de tevredenheid rond 75%. Jongere gebru

minder tevreden dan oudere gebruikers.  
De beste score voor deelaspecten van de werknemer worden gehaald door de vertrouwensrelatie met de werknemer en de stiptheid.
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discriminatie ten opzichte van oudere werknemers, wat oploopt indien de werknemer 
een man is. Allochtonen zijn het belangrijkste mikpunt van discriminatie. 18% ondernemingen geeft aan regelmatig geconfronteerd te worden 

Bedrijven in Brussel en invoegondernemingen ondervinden het vaakst discriminatie ten aanzien van hun werknemers terwijl 
gemeenten/OCMW’s, gevolgd door PWA’s en dan natuurlijke personen het minst discriminatie vanuit hun gebruikers ondervinden. In Wallonië 
is er meer discriminatie tegen mannen en in Vlaanderen komt discriminatie tegen allochtonen frequenter voor. 

mannelijke werknemers (20%), gevolgd door allochtone werknemers 

Brusselse gebruikers hebben amper problemen met allochtonen (3%) maar staan het meest negatief ten opzichte van oudere werknemers 
(14%). Voor Vlaamse gebruikers zijn allochtonen dan weer het meest problematisch (19%), terwijl Waalse gebruikers meeste problemen 

De terughoudendheid tegenover de drie groepen werknemers stijgt naarmate men ouder wordt. Bovendien vinden alleenstaanden mannelijke 

systeem. De gebruikers zijn het meest tevreden over de fiscale 
ten slotte de aankoopprijs van de dienstencheques. Jongere gebruikers zijn 

Gebruikers zijn erg tevreden over zowel de papieren als de elektronische dienstencheque. De elektronische dienstencheques blijken op 
duidelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid steeds net iets hoger te scoren dan papieren cheques. 
Indien geen gebruik wordt gemaakt van elektronische dienstencheques is dit vooral omdat de gebruikers tevreden zijn met de papieren 
cheques (47%). Een aanzienlijke groep geeft aan niet op de hoogte te zijn van het elektronische systeem (18%) of dat hun onderneming niet 
met elektronische cheques werkt (13%), wat betekent dat er nog potentieel bij gebruikers is. Jonge gebruikers en gebruikers in Brussel en 

Slechts 3% gebruikers geeft aan te willen stoppen met het gebruik van dienstencheques. De belangrijkste reden hiervoor is de 
de cheques slechts een tijdelijke oplossing waren (15,5%) en 

ontevredenheid met de onderneming (11%). Vooral ouderen stoppen omdat ze meer zorg nodig hebben of om persoonlijke redenen. 
zou na het stoppen van het gebruik van dienstencheques beroep doen op het zwarte circuit. Voor ouderen zijn 

onderneming. Private ondernemingen en interim-bedrijven scoren 

mer bij afwezigheid en de tussenkomst van de onderneming bij problemen met de werknemer worden als minst 
tevreden deelaspecten van de ondernemingen beschouwd terwijl gebruikers het meest tevreden zijn over de overeenstemming van de 

en het verplichte minimum van te presteren uren per 

12% gebruikers zijn van onderneming veranderd in 2010. In Brussel bedraagt dit aandeel zelfs 18%. Hoe jonger de gebruiker, hoe hoger de 
dat hij van onderneming verandert. De belangrijkste redenen om van bedrijf te veranderen waren ontevredenheid met de onderneming 

zelf (39%), ontevredenheid over de werknemers van de onderneming (37%), of ze volgen gewoon hun werknemers die van onderneming is 
veranderd (22,7%). De redenen van ontevredenheid over de onderneming situeren zich vooral bij de communicatie (32%), het wachten op 
de toebedeling van een werknemer (25%), de hoeveelheid afwisselende werknemers (19%) en de slechte relaties met het bedrijf (16%). In 
Brussel en Wallonië is vooral communicatie een probleem terwijl in Vlaanderen de wachttijd het grootste probleem is. Bij verandering door 
ontevredenheid met de werknemer is de reden vooral de kwaliteit van het werk (32%), veelvuldige afwezigheid (20%), onvoldoende 

werknemer. Bij gemeenten/OCMW’s loopt de tevredenheid over de 
werknemer zelfs op tot 82%. Bij alle andere type bedrijven schommelt de tevredenheid rond 75%. Jongere gebruikers zijn 

De beste score voor deelaspecten van de werknemer worden gehaald door de vertrouwensrelatie met de werknemer en de stiptheid. Minst 
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positief is men over de kwaliteit van de prestatie en de motivatie.
werknemers volgens bedrijven. Zo hebben bedrijven het meest van al moeilijkheden met de motivatie van kandidaat
tweede orde komen de was

� In totaal veranderde bijna 12% gebruikers van werknemer in 2010. De kwaliteit van het werk werd het meest aangegeven als rede
werknemer te veranderen (32%), gevolgd door te hoge afwezigheid (20%) en motivatie (18,5%).

Tevredenheid 
omtrent 
Sodexo 

� De algemene tevredenheid van de gebruikers over Sodexo is hoog. Bijna 4 op 10 gebruikers zijn zeer tevreden over Sodexo. Ruim
gebruikers verklaart tevreden tot zeer tevreden te zijn. 

� Als we deze tevredenheid vergelijken met de 
dan de ondernemingen. Slechts 8% ondernemingen zijn zeer tevreden over Sodexo en 40% is tevreden tot zeer tevreden. Vooral de
tevredenheid van interim

� Gebruikers zijn het meest tevreden over de aflevering van fiscale attesten en de bestelling van cheques. Bij ondernemingen is
tevreden over de terugbetaling van de cheques en het

De impact 
voor 
gebruikers  

Motieven 
gebruik 

� De prijs van dienstencheques 
mogelijkheden voor combinatie arbeid

Andere 
systemen 
voordien 

� 1 op 4 gebruikers deed vroeger beroep op andere systemen dan dienstencheques. Dit loopt zelf tot bijna 1 op 3 in Brussel en v
tussen 55 en 79 jaar.   

� 18% van alle gebruikers deed voordien beroep op zwartwerk. In Brussel was zwartwerk veel be
beroep werd gedaan op PWA’s en in Vlaanderen op thuiszorg.

Andere 
systemen nu 

� In totaal doet 5% gebruikers beroep op andere systemen naast dienstencheques. Dit loopt 
� Vooral PWA’s (38%) en thuiszorgdiensten (35%) komen het meest voor. Tuinonderhoud (

(21%), hulp bij bejaarden/zieken of 
waarvoor andere organisaties worden ingeschakeld.

Impact op de 
beroeps-
situatie 

� Het gebruik van dienstencheques heeft een belangrijke invloed op gebruikers. 11% gebruikers geeft aan dankzij dienstencheques
gaan werken en 1% is zelfs opnieuw gaan werken. Daarentegen zouden zonder de dienstencheques 11% gebruikers minder zi
werken. De cheques hebben ook een invloed op de beroepssituatie van de partners van de respondent. Zo is 0,4% terug gaan werk
4% meer uren is gaan werken. In dit geval worden gemiddeld 1,47 dagen door de respondent en 1,37 dagen door de 
gewerkt. Indien dit geëxtrapoleerd wordt naar de volledige populatie werkende gebruikers gaat het om meer dan 5 miljoen bijko
gewerkte dagen in 2010 of 
gegevens uit de gebruikers

Impact op 
tijdbesteding 

� De vrijgekomen tijd gaat naar het gezin (23%)
en meer dan 5% aan betaald werk. Rust en gezondheid is vooral belangrijk naarmate de gebruiker ouder wordt. 

Bedrijfs-
beleid 
diensten-
cheque-
bedrijven  

Regelgevings-
aspecten 

� De belangrijkste informatiebron voor bedrijven omtrent
secretariaat van het bedrijf zelf (31%), gevolgd door de RVA en Sodexo (24%). Voor interim
(Federgon) de belangrijkste informatie

� De meerderheid bedrijven zou via e
bedrijven zouden geïnformeerd willen worden via een infosessie. 

Extra 
vergoedingen 

� 11% bedrijven verklaart extra vergoedingen aan te rekenen naast dienstencheques aan gebruikers. 5% gebruikers verklaren extra
vergoedingen te moeten betalen aan ondernemingen. Deze percentages zijn gedaald sinds 2007/2008. 

� Vooral ondernemingen gevestigd i
gebruiker. Dit is minder het geval voor ondernemingen gevestigd in Brussel (7

� 6 op 10 ondernemingen die extra vergoedingen aanrek
administratiekosten (2 op 10).  

Concurrentie-
aspecten 

� In het algemeen kan men concluderen dat de concurrentie in de sector relatief beperkt is. De meerderheid bedrijven geeft aan geen 
concurrentie of slechts beperkte 

 

                                                                                    

positief is men over de kwaliteit van de prestatie en de motivatie. Dit komt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat 
werknemers volgens bedrijven. Zo hebben bedrijven het meest van al moeilijkheden met de motivatie van kandidaat
tweede orde komen de was- en strijktechnieken van dienstencheque-werknemers. 
In totaal veranderde bijna 12% gebruikers van werknemer in 2010. De kwaliteit van het werk werd het meest aangegeven als rede
werknemer te veranderen (32%), gevolgd door te hoge afwezigheid (20%) en motivatie (18,5%). 

De algemene tevredenheid van de gebruikers over Sodexo is hoog. Bijna 4 op 10 gebruikers zijn zeer tevreden over Sodexo. Ruim
gebruikers verklaart tevreden tot zeer tevreden te zijn.  
Als we deze tevredenheid vergelijken met de tevredenheid van ondernemingen over Sodexo, dan blijkt dat de gebruikers meer tevreden zijn 
dan de ondernemingen. Slechts 8% ondernemingen zijn zeer tevreden over Sodexo en 40% is tevreden tot zeer tevreden. Vooral de
tevredenheid van interim-bedrijven is erg laag, terwijl natuurlijke personen het meest tevreden zijn.
Gebruikers zijn het meest tevreden over de aflevering van fiscale attesten en de bestelling van cheques. Bij ondernemingen is
tevreden over de terugbetaling van de cheques en het minst over de communicatie van Sodexo (vooral interim

van dienstencheques blijkt de belangrijkste aantrekkingsfactor te zijn om in het systeem te stappen (40%), gevolgd door de 
ombinatie arbeid-gezin (18%). Het statuut van de dienstverlening is de derde belangrijkste factor (15,5%).

1 op 4 gebruikers deed vroeger beroep op andere systemen dan dienstencheques. Dit loopt zelf tot bijna 1 op 3 in Brussel en v

18% van alle gebruikers deed voordien beroep op zwartwerk. In Brussel was zwartwerk veel belangrijker terwijl in Wallonië relatief meer 
beroep werd gedaan op PWA’s en in Vlaanderen op thuiszorg. 

In totaal doet 5% gebruikers beroep op andere systemen naast dienstencheques. Dit loopt op tot 17% bij gebruikers ouder dan 80 jaar. 
Vooral PWA’s (38%) en thuiszorgdiensten (35%) komen het meest voor. Tuinonderhoud (45%), persoonlijke verzorging (

%), hulp bij bejaarden/zieken of personen met een handicap (16%) en kleine herstellingswerken (1
waarvoor andere organisaties worden ingeschakeld. 
Het gebruik van dienstencheques heeft een belangrijke invloed op gebruikers. 11% gebruikers geeft aan dankzij dienstencheques
gaan werken en 1% is zelfs opnieuw gaan werken. Daarentegen zouden zonder de dienstencheques 11% gebruikers minder zi
werken. De cheques hebben ook een invloed op de beroepssituatie van de partners van de respondent. Zo is 0,4% terug gaan werk
4% meer uren is gaan werken. In dit geval worden gemiddeld 1,47 dagen door de respondent en 1,37 dagen door de 
gewerkt. Indien dit geëxtrapoleerd wordt naar de volledige populatie werkende gebruikers gaat het om meer dan 5 miljoen bijko
gewerkte dagen in 2010 of meer dan 23.000 VTE. Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden aangezien dit zich baseert op 
gegevens uit de gebruikers-enquête en de extrapolatie op de hele gebruikerspopulatie.   

De vrijgekomen tijd gaat naar het gezin (23%), andere huishoudelijke taken (22%), vrijetijdsactiviteiten (20%), rust en gezondheid (17%) 
en meer dan 5% aan betaald werk. Rust en gezondheid is vooral belangrijk naarmate de gebruiker ouder wordt. 

De belangrijkste informatiebron voor bedrijven omtrent aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque
secretariaat van het bedrijf zelf (31%), gevolgd door de RVA en Sodexo (24%). Voor interim-bedrijven is vooral de werkgeversfederatie 
(Federgon) de belangrijkste informatiebron.  
De meerderheid bedrijven zou via e-mail verwittigd willen worden over aanpassingen van het dienstencheque
bedrijven zouden geïnformeerd willen worden via een infosessie.  

11% bedrijven verklaart extra vergoedingen aan te rekenen naast dienstencheques aan gebruikers. 5% gebruikers verklaren extra
vergoedingen te moeten betalen aan ondernemingen. Deze percentages zijn gedaald sinds 2007/2008. 
Vooral ondernemingen gevestigd in Vlaanderen (16%), interim-bedrijven (37%) en PWA’s (23,5%) rekenen extra vergoedingen aan de 
gebruiker. Dit is minder het geval voor ondernemingen gevestigd in Brussel (7 %) en invoegondernemingen (2%).
6 op 10 ondernemingen die extra vergoedingen aanrekenen aan de gebruiker, factureren verplaatsingvergoedingen. Hierna volgen 
administratiekosten (2 op 10).   

kan men concluderen dat de concurrentie in de sector relatief beperkt is. De meerderheid bedrijven geeft aan geen 
beperkte concurrentie te ervaren (van 66% tot 81%). Bedrijven ervaren de meeste concurrentie bij het aantrekken 
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omt ook overeen met de competentietekorten van kandidaat 
werknemers volgens bedrijven. Zo hebben bedrijven het meest van al moeilijkheden met de motivatie van kandidaat-werknemers. In een 

In totaal veranderde bijna 12% gebruikers van werknemer in 2010. De kwaliteit van het werk werd het meest aangegeven als reden om van 

De algemene tevredenheid van de gebruikers over Sodexo is hoog. Bijna 4 op 10 gebruikers zijn zeer tevreden over Sodexo. Ruim 85% 

tevredenheid van ondernemingen over Sodexo, dan blijkt dat de gebruikers meer tevreden zijn 
dan de ondernemingen. Slechts 8% ondernemingen zijn zeer tevreden over Sodexo en 40% is tevreden tot zeer tevreden. Vooral de 

erg laag, terwijl natuurlijke personen het meest tevreden zijn. 
Gebruikers zijn het meest tevreden over de aflevering van fiscale attesten en de bestelling van cheques. Bij ondernemingen is men het meest 

minst over de communicatie van Sodexo (vooral interim-bedrijven). 

blijkt de belangrijkste aantrekkingsfactor te zijn om in het systeem te stappen (40%), gevolgd door de 
gezin (18%). Het statuut van de dienstverlening is de derde belangrijkste factor (15,5%). 

1 op 4 gebruikers deed vroeger beroep op andere systemen dan dienstencheques. Dit loopt zelf tot bijna 1 op 3 in Brussel en voor gebruikers 

langrijker terwijl in Wallonië relatief meer 

tot 17% bij gebruikers ouder dan 80 jaar.  
%), persoonlijke verzorging (33%), verpleging 

tellingswerken (16%) zijn de belangrijkste activiteiten 

Het gebruik van dienstencheques heeft een belangrijke invloed op gebruikers. 11% gebruikers geeft aan dankzij dienstencheques meer te zijn 
gaan werken en 1% is zelfs opnieuw gaan werken. Daarentegen zouden zonder de dienstencheques 11% gebruikers minder zijn gaan 
werken. De cheques hebben ook een invloed op de beroepssituatie van de partners van de respondent. Zo is 0,4% terug gaan werken, terwijl 
4% meer uren is gaan werken. In dit geval worden gemiddeld 1,47 dagen door de respondent en 1,37 dagen door de partners per week meer 
gewerkt. Indien dit geëxtrapoleerd wordt naar de volledige populatie werkende gebruikers gaat het om meer dan 5 miljoen bijkomend 

Dit aantal moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden aangezien dit zich baseert op 

andere huishoudelijke taken (22%), vrijetijdsactiviteiten (20%), rust en gezondheid (17%) 
en meer dan 5% aan betaald werk. Rust en gezondheid is vooral belangrijk naarmate de gebruiker ouder wordt.  

aanpassingen van de sociale wetgeving in het dienstencheque-systeem is het sociaal 
bedrijven is vooral de werkgeversfederatie 

mail verwittigd willen worden over aanpassingen van het dienstencheque-systeem. Slechts 12,7% 

11% bedrijven verklaart extra vergoedingen aan te rekenen naast dienstencheques aan gebruikers. 5% gebruikers verklaren extra 
vergoedingen te moeten betalen aan ondernemingen. Deze percentages zijn gedaald sinds 2007/2008.  

bedrijven (37%) en PWA’s (23,5%) rekenen extra vergoedingen aan de 
%) en invoegondernemingen (2%). 

factureren verplaatsingvergoedingen. Hierna volgen 

kan men concluderen dat de concurrentie in de sector relatief beperkt is. De meerderheid bedrijven geeft aan geen 
concurrentie te ervaren (van 66% tot 81%). Bedrijven ervaren de meeste concurrentie bij het aantrekken 
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van gebruikers en op de tweede plaats bij het aantrekken van werknemers. Het behouden van werknemers blijkt het minst concurrentie
genereren.  

� Brusselse bedrijven en interim
daarentegen weinig concurrentie in het systeem. Brusselse bedrijven kampen vooral met een hoge concurrentie omtrent werknemer
Waalse bedrijven eerder concurreren voor gebruikers. Bij interim
werknemers, terwijl non profit bedrijven eerder concurrentie ervaren voor het aantrekken van gebruikers. 

Toekomstige 
problemen  
diensten-
cheque-
bedrijven 

� Dienstencheque-bedrijven zullen, volgens hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd worden 
met problemen bij het rekruteren van werknemers. 

� Deze problemen zijn echter zeer sterk gebonden aan de regio en aan het t
worden met financiële problemen, in Vlaanderen 
commercieel private bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s ove
PWA’s eerder vrezen voor werknemerstekorten. Interim
problemen bij het rekruteren van werknemers.

Winst 

� Gemiddeld maakte een dienstencheque
sterk naargelang het type bedrijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 1,53 euro word
VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, respectievelijk 
0,55 euro. De hoogste winstmarge per cheque wordt bij natuurlijke personen opgemerkt, 

Evaluatie 
beleids-
opties 

Prijselasticiteit 
gebruikers 

� Gemiddeld is een gebruiker bereid om 8 euro te betalen voor een dienstencheque. De bereidheid om meer te betalen is hoger bij
schoonmaak van de woning dan bij activiteiten buitenshuis. Brusselaars zijn bereid 
minst. De bereidheid om meer te betalen voor dienstencheques stijgt ook met de leeftijd tot 65 jaar, om daarna weer te dalen. 

� Gemiddeld zou 8,59 euro 
(7,96). De draagkracht van dienstencheque

Belang fiscale 
aftrek  

� De fiscale aftrek blijkt 
gebruikers geeft aan dat dit een matig tot zeer belangrijk

Reactie 
beleidsoptie 
gebruikers 

� De stijging van de prijs van dienstencheques 
terwijl de afschaffing van de fiscale aftrek de grootste impact zou hebben. Dit komt overeen met
gebruikers en het belang dat ze hechten aan de fiscale aftrek. 

� Een algemene vaststelling is dat gebruikers in Wallonië en jonge gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van h
in tegenstelling tot Vlaamse en oudere gebruikers. 

� De meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van dez
beleidsopties, zouden hun huishoudelijke taken zelf verrichten. 2 op 10 zouden echte

Beste 
beleidsoptie 

� Gebruikers en bedrijven 
hebben op het gebruik van dienstencheques

 

 

 

                                                                                    

ebruikers en op de tweede plaats bij het aantrekken van werknemers. Het behouden van werknemers blijkt het minst concurrentie

Brusselse bedrijven en interim-bedrijven kampen met de hoogste concurrentie. Vlaamse bedrijven en gemeentes/OCMW’s 
daarentegen weinig concurrentie in het systeem. Brusselse bedrijven kampen vooral met een hoge concurrentie omtrent werknemer
Waalse bedrijven eerder concurreren voor gebruikers. Bij interim-bedrijven gaat het meer om concurrentie voor he
werknemers, terwijl non profit bedrijven eerder concurrentie ervaren voor het aantrekken van gebruikers. 

bedrijven zullen, volgens hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd worden 
problemen bij het rekruteren van werknemers.  

Deze problemen zijn echter zeer sterk gebonden aan de regio en aan het type bedrijf. In Brussel zullen bedrijven het meest geconfronteerd 
financiële problemen, in Vlaanderen met rekruteringsproblemen en in Wallonië met

commercieel private bedrijven, natuurlijke personen en VZW’s over financiële problemen terwijl invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en 
PWA’s eerder vrezen voor werknemerstekorten. Interim-bedrijven vrezen vooral voor het behouden van hun werknemers, gevolgd door 
problemen bij het rekruteren van werknemers. 

Gemiddeld maakte een dienstencheque-bedrijf 0,75 euro winst per ingediende dienstencheque in 2010. De winstmarge varieert echter zeer 
sterk naargelang het type bedrijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 1,53 euro word
VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, respectievelijk 
0,55 euro. De hoogste winstmarge per cheque wordt bij natuurlijke personen opgemerkt, 2,14 euro. 

Gemiddeld is een gebruiker bereid om 8 euro te betalen voor een dienstencheque. De bereidheid om meer te betalen is hoger bij
schoonmaak van de woning dan bij activiteiten buitenshuis. Brusselaars zijn bereid om het meest te betalen

. De bereidheid om meer te betalen voor dienstencheques stijgt ook met de leeftijd tot 65 jaar, om daarna weer te dalen. 

8,59 euro per uur betaald worden in het zwarte circuit. In Vlaanderen is dit bedrag het hoogst (8,89) en in Wallonië het laagst 
e draagkracht van dienstencheque-gebruikers blijkt dus te verschillen tussen regio’s en naargelang 

De fiscale aftrek blijkt een belangrijke factor te zijn voor gebruikers bij het bepalen van het aantal aangekochte cheques. Ruim 65% 
gebruikers geeft aan dat dit een matig tot zeer belangrijke invloed heeft. Vooral voor jonge gebruikers speelt dit een belangrijke rol.

De stijging van de prijs van dienstencheques (van 7,5 euro naar 8 euro) zou de kleinste impact hebben op het gebruik van dienstencheques, 
terwijl de afschaffing van de fiscale aftrek de grootste impact zou hebben. Dit komt overeen met de resultaten omtrent de prijselasticiteit van 
gebruikers en het belang dat ze hechten aan de fiscale aftrek.  

Een algemene vaststelling is dat gebruikers in Wallonië en jonge gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van h
nstelling tot Vlaamse en oudere gebruikers.  

De meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van dez
beleidsopties, zouden hun huishoudelijke taken zelf verrichten. 2 op 10 zouden echter terugvallen op het zwarte circuit.

ebruikers en bedrijven stellen beide dat de stijging van de prijs van dienstencheques (van 7,5 euro naar 8 euro) 
gebruik van dienstencheques.  
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ebruikers en op de tweede plaats bij het aantrekken van werknemers. Het behouden van werknemers blijkt het minst concurrentie te 

bedrijven kampen met de hoogste concurrentie. Vlaamse bedrijven en gemeentes/OCMW’s ervaren 
daarentegen weinig concurrentie in het systeem. Brusselse bedrijven kampen vooral met een hoge concurrentie omtrent werknemers, terwijl 

bedrijven gaat het meer om concurrentie voor het vinden en behouden van 
werknemers, terwijl non profit bedrijven eerder concurrentie ervaren voor het aantrekken van gebruikers.  

bedrijven zullen, volgens hun eigen mening, in de toekomst het meest geconfronteerd worden met financiële problemen en 

ype bedrijf. In Brussel zullen bedrijven het meest geconfronteerd 
met beide problemen. Naar type klagen 

r financiële problemen terwijl invoegbedrijven, gemeentes/OCMW’s en 
bedrijven vrezen vooral voor het behouden van hun werknemers, gevolgd door 

euro winst per ingediende dienstencheque in 2010. De winstmarge varieert echter zeer 
sterk naargelang het type bedrijf. Deze is het laagst bij OCMW’s, waar een gemiddeld verlies per cheque van 1,53 euro wordt opgegeven. 
VZW’s en private ondernemingen maken wel winst per ingediende dienstencheque, maar minder dan de gemiddelde, respectievelijk 0,24 en 

euro.  

Gemiddeld is een gebruiker bereid om 8 euro te betalen voor een dienstencheque. De bereidheid om meer te betalen is hoger bij de 
om het meest te betalen, en de Waalse gebruikers het 

. De bereidheid om meer te betalen voor dienstencheques stijgt ook met de leeftijd tot 65 jaar, om daarna weer te dalen.  

anderen is dit bedrag het hoogst (8,89) en in Wallonië het laagst 
naargelang de leeftijd van de gebruikers.  

factor te zijn voor gebruikers bij het bepalen van het aantal aangekochte cheques. Ruim 65% 
invloed heeft. Vooral voor jonge gebruikers speelt dit een belangrijke rol. 

zou de kleinste impact hebben op het gebruik van dienstencheques, 
de resultaten omtrent de prijselasticiteit van 

Een algemene vaststelling is dat gebruikers in Wallonië en jonge gebruikers het meest zouden reageren op een aanpassing van het systeem, 

De meerderheid gebruikers die zouden stoppen met het gebruik van dienstencheques ten gevolge van de invoering van één van deze 
r terugvallen op het zwarte circuit. 

(van 7,5 euro naar 8 euro) de kleinste impact zou 
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BIJLAGE 3: METHODOLOGISCHE BIJL

Enquête bij gebruikers 

Om de dienstencheque-gebruikers te bevragen
werd een web-based enquête 
van dienstencheques via e-mail werd
te vullen die direct toegankelijk wa

Voor deze bevraging werd een uitnodiging verstuurd naar een steekproef van 
gebruikers55. Deze steekproef werd getrokken uit de populatie van gebruikers van 
dienstencheques die in de loop van 20
een e-mail adres beschikken
rekening gehouden met de regionale en leeftijdsverdeling van alle actieve gebruikers.
totaal hebben 7.202 gebruikers op 
29.377 actieve gebruikers die een uitnodiging hebben gekregen (zonder bounced e
adressen) resulteert dit in een responsgraad van 

Tabel 114 en Tabel 115 geven de 
van de respondenten en van de totale actieve populatie
ondervertegenwoordiging opgemerkt worden 
45 jaar. Alle leeftijdscategorieën boven 55 jaar zijn daarentegen oververtegenwoordigd. 
Naar regio wordt een beperkte 
opgemerkt en een oververtegenwoordiging in Vlaanderen.

Tabel 114: Leeftijd van de respondenten t.o.v. de hele populatie actieve gebruikers

Leeftijdcategorie  Respondenten (N=7.202)

1. < 35  

2. 35-44  

3. 45-54  

4. 55-64  

5. 65-79  

6. >=80  

Totaal  

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en Sodexo (2010)

Tabel 115: Regio van de respondenten t.o.v. de hele populatie actieve gebruikers

Regio  Respondenten (N=7.202)

Brussel  

Vlaanderen  

Wallonië  

Totaal  

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en Sodexo (2010)

Om deze vertekening te corrigeren werden de antwoorden op vragen uit de enquête 
gewogen. Het gewicht van elke regio en leeftijdscategorie werd berekend door het feitelijk 
aantal respondenten van een regio en leeftijdscategorie te delen door het representat
aantal voor deze regio en leeftijdscategorie gebaseerd op de verdeling van de gebruikers 
volgens Sodexo. Antwoorden op vragen uit de gebruikersenquête werden dus steeds 
berekend als een gewogen gemiddelde. Antwoorden die naar regio weergegeven werden,
werden enkel herwogen voor de leeftijdscategorieën. Omdat de netto

                                               

55 Bij 612 gebruikers kwam de uitnodiging niet aan wegens een foutief e
56 431.616 gebruikers beschikken over een e

 

 

METHODOLOGISCHE BIJLAGE ENQUÊTE

Enquête bij gebruikers  

gebruikers te bevragen in het kader van het evaluatieonderzoek 
enquête uitgevoerd in april 2011. Dit wil zeggen dat de gebruiker

mail werden uitgenodigd om een schriftelijke on
vullen die direct toegankelijk was via een link in de mail. 

Voor deze bevraging werd een uitnodiging verstuurd naar een steekproef van 
. Deze steekproef werd getrokken uit de populatie van gebruikers van 

dienstencheques die in de loop van 2010 minstens één bestelling hebben geplaatst
mail adres beschikken56 (sodexo-gegevens). Bij de steekproefbepaling werd 

rekening gehouden met de regionale en leeftijdsverdeling van alle actieve gebruikers.
totaal hebben 7.202 gebruikers op de enquête geantwoord. Uitgedrukt ten opzichte van de 

actieve gebruikers die een uitnodiging hebben gekregen (zonder bounced e
adressen) resulteert dit in een responsgraad van 26%.  

geven de vergelijking weer van de verdeling naar leeftijd en regio 
van de respondenten en van de totale actieve populatie van gebruikers. 

opgemerkt worden in de enquête bij de categorieën
leeftijdscategorieën boven 55 jaar zijn daarentegen oververtegenwoordigd. 

Naar regio wordt een beperkte ondervertegenwoordiging van Brussel en Wallonië 
een oververtegenwoordiging in Vlaanderen. 

: Leeftijd van de respondenten t.o.v. de hele populatie actieve gebruikers

Respondenten (N=7.202) Totale gebruikerspopulatie (N=760.751)

9,1% 15,0% 

20,3% 24,8% 

21,9% 20,9% 

17,0% 13,7% 

21,3% 15,7% 

10,5% 9,9% 

100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en Sodexo (2010) 

: Regio van de respondenten t.o.v. de hele populatie actieve gebruikers

Respondenten (N=7.202) Totale gebruikerspopulatie (N=769.494)

8,3% 9,1% 

61,9% 60,4% 

29,8% 30,4% 

100% 100% 

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en Sodexo (2010) 

Om deze vertekening te corrigeren werden de antwoorden op vragen uit de enquête 
gewogen. Het gewicht van elke regio en leeftijdscategorie werd berekend door het feitelijk 
aantal respondenten van een regio en leeftijdscategorie te delen door het representat
aantal voor deze regio en leeftijdscategorie gebaseerd op de verdeling van de gebruikers 
volgens Sodexo. Antwoorden op vragen uit de gebruikersenquête werden dus steeds 
berekend als een gewogen gemiddelde. Antwoorden die naar regio weergegeven werden,
werden enkel herwogen voor de leeftijdscategorieën. Omdat de netto-respons regionaal 

        

am de uitnodiging niet aan wegens een foutief e-mail adres.

431.616 gebruikers beschikken over een e-mail adres (57% gebruikers).  
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in het kader van het evaluatieonderzoek 
. Dit wil zeggen dat de gebruikers 

uitgenodigd om een schriftelijke on-line enquête in 

Voor deze bevraging werd een uitnodiging verstuurd naar een steekproef van 29.989 
. Deze steekproef werd getrokken uit de populatie van gebruikers van 

geplaatst en over 
. Bij de steekproefbepaling werd 

rekening gehouden met de regionale en leeftijdsverdeling van alle actieve gebruikers. In 
. Uitgedrukt ten opzichte van de 

actieve gebruikers die een uitnodiging hebben gekregen (zonder bounced e-mail 

naar leeftijd en regio 
van gebruikers. Hierbij kan een 
bij de categorieën jonger dan 

leeftijdscategorieën boven 55 jaar zijn daarentegen oververtegenwoordigd. 
Brussel en Wallonië 

: Leeftijd van de respondenten t.o.v. de hele populatie actieve gebruikers 

gebruikerspopulatie (N=760.751) 

: Regio van de respondenten t.o.v. de hele populatie actieve gebruikers 

Totale gebruikerspopulatie (N=769.494) 

Om deze vertekening te corrigeren werden de antwoorden op vragen uit de enquête 
gewogen. Het gewicht van elke regio en leeftijdscategorie werd berekend door het feitelijk 
aantal respondenten van een regio en leeftijdscategorie te delen door het representatieve 
aantal voor deze regio en leeftijdscategorie gebaseerd op de verdeling van de gebruikers 
volgens Sodexo. Antwoorden op vragen uit de gebruikersenquête werden dus steeds 
berekend als een gewogen gemiddelde. Antwoorden die naar regio weergegeven werden, 

respons regionaal 
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goed verdeeld is werden de antwoorden die naar leeftijdscategorie worden weergegeven 
niet regionaal herwogen.  

Enquête bij ondernemingen

Een on-line enquête werd in april
ondernemingen in het kader van het stelsel van de dienstencheques in 20
uitnodiging om deel te nemen aan de enquête werd gestuurd naar 
ondernemingen57.  

In totaal vulden 1.180 erke
de 2.368 actieve ondernemingen in 20
bounced e-mail adressen) resulteert dit in een responsgraad van 

Tabel 116 en Tabel 117 geven de vergelijking weer van de verdeling naar 
van de respondenten en van de totale actieve populatie van 
ondernemingen (op basis van RVA
opgemerkt worden in de enquête bij c
personen en een oververtegenwoordig
regio wordt een ondervertegenwoordiging van Brussel opgemerkt
oververtegenwoordiging van

Tabel 116: Ondernemingstype van de respondenten t.o.v. alle actieve ondernemingen

Type onderneming  

Commercieel Privaat  

Interim  

Invoeg  

VZW  

Gemeente/OCMW  

PWA  

Natuurlijke persoon  

Totaal  

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en RVA (2010)

Tabel 117: Regio van de respondenten t.o.v. alle actieve ondernemingen

Leeftijdcategorie  Respondenten (N=1.180)

Brussel  

Vlaanderen  

Wallonië  

Totaal  

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en RVA (2010)

Om deze vertekening te corrigeren werden de antwoorden op vragen uit de enquête 
gewogen. Het gewicht van elke regio en ondernemingstype werd berekend door het 
feitelijk aantal respondenten van een regio en type te delen door het representatieve 
aantal voor deze regio en type gebaseerd op de verdeling van de 
RVA. Antwoorden op vragen uit de ondernemingsenquête werden dus steeds berekend als 
een gewogen gemiddelde. Antwoorden die naar regio weergegeven werden, werden enkel 
herwogen naar type, terwijl antwoorden die naar type werden weergegeven enkel naar 
regio werden herwogen.  

                                               

57 Bij 83 ondernemingen kwam de uitnodiging niet aan wegens een foutief e

 

 

goed verdeeld is werden de antwoorden die naar leeftijdscategorie worden weergegeven 

nquête bij ondernemingen 

in april 2011 georganiseerd ter bevraging van actieve (erkende) 
ondernemingen in het kader van het stelsel van de dienstencheques in 20
uitnodiging om deel te nemen aan de enquête werd gestuurd naar 

erkende ondernemingen de enquête in. Uitgedrukt ten opzichte van 
actieve ondernemingen in 2010 die een uitnodiging hebben gekregen (zonder 

resulteert dit in een responsgraad van 49,8%.  

geven de vergelijking weer van de verdeling naar 
van de respondenten en van de totale actieve populatie van 
ondernemingen (op basis van RVA-gegevens). Hierbij kan een ondervertegenwoordiging 
opgemerkt worden in de enquête bij commercieel private ondernemingen en natuurlijke 

oververtegenwoordiging bij VZW’s, gemeentes/OCMW’s en PWA’s
regio wordt een ondervertegenwoordiging van Brussel opgemerkt

van Vlaanderen en Wallonië. 

: Ondernemingstype van de respondenten t.o.v. alle actieve ondernemingen

Respondenten 
(N=1.180) 

Totale actieve ondernemingen 
(N=2.576)

41,8% 45,5%

0,9% 1,2% 

4,7% 4,3% 

13,6% 12,9%

11,1% 9,7% 

13,0% 9,0% 

15,0% 17,4%

100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en RVA (2010) 

: Regio van de respondenten t.o.v. alle actieve ondernemingen 

Respondenten (N=1.180) Totale actieve ondernemingen (N=2.576)

13,6% 16,8%

44,1% 43,7%

42,3% 39,6%

100% 100%

Bron: IDEA Consult op basis van gebruikersenquête en RVA (2010) 

Om deze vertekening te corrigeren werden de antwoorden op vragen uit de enquête 
gewogen. Het gewicht van elke regio en ondernemingstype werd berekend door het 
feitelijk aantal respondenten van een regio en type te delen door het representatieve 

deze regio en type gebaseerd op de verdeling van de ondernemingen
RVA. Antwoorden op vragen uit de ondernemingsenquête werden dus steeds berekend als 
een gewogen gemiddelde. Antwoorden die naar regio weergegeven werden, werden enkel 

type, terwijl antwoorden die naar type werden weergegeven enkel naar 

        

Bij 83 ondernemingen kwam de uitnodiging niet aan wegens een foutief e-mail adres.
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goed verdeeld is werden de antwoorden die naar leeftijdscategorie worden weergegeven 

georganiseerd ter bevraging van actieve (erkende) 
ondernemingen in het kader van het stelsel van de dienstencheques in 2010. Een 
uitnodiging om deel te nemen aan de enquête werd gestuurd naar 2.451 actieve 

Uitgedrukt ten opzichte van 
10 die een uitnodiging hebben gekregen (zonder 

geven de vergelijking weer van de verdeling naar type en regio 
van de respondenten en van de totale actieve populatie van dienstencheque-

een ondervertegenwoordiging 
ommercieel private ondernemingen en natuurlijke 
ing bij VZW’s, gemeentes/OCMW’s en PWA’s. Naar 

regio wordt een ondervertegenwoordiging van Brussel opgemerkt en een 

: Ondernemingstype van de respondenten t.o.v. alle actieve ondernemingen 

Totale actieve ondernemingen 
(N=2.576) 

45,5% 

 

 

12,9% 

 

 

17,4% 

100% 

Totale actieve ondernemingen (N=2.576) 

16,8% 

43,7% 

39,6% 

100% 

Om deze vertekening te corrigeren werden de antwoorden op vragen uit de enquête 
gewogen. Het gewicht van elke regio en ondernemingstype werd berekend door het 
feitelijk aantal respondenten van een regio en type te delen door het representatieve 

ondernemingen volgens 
RVA. Antwoorden op vragen uit de ondernemingsenquête werden dus steeds berekend als 
een gewogen gemiddelde. Antwoorden die naar regio weergegeven werden, werden enkel 

type, terwijl antwoorden die naar type werden weergegeven enkel naar 

mail adres. 
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BIJLAGE 4: METHODOLOGISCHE BIJL

Tabel 118: Kwantificering van directe en indirecte terugverdieneffecten

Type 
effect Effect Benodigde gegevens 

D
ir
e
ct
e
 e
ff
e
ct
e
n
 

Vermindering 
werkloosheids-
uitkering DCH-
werknemers 

� Vroegere beroepssituatie van 
dienstencheque-werknemers

� Gegevens over 
werkloosheidsuitkeringen 

� Gegevens over 
activeringsuitkeringen

� Gegevens over IGU 
� Gegevens over tijdelijke werklozen

Meerontvangsten 
sociale bijdrage 
DCH-werknemers 

� Grootte van het substitutie
� Aantal ingediende cheques door 

erkende ondernemingen
� Loongegevens RSZ 
� Loongegevens RSZPPO

Meerontvangsten 
personenbelasting 
DCH-werknemers 

� Loongegevens 
� Aantal gewerkte uren 
� Personenbelasting  
� Belastingverminderingen 
� Aantal kinderen bij alleenstaande 

dienstencheque-werknemers
� Gezinssituatie dienstencheque

werknemers 
� Gewerkte uren en loon 
� Personenbelasting op vakantiegeld

 

                                                     

METHODOLOGISCHE BIJLAGE KOSTENMODEL 

directe en indirecte terugverdieneffecten 

Methodologie Risicofactoren

Vroegere beroepssituatie van 
werknemers 

Gegevens over 
werkloosheidsuitkeringen  
Gegevens over 
activeringsuitkeringen 

Gegevens over tijdelijke werklozen 

Kostenmodel IDEA Consult 2008 

� Vroegere beroepssituatie van 
dienstencheque
op basis van w
enquête van 2007

Grootte van het substitutie-effect 
Aantal ingediende cheques door 
erkende ondernemingen 

Loongegevens RSZPPO 

Geen 
 

Belastingverminderingen  
Aantal kinderen bij alleenstaande 

werknemers 
Gezinssituatie dienstencheque-

Gewerkte uren en loon  
Personenbelasting op vakantiegeld 
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Risicofactoren 
Coëfficiënt 
van 
vertrouwen 

Vroegere beroepssituatie van 
dienstencheque-werknemers: 
op basis van werknemers-
enquête van 2007 

� Hoog 

� Hoog 

� Hoog 
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In
d
ir
e
ct
e
 t
e
ru

g
v
e
rd

ie
n
e
ff
e
ct
e
n
 1

S
te
 o
rd

e
 

Meerontvangsten 
in vennootschaps-
belasting 

� Enquête bij ondernemingen:
Bedrijfswinsten en belastingen 
voor dienstencheque
in 2010.  

Meerontvangsten 
op omkaderings-
personeel 

� RVA-enquête: 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het
dienstencheque-systeem in 2010.

� Gemiddelde lonen 
omkaderingspersoneel
218. 

� RSZ-gegevens rond standaard 
bijdragen van werknemers en 
werkgevers. 

  

 

                                                     

Enquête bij ondernemingen: 
Bedrijfswinsten en belastingen 
voor dienstencheque-activiteiten 

� Vertrekpunt: gegevens enquête IDEA 
Consult (jaar 2010 en specifiek voor 
dienstencheque-activiteiten). 

� De winstmarge per dienstencheque wordt 
hierna toegepast op de bedrijven die 
belastingen betalen (commercieel private 
bedrijven, interimbedrijven en natuurlijke 
personen).  

� Enquête
alle ondernemingen hebben 
de betreffende vragen in de 
enquête ingevuld. Bovendien 
gaat het om zelfrapportering.

� Extrapolatie van de 
winstmarge op bedrijven die 
belastingen betalen.

Aantal 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het 

systeem in 2010. 
Gemiddelde lonen 
omkaderingspersoneel in PC 

rond standaard 
bijdragen van werknemers en 

� Vertrekpunt: De totale loonlast van 
omkaderingspersoneel wordt verkregen 
aan de hand van de gemiddelde lonen 
van omkaderingspersoneel via looncao’s 
van Paritaire Comité 218. 

� De totale terugverdieneffecten in de 
personenbelasting worden berekend door 
gemiddelde belastingsvoeten toe te 
passen op de gemiddelde loonkosten. 

� De totale terugverdieneffecten in de 
sociale zekerheid worden berekend door 
toepassing van de standaard RSZ-
bijdragen en verminderingen gekoppeld 
aan het loon (voor werknemers en 
werkgevers). 

� Individuele loongegev
omkaderingspersoneel zijn 
niet beschikbaar, hierdoor 
worden gemiddelde lonen 
van omkaderingspersoneel in 
PC 218 gebruikt.
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Enquête-gegevens: Niet 
alle ondernemingen hebben 
de betreffende vragen in de 
enquête ingevuld. Bovendien 
gaat het om zelfrapportering. 
Extrapolatie van de 
winstmarge op bedrijven die 
belastingen betalen. 

� Medium 

Individuele loongegevens van 
omkaderingspersoneel zijn 
niet beschikbaar, hierdoor 
worden gemiddelde lonen 
van omkaderingspersoneel in 
PC 218 gebruikt. 

� Medium 
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Vermindering 
werkloosheidsuitkering 
omkaderingspersoneel 

� RVA-enquête: 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het 
dienstencheque-systeem in 2010.

� Enquête bij ondernemingen:
aandeel instromend 
omkaderingspersoneel uit 
werkloosheid.   

� Gemiddelde 
werkloosheidsuitkeringen
ongeacht de gezinssituatie en 
werkloosheidsduur.   

In
d
ir
e
ct
e
 t
e
ru

g
v
e
rd

ie
n
e
ff
e
ct
e
n
 2

d
e
  
o
rd

e
 

Besparing 
werkloosheidsuitkering 
door vervanging DCH-
werknemers  

� Werknemers-enquête:
instromende dienstencheque
werknemers uit een vorige 
betaalde functie in 2007.

� Invullinggraad vorige job op basis 
van de enquête bij 
dienstencheque-werknemers in 
2007. 

� Hypotheses 
invullingsduur van de 
voormalige job. 

Besparing 
werkloosheidsuitkering 
door vervanging 
omkaderingspersoneel 

� RVA-enquête: 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het 
dienstencheque-systeem in 2010.

� Enquête bij ondernemingen:
aandeel instromende 
omkaderingspersoneel uit een 
vorige betaalde functie in 2010.

� Hypotheses omtrent 
invullingsgraad en 
invullingsduur van de 
voormalige job 

 

                                                     

Aantal 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het 

systeem in 2010. 
Enquête bij ondernemingen: 
aandeel instromend 
omkaderingspersoneel uit 

werkloosheidsuitkeringen, 
ongeacht de gezinssituatie en 

� Op basis van de 
ondernemingsenquête van 2010 
kennen we het gemiddeld aandeel 
omkaderingspersoneel dat 
ingestroomd is uit de werkloosheid. 

� Vervolgens wordt de gemiddelde 
jaarlijkse werkloosheidsuitkering op 
deze aantallen toegepast. 
 

� Baseren zich op de vor
situatie van 
omkaderingspersoneel volgens 
bedrijven in de enquête. Deze 
enquête is niet exhaustief en 
sommige bedrijven zijn niet op 
de hoogte van de voormalige 
situatie van hun werknemers.

� Er is geen informatie over de 
gezinsituatie, werkloosheidsduur
enz… van omkaderingspersoneel, 
waardoor er gewerkt wordt met 
gemiddelde 
werkloosheidsuitkeringen. 

enquête: aandeel 
instromende dienstencheque-
werknemers uit een vorige 
betaalde functie in 2007. 
Invullinggraad vorige job op basis 
van de enquête bij 

werknemers in 

omtrent 
invullingsduur van de 

� Op basis van de werknemers-enquête 
van 2007, kennen we het aandeel 
instromende dienstencheque-
werknemers uit een vorige betaalde 
functie. 

� Vervolgens moet men te weten 
komen hoeveel van deze functies nog 
bestaan (zie enquête 2007) en 
hoeveel door werkzoekenden werden 
ingenomen.  

� Hypothesen: de voorgaande functies 
worden minimum 6 maand tot 
maximum 12 maand door een 
werkzoekende ingenomen. 

� Weinig gegevens omtrent de 
invullinggraad en invullingduur 
van vorige jobs.

Aantal 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het 

systeem in 2010. 
Enquête bij ondernemingen: 
aandeel instromende 
omkaderingspersoneel uit een 
vorige betaalde functie in 2010. 
Hypotheses omtrent 

ad en 
invullingsduur van de 

� Op basis van de 
ondernemingsenquête van 2010 
kennen we het gemiddeld aandeel 
omkaderingspersoneel dat 
ingestroomd is uit een vorige betaalde 
functie. 

� Vervolgens moet men te weten 
komen hoeveel van deze functies nog 
bestaan en hoeveel door 
werkzoekenden werden ingenomen.  

� Hypothese: invullinggraad vorige job 
gebaseerd op werknemersenquête 
2007. 

� Hypothesen: de voorgaande functies 

� Weinig gegevens omtrent de 
invullinggraad en invullingduur 
van vorige jobs.
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Baseren zich op de vorige 
situatie van 
omkaderingspersoneel volgens 
bedrijven in de enquête. Deze 
enquête is niet exhaustief en 
sommige bedrijven zijn niet op 
de hoogte van de voormalige 
situatie van hun werknemers. 
Er is geen informatie over de 
gezinsituatie, werkloosheidsduur, 
enz… van omkaderingspersoneel, 
waardoor er gewerkt wordt met 
gemiddelde 
werkloosheidsuitkeringen.  

� Medium 

Weinig gegevens omtrent de 
invullinggraad en invullingduur 
van vorige jobs. 

� Laag 

Weinig gegevens omtrent de 
invullinggraad en invullingduur 
van vorige jobs. 

� Laag 
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Meerontvangsten in 
BTW  

� Werknemers-enquête: 
instromende dienstencheque
werknemers uit werkloosheid
2007. 

� RVA-enquête: 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het 
dienstencheque-systeem in 2010.

� Enquête bij ondernemingen:
aandeel instromend 
omkaderingspersoneel uit 
werkloosheid.   

� Gemiddelde 
werkloosheidsuitkeringen
ongeacht de gezinssituatie en 
werkloosheidsduur.   

� Basis BTW voet: 6% en 21%

Meerontvangsten in de 
personenbelasting van 
gebruikers 

� Gebruikersenquête: 
dienstencheques op de 
tewerkstellingsgraad en het aantal 
werkdagen van gebruikers. 

� Gemiddelde loongegevens
gebruikers 

 

                                                     

worden minimum 6 maand tot 
maximum 12 maand door een 
werkzoekende ingenomen. 

enquête: aandeel 
instromende dienstencheque-

werkloosheid in 

Aantal 
omkaderingspersoneel 
tewerkgesteld in het 

systeem in 2010. 
Enquête bij ondernemingen: 
aandeel instromend 
omkaderingspersoneel uit 

werkloosheidsuitkeringen, 
ongeacht de gezinssituatie en 

 
6% en 21% 

� Vertrekpunt: loonverschillen indien 
de werknemer hiervoor 
werkzoekend was.  

� Het percentage dienstencheque- en 
omkaderingswerknemers dat 
voorheen werkzoekend was, wordt 
bepaald uit de werknemersenquête 
van 2007 en de ondernemings-
enquête van 2010.  

� Om de loonsverschillen voor deze 
werknemers te bepalen, vergelijken 
we de gemiddelde werkloosheids-
uitkering met het gemiddelde loon 
(als dienstencheque-werknemers en 
omkaderingspersoneel).  

� Eenmaal de bijkomende inkomens 
bekend zijn, kan er na toepassing van 
een spaarquotum een range worden 
bepaald van de BTW inkomsten op 
basis van de standaard BTW 
aanslagen (minimum 6%, maximum 
21%). 

� Door gebrek aan individuele 
loongegevens v
tewerkstelling in het systeem, is 
het onmoge
loonverschillen te berekenen. 
Hierdoor stellen we voor om ons 
enkel op de werkzoekenden te 
baseren.  

� Er is geen informatie over de 
gezinsituatie, werkloosheidsduur, 
enz… van omkadering, waardoor 
er gewerkt wordt met 
gemiddelde werkloosheids
uitkeringen op basis van het loon 
uit PC 218. 

� Geen exacte cijfers over het 
consumptiegedrag van 
werknemers. Hierdoor 
gewerkt met gemiddelde spaar 
coëfficiënt van de Belgis
populatie. Hierop worden
standaard BTW
toegepast. 

 effect van 
dienstencheques op de 
tewerkstellingsgraad en het aantal 

van gebruikers.  
Gemiddelde loongegevens van 

� Vertrekpunt: Impact op de 
tewerkstelling (aantal uren en 
participatie) van gebruikers volgens 
de enquête.  

� Hierna worden gemiddelde Belgische 
loongegevens en een gemiddelde 
belastingsvoeten voor de populatie 
gebruikers gehanteerd.  

� Gemiddelde van het aantal 
bijkomend
gebruikers uit de enquête.

� Geen informatie over de impact 
op het loon van 
dienstencheques, zodat er dient 
gewerkt te worden met 
gemiddelde lonen en 
belastingsvoeten. 
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Door gebrek aan individuele 
loongegevens vóór en tijdens de 
tewerkstelling in het systeem, is 
het onmogelijk om alle 
loonverschillen te berekenen. 
Hierdoor stellen we voor om ons 
enkel op de werkzoekenden te 

 
Er is geen informatie over de 
gezinsituatie, werkloosheidsduur, 
enz… van omkadering, waardoor 
er gewerkt wordt met 
gemiddelde werkloosheids-
tkeringen op basis van het loon 

uit PC 218.  
Geen exacte cijfers over het 
consumptiegedrag van 
werknemers. Hierdoor wordt er 
gewerkt met gemiddelde spaar -
coëfficiënt van de Belgische 
populatie. Hierop worden 
standaard BTW-percentages  
toegepast.  

� Laag 

Gemiddelde van het aantal 
bijkomende gewerkte dagen van 
gebruikers uit de enquête. 
Geen informatie over de impact 
op het loon van 
dienstencheques, zodat er dient 
gewerkt te worden met 
gemiddelde lonen en 
belastingsvoeten.  

� Laag 
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BIJLAGE 5: EXTRA TABELLEN

 

Tabel 204: Hoeveel personen heeft u momenteel ten laste naar

 
Totaal (N=6.999) 

Brussel (N=599) 

Vlaanderen (N=4.326) 

Wallonië (N=2.074) 

Tabel 119: Voor welke andere activiteiten gebruikt(e) u de dienstencheques? (N=31)

Kleine herstellingswerken   

Behangen of schilderen 

Tuinonderhoud 

Kinderopvang  

Opvang/begeleiding van zieken/bejaarden/
handicap  

Ander 

Totaal 

Tabel 120: Welke voordelen bovenop het loon 
dienstencheque

Privaat 
(N=471)

Eindejaarspremie 

Maaltijdcheques 

Hospitalisatieverzekering 

Werkkledij 

Onderhoud van werkkledij 

Cadeaucheques 

Extra verlofdagen 

Woon-werk 

Werk-werk 

Autoverzekering 

Fiets of bromfiets 

Bedrijfswagen 

Vergoeding telefoonkosten  

GSM 

Extra premies  

Andere 

Totaal 

 
 

 

 

EXTRA TABELLEN EN FIGUREN 

Tabel 204: Hoeveel personen heeft u momenteel ten laste naar regio? 

Kinderen 

2,2 

2,1 

2,2 

2,3 

: Voor welke andere activiteiten gebruikt(e) u de dienstencheques? (N=31)

Aantal % antwoorden 

16 33,0% 

4 8,1% 

13 27,8% 

4 8,1% 

Opvang/begeleiding van zieken/bejaarden/persoon met 
10 20,8% 

1 2,2% 

47 100% 

: Welke voordelen bovenop het loon biedt uw onderneming aan zijn 
dienstencheque-werknemers aan naar type? 

Privaat 
(N=471) 

Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=52) 

VZW 
(N=150) 

Gemeente
/OCMW 
(N=121) (N=148)

76,1% 71,9% 79,6% 72,2% 96,8% 

57,8% 25,5% 58,5% 37,5% 73,2% 

2,8% 0,0% 16,6% 16,4% 68,9% 

66,5% 71,4% 96,3% 67,6% 84,1% 

57,0% 56,3% 83,6% 46,9% 19,7% 

25,3% 42,7% 41,1% 18,2% 5,7% 

5,7% 0,0% 12,0% 25,3% 47,9% 

89,7% 91,7% 98,2% 88,4% 59,9% 

76,4% 82,8% 89,2% 64,1% 62,0% 

1,5% 8,3% 7,3% 10,2% 14,4% 

3,7% 0,0% 11,0% 4,0% 4,0% 

4,1% 0,0% 3,6% 1,4% 0,0% 

18,3% 17,2% 24,6% 20,2% 5,5% 

32,9% 17,2% 29,7% 18,7% 7,2% 

11,8% 26,0% 10,9% 5,2% 1,6% 

2,7% 11,0% 1,8% 3,4% 6,4% 

532% 522% 664% 500% 557% 
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: Voor welke andere activiteiten gebruikt(e) u de dienstencheques? (N=31) 

% individuen 

50,2% 

12,3% 

42,3% 

12,4% 

31,7% 

3,3% 

152,2% 

biedt uw onderneming aan zijn 

PWA 
(N=148) 

Nat. 
Pers. 

(N=168) 

85,0% 81,1% 

69,4% 42,8% 

7,5% 3,3% 

93,5% 53,1% 

65,3% 43,8% 

39,9% 14,0% 

18,0% 5,9% 

95,3% 89,4% 

84,8% 71,5% 

7,7% 0,6% 

3,9% 2,9% 

0,6% 5,8% 

14,0% 13,4% 

22,8% 30,8% 

9,1% 8,1% 

7,4% 2,3% 

624% 469% 
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Tabel 121: Hoeveel ondernemingen heeft u

Totaal (N=2.345) 

Brussel (N=264) 

Vlaanderen (N=1.357) 

Wallonië (N=723) 

Figuur 68: Aandeel ondernemingen waar dienstencheque
onderneming hebben verlaten naar regio

Bron: IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010)

Tabel 122: Wat zijn de voornaamste oorzaken van dit arbeidsverzuim? (N=1.082)

 

Korte ziekteperiodes  

Zwangerschap of ouderschapsverlof

Langdurige ziekteperiodes  

Arbeidsongeval 

Andere 

Tabel 123: Wat is het beleid bij het wegvallen van een prestatie bij een klant naar type?

 
Privaat 
(N=458)

Andere taken 23,1%

Tijdelijke werkloosheid 26,4%

Verlof opnemen 4,4%

Vrijwillig ‘recup’ opnemen 18,5%

Betaald zonder te werken 16,8%

Niet betaald 5,2%

Andere 5,6%

Totaal 100%

 

Totaal 
(N=1.115)

Aandeel 84,0%

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

 

 

: Hoeveel ondernemingen heeft u in 2010 gecontacteerd naar regio?

Gemiddeld aantal ondernemingen

1,5 

1,2 

1,6 

1,3 

Aandeel ondernemingen waar dienstencheque-werknemer(s) in 2010 de 
onderneming hebben verlaten naar regio 

IDEA Consult op basis van ondernemingsenquête (2010) 

: Wat zijn de voornaamste oorzaken van dit arbeidsverzuim? (N=1.082)
Niet 

geselecteerd 5de 4de 3de 

5,5% 0,1% 0,7% 4,2% 

Zwangerschap of ouderschapsverlof 48,4% 0,0% 6,5% 18,3% 

32,7% 0,0% 1,7% 15,9% 

63,4% 1,2% 18,2% 11,1% 

91,7% 1,5% 0,9% 1,3% 

is het beleid bij het wegvallen van een prestatie bij een klant naar type?

Privaat 
(N=458) 

Interim 
(N=11) 

Invoeg 
(N=52) 

VZW 
(N=146) 

Gemeente/
OCMW 

(N=113)

23,1% 3,9% 18,5% 24,6% 32,1% 

26,4% 28,1% 16,1% 14,1% 1,1% 

4,4% 11,6% 4,9% 3,7% 9,4% 

18,5% 15,6% 27,3% 23,3% 40,6% 

16,8% 33,0% 21,7% 27,0% 8,0% 

5,2% 7,7% 2,1% 4,5% 1,5% 

5,6% 0,0% 9,4% 2,9% 7,3% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Brussel 
(N=162)

Vlaanderen 
(N=476)

Wallonië 
(N=477)

88,1% 83,2% 83,0%

177 

in 2010 gecontacteerd naar regio? 

ondernemingen 

werknemer(s) in 2010 de 

 

: Wat zijn de voornaamste oorzaken van dit arbeidsverzuim? (N=1.082) 

2de 1ste 

11,8% 77,7% 

21,0% 5,9% 

37,3% 12,4% 

4,8% 1,3% 

1,8% 2,8% 

is het beleid bij het wegvallen van een prestatie bij een klant naar type? 
Gemeente/

OCMW 
(N=113) 

PWA 
(N=143) 

Nat. Pers. 
(N=153) 

 8,4% 24,5% 

30,7% 22,9% 

2,2% 2,3% 

 22,3% 20,9% 

30,6% 20,0% 

2,1% 7,6% 

3,7% 1,9% 

 100% 100% 
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