
Wendbaar & werkbaar werk in 
de dienstenchequesector!
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6 december



Werkbaar en wendbaar werk in de 

dienstenchequesector: 

Studie rond het welzijn van 

dienstenchequewerknemers



Doel van het 
onderzoek
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In kaart brengen van de werkbaarheid en wendbaarheid binnen de sector van 
de dienstencheques

Inventaris van beperkingen van dienstencheque-job

Gevolgen van grote flexibiliteit van de sector op werknemers

Formuleren van praktijkgerichte oplossingen 



Methodiek

 Schriftelijke en online enquête bij huishoudhulpen

▪ Van 30 november 2017 tot 9 januari 2018 
▪ Verspreiding via 33 bedrijven (verspreid naar grootte, regio en type)

▪ 3.896 respondenten in totaal

 Focusgroepen

▪ 20-tal dienstencheque-werknemers

▪ Topics: Tevredenheid, werkuren, producten en materiaal, welzijn en 
gezondheid, ondersteuning, opleidingen, toekomst als huishoudhulp

 Workshop met experten

▪ Doel: Identificatie van aanbevelingen en praktijkgerichte oplossingen
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Vaststellingen uit het onderzoek



Vaststellingen uit 
het onderzoek

Vaststelling 1: De dienstenchequesector slaagt erin om vooral
kansengroepen met specifieke uitdagingen aan het werk te zetten

Vaststelling 2: Een hoge jobtevredenheid van dienstencheque-
werknemers en vooral met betrekking tot de autonomie, de werkuren en
de relaties met de klant in de job

Vaststelling 3: De dienstenchequesector kampt met verschillende
uitdagingen met betrekking tot het welzijn van dienstencheque-
werknemers en de haalbaarheid van de job als huishoudhulp

Vaststelling 4: De uitdagingen van de sector kunnen zich deels verklaren
door specifieke kenmerken van de job als huishoudhulp

Vaststelling 5: Ondernemingen hebben een cruciale rol te spelen in de
opleiding en omkadering van huishoudhulpen
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Vaststelling 1: De dienstenchequesector zet 
vooral kansengroepen met specifieke 

uitdagingen aan het werk



98 % 
vrouwen 

30 % 50 jaar 
en ouder

Laaggeschoold

24% niet-Belgisch

61% heeft kinderen 
(14% alleenstaand met 
kinderen)

25% niet werkend 
voor de 
dienstencheques

« Ik ben moeten stoppen met school en heb geen diploma’s gehaald. Toen ik 
de kans kreeg om in het wit te gaan poetsen dan was dat een hulplijn, ik ben 

een beetje gered door dat systeem. »

Vaststelling 1



Vaststelling 2: Een hoge jobtevredenheid vooral 
met betrekking tot de autonomie, de werkuren en 

de relaties met de klant in de job
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46%

44%

8%

3%

Zeer graag

Eerder graag

Eerder niet graag

Niet graag

Werkt u graag als huishoudhulp?

89%

11%

In het algemeen: hoge tevredenheid van dienstencheque-werknemers met 
betrekking tot hun job

Geen verschillen naar regio of profielkenmerk

Vaststelling 2



98%

97%

94%

93%

93%

92%

91%

91%

87%

85%

85%

80%

63%

60%

2%

3%

6%

7%

7%

8%

9%

9%

13%

15%

15%

20%

37%

40%

Uw relatie met klanten

Vrijheid om te bepalen hoe u werkt

Het aantal uren dat u werkt

De inhoud van uw taken

Gezondheid/veiligheid werkplaatsen

Het tempo waaraan u werkt

Ondersteuning van uw bedrijf

Contacten met uw bedrijf

Producten/materiaal

Afwisseling in de job

Reistijd naar/tussen werkplaatsen

Opleidingen die u heeft gevolgd

Contacten met collega's

Uw doorgroeimogelijkheden

Tevreden Niet tevreden
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De tevredenheid is zeer hoog voor bijna alle factoren, maar vooral m.b.t de 
autonomie, de werkuren en de relaties met de klant in de job

% op totaal (n=3198-3718)

Vaststelling 2
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« De klant wordt als familie op den duur.»

Een belangrijke vertrouwensrelatie met klanten

✓ 98% heeft een goede vertrouwensrelatie met zijn klanten

98% 96% 97% 98%

TOTAAL Brussel Vlaanderen Wallonië

% huishoudhulpen dat een goede vertrouwensrelatie heeft met klanten

Zelden of nooit

Meestal of altijd

Vaststelling 2
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95%
88%

96%
90%

5%
12%

4%
10%

TOTAAL Brussel Vlaanderen Wallonië

% huishoudhulpen dat zelf kan bepalen op welke manier ze werkt

Zelden of nooit

Meestal of altijd

« Je werkt alleen, je krijgt autonomie en hebt geen baas die je met het vingertje 
wijst. »

Een grote autonomie in de job

✓ 95% kan zelf beslissen op welke manier ze werken

Vaststelling 2
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De werkuren
✓ Slechts 28% werkt meer dan 30u in de sector

✓ Keuzen van aantal uren blijkt meestal een bewuste keuze: 94% van de huishoudhulpen zijn 
tevreden over de werkuren 

« Vroeger was ik een kapster, maar de werkuren waren moeilijk combineerbaar met 
de kinderen, vooral het zaterdagwerk. »

1%

30%

41%

28%

0%

Minder dan 10 uur 10 tot 20 uur 20 tot 30 uur 30 tot 40 uur Meer dan 40 uur

% gewerkte uren per week

Vaststelling 2



Vaststelling 3: De dienstenchequesector kampt 
met verschillende uitdagingen met betrekking tot 

het welzijn van dienstencheque-werknemers en 
de haalbaarheid van de job als huishoudhulp 



Hoger ziekteverzuim dan in andere sectoren 
✓ 31% was niet ziek in 2017 in de dienstencheques versus 37% in andere sectoren (2016)

✓ Hoger ziekteverzuim bij jongeren, Belgen, personen met kinderen en laaggeschoolden

28%
26%

10%

3% 3%

31%

< 1 week 1 week -
1 maand

1 - 3 maanden 3 - 6 maanden > 6 maanden Neen

« 15 verschillende huizen, betekenen 15 verschillende microbes. »

Vaststelling 3



De helft van de huishoudhulpen heeft last van stress
✓ Dit is hoger dan gemiddeld andere sectoren

✓ Jongeren, hooggeschoolden en alleenstaanden met kinderen ervaren meer stress

16%

33%

51%

Hoe vaak heeft u last van stress?

Dagelijks

Wekelijks

Nooit

Vaststelling 3



Huishoudhulpen hebben last van verschillende fysieke en medische klachten 
✓ Vooral rugpijn (68%), gewrichts- of spierpijn (67%) en nek-of schouderpijnen (62%) 

komen erg veel voor

✓ Minder klachten in Vlaanderen, geen impact van leeftijd, wel meer klachten bij hogere 
anciënniteit

« Mijn verstand zegt dat ik moet stoppen, ik heb overal pijn. »

27%

28%

25%

18%

40%

39%

37%

28%

32%

33%

38%

54%

Rugpijn

Gewrichtspijn of spierpijn

Nek-of schouderpijnen

Pols- of elleboogklachten

Dagelijks Wekelijks Nooit

Vaststelling 3
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Meer dan de helft denkt niet te kunnen werken als huishoudhulp tot aan 
hun pensioen

✓ Dit is gemiddeld meer dan in andere sectoren 

✓ Geldt vooral voor jongeren, hoger opgeleiden, personen met kinderen

« Onmogelijk, onze gezondheid gaat zo lang niet mee. »

46%54%

Denkt u te kunnen werken als huishoudhulp tot aan uw pensioen?

Ja
Neen

Vaststelling 3



Vaststelling 4: De uitdagingen van de sector 
kunnen zich deels verklaren door specifieke 

kenmerken van de job als huishoudhulp
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“Elk klant is anders, je doet 12/13 gezinnen, dit zijn telkens andere eisen en 
werkplekken”

Een job waarbij veel flexibiliteit wordt gevraagd… zowel mentaal

✓ Huishoudhulpen werken voor verschillende klanten tegelijk, met elk hun eigen 
eisen en verwachtingen 

✓ De meerderheid huishoudhulpen gaat hier goed mee om maar 18% geeft aan te 
veel taken te krijgen van klanten en 6% heeft conflicten met klanten

97%

88%

88%

18%

6%

3%

12%

12%

82%

94%

Mijn klanten respecteren het aantal afgesproken
werkuren

Mijn klanten hebben realistische verwachtingen

Mijn klanten leggen me goed uit wat ik moet doen

Ik krijg teveel taken van mijn klanten

Ik heb conflicten met klanten over de inhoud van
mijn taken

Meestal of altijd Zelden of nooit

Vaststelling 4
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“Ik ben erin geslaagd om mijn klanten per regio te hergroeperen, want met het 
openbaar vervoer was dat niet meer doenbaar.” 

…  als fysiek

✓ Huishoudhulpen moeten zich continu verplaatsen van één klant naar de andere

✓ Eén op vijf doet er langer dan een half uur over om naar een klant te gaan (46% 
in Brussel)

22%

46%

18%
29%

78%

55%

82%
71%

TOTAAL Brussel Vlaanderen Wallonië

% huishoudhulpen waarbij het meestal of altijd langer dan een 
half uur duurt om naar klanten te gaan

Zelden of nooit

Meestal of altijd

Vaststelling 4



Een job met een aanvaardbaar werktempo maar niet altijd voldoende rusttijden 
tussen klanten

✓ 92% heeft voldoende tijd om zijn werk te doen en 88% kan zelf het tempo bepalen

✓ Eén op drie ervaart te weinig rusttijden
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« De klant betaalt je niet om je boterhammen op te eten. »

31%
44%

28%
36%

69%
56%

72%
64%

TOTAAL Brussel Vlaanderen Wallonië

% huishoudhulpen dat voldoende rusttijden heeft tussen twee klanten

Meestal of altijd

Zelden of nooit

Vaststelling 4
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« Alleen zijn: dat doet goed, maar soms is het moeilijk. »

Een eenzame job

✓ 2 op 3 ziet zijn collega’s zelfs niet op bijeenkomsten of overlegmomenten en 80% 
kan zijn collega’s niet om hulp vragen bij een probleem 

✓ Hierdoor voelt 18% zich eenzaam op het werk 

18%
29%

15%
27%

82%
71%

85%
73%

TOTAAL Brussel Vlaanderen Wallonië

% huishoudhulpen dat zich eenzaam voelt op het werk

Zelden of nooit

Meestal of altijd

Vaststelling 4
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Een job waarbij de werkplek het huis van een particuliere is

✓ Huishoudhulpen werken regelmatig in te warme (41%) of te koude (35%) ruimtes, 
in ruimtes waarvoor men minstens drie traptredes moet nemen (43%), ruimtes waar 
er een rookgeur is (20%) of waar huisdieren loslopen (14%)

« Het is een huis, maar als ik binnenkom dan wordt het mijn werkplek. »

10%

6%

33%

36%

33%

20%

13%

12%

57%

59%

65%

80%

86%

88%

In ruimtes waarvoor meer dan 3 traptreden nodig zijn om
ze te bereiken

In te warme ruimtes (bv. buiten in de zomer)

In te koude ruimtes (bv. ruimtes zonder verwarming in de
winter)

In ruimtes waar er een rookgeur is

In ruimtes waar huisdieren op een onveilige manier
loslopen

In vochtige ruimtes waar er een schimmelgeur is

Dagelijks Wekelijks Nooit

Vaststelling 4
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Een job waarbij de gebruikte producten die van de gebruiker zelf zijn

✓ Hoewel gezonde producten zoals azijn (76%) geregeld worden gebruikt, werken 
huishoudhulpen nog te regelmatig met ongezonde producten zoals ontkalkers (75%), 
javel (39%), en antischimmelproducten (38%) 

16%

27%

18%

7%

60%

48%

48%

33%

35%

20%

8%

5%

24%

25%

34%

61%

62%

73%

92%

94%

+ Azijn

- Ontkalker

+ Ecologische producten uit de winkel

- Javel / bleekwater

- Antischimmel producten

+ Ecologische producten bereid door klant of uzelf

- Ammoniak

- Schoonmaakproducten zonder etiket

Dagelijks Wekelijks Nooit

« Een klant gebruikt zijn ongezonde producten misschien enkele uren in de week. Hij beseft 
niet dat de huishoudhulp hier de hele week mee moeten werken en in contact mee zijn. »

Vaststelling 4
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En ook het materiaal waarmee er gewerkt wordt is van de klant zelf

✓ Hoewel goed materiaal zoals goede stofzuigers (94%) en materiaal met uitschuifbare 
steel (64%) geregeld worden gebruikt moeten huishoudhulpen het ook nog vaak 
stellen met slecht materiaal zoals materiaal met een te korte steel (48%) of dweilen, 
doeken en sponzen in slechte staat (47%)

« Ik had iemand die een badhanddoek gaf en zei ‘Knip die in stukjes en dan kan je 

daarmee poetsen’.»

57%

16%

14%

37%

48%

33%

25%

20%

19%

12%

7%

6%

36%

52%

71%

75%

78%

87%

91%

+ Stofzuiger met voldoende zuigkracht

+ Materiaal met uitschuifbare steel

- Trekker of stofzuiger met een te korte steel

- Dweil, doek of spons in slechte staat

+ Materiaal dat helpt met uitwringen (een wringhulp)

- Veeg- of handborstel van slechte kwaliteit

- Onstabiele trapladder

- Handschoenen in slechte staat

Dagelijks Wekelijks Nooit

Vaststelling 4
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Een fysiek zware job

✓ 28% moet zware dingen heffen tijdens de werkdag

✓ 46% voelt zich echt op aan het einde van de werkdag

46% 53% 52%

32%

54% 47% 48%

68%

TOTAAL Brussel Vlaanderen Wallonië

% huishoudhulpen dat zich aan het einde van de werkdag echt op voelt

Zelden of nooit

Meestal of altijd

« Ik doe mijn job graag, maar het is een zware job, ik ben blij als het vrijdag is en ik wat 
kan uitrusten. »

Vaststelling 4
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Een relatief stabiele job, maar met weinig doorgroeimogelijkheden

✓ 40% werkt al meer dan 5 jaar in de sector

✓ 10% denkt eraan zijn job stop te zetten

✓ niet verschillend van de gemiddelde verloopintentie in België

✓ vooral jongeren en hooggeschoolden

✓ 40% is ontevreden over de doorgroeimogelijkheden

« Al huilend heb ik besloten om terug als poetsvrouw aan het werk te gaan. Ik kom 
nochtans uit een schoonmaakfamilie en ik hou van poetsen maar ik vind dat toch te 

min, ik wou meer betekenen in mijn leven. »

Vaststelling 4
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Een job gewaardeerd door de klanten… maar niet door de maatschappij

✓ Huishoudhulpen voelen zich meestal gewaardeerd door hun klanten, maar hebben 
het gevoel dat hun job niet naar waarde wordt geschat door de maatschappij 

« We zijn een goedkope werkkracht om uw vuil werk te doen. »

91% 86% 93% 84%

9% 14% 7% 16%

TOTAAL Brussel Vlaanderen Wallonië

% huishoudhulpen dat zich gewaardeerd voelt door de klanten

Zelden of nooit

Meestal of altijd

Vaststelling 4



Vaststelling 5: Ondernemingen hebben een 
cruciale rol te spelen in de opleiding en 

omkadering van huishoudhulpen 



Reeds aangeboden ondersteuning: 
✓ Bedrijven bieden een breed palet aan ondersteuning aan dienstencheque-

werknemers

92%

74%

61%

49%

47%

31%

12%

11%

Een contactpersoon in geval van probleem met klant

Informatie over hoe men gezond en veilig kan werken

Bescherming voor handen van mijn bedrijf zelf

Controle van de gevraagde taken en uren (realistisch)

Controle van huis van de klant (veilig/gezond)

Schoonmaakmiddelen- en producten van mijn bedrijf zelf

Bescherming voor gezicht  van mijn bedrijf zelf

Materiaal van mijn bedrijf zelf

Mijn bedrijf biedt dit aan

Vaststelling 5
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Reeds aangeboden opleidingen:
✓ 78% huishoudhulpen heeft reeds een opleiding gevolgd

✓ Vooral opleidingen in producten- en materialenkennis, poetstechnieken, preventie en 
veiligheid en ergonomie worden aangeboden

« Sommige vrouwen hebben nog nooit een spons in hun handen gehad en worden 
huishoudhulp zonder enige opleiding. Normaal is dat verplicht. »

37%

36%

36%

28%

26%

26%

21%

12%

14%

6%

25%

23%

23%

28%

17%

15%

17%

13%

11%

2%

38%

41%

41%

44%

57%

59%

62%

74%

75%

92%

Producten- en materialenkennis

Poetstechnieken

Preventie en veiligheid

Ergonomie (rugsparend werk)

Klantgericht werken

Werkorganisatie bij de klant

Opkomen voor jezelf, respectvol…

Eerste hulp

Huishoudelijk strijken

Talen (FR, NL, DE) op de werkvloer

Gevolgd bij de start van mijn job als huishoudhulp

Gevolgd later, tijdens mijn job als huishoudhulp

Nooit gevolgd

Vaststelling 5



Toch ervaren huishoudhulpen nood aan extra ondersteuning en opleiding, 
en meer specifiek:

✓ PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en producten
✓ Controle van de gevraagde taken en uren en van het huis van de klant
« L’agence devrait plus contrôler dans quoi on va rentrer et ce que le client 
demande. Parfois on comprend que l’agence ne vienne pas, car on claquerait bien 
la porte aussi. »
✓ Sterkere supervisie van de onderneming
« Als huishoudhulp kan je de pech hebben om een slechte klant te hebben maar als 
klant kan je ook de pech hebben om een slechte huishoudhulp te hebben.» « Er is 
niks van controle.» 
✓ Duidelijkere communicatie tussen de drie actoren
« J’ai déjà dû faire une heure de route pour me rendre chez un client qui n’était pas 
là parce que l’agence avait oublié de m’en informer. »
✓ Opleidingen in eerste hulp en ergonomie
« Certaines filles n’ont jamais tenu une éponge dans leur main de la vie et 
deviennent aide-ménagère sans aucune formation. Normalement c’est 
obligatoire. »

Vaststelling 5



Actieplan Vorm DC 
Peter Van de Veire 



• Acties gericht op de 3 partijen
• Steeds met als doel de werkbaarheid van de HHH te verhogen

Huishoudhulp

Klant

Dienstenchequebedrijf

Doel
2019



ActiesVorm DC
 Opleiding en coaching van de huishoudhulpen

 Sensibilisering en opleiding van werkgevers en omkaderend
personeel

 Sensibiliserinscampagne voor klanten

2018-2019



Huishoudhulpen



Werkbaarheidsfonds 

Opleiding :

• Workshop voor HHH
(Ergonomie, 1e hulp, assertiviteit, welzijn)

• Bijkomende opleiding voor coaches 

Opleiding 
HHH



Werkgevers & 
omkaderend
personeel



Opleiding 
omkaderend 
personeel  Motivering en coaching van uw huishoudhulpen

 Psychosociale risico's (h)erkennen en hoe ermee omgaan



• Workshop voor “beleidsmakers”
(praktische uitwerking van deze conferentie)

• Alle praktische info via onze evenementenkalender

Opleiding 
omkaderend 
personeel



Niet vergeten 
…

 WERKBAARHEIDSSCAN: WWW.DCWERKBAARHEID.BE

http://www.dcwerkbaarheid.be/


Klanten



Sensibiliserings-
campagne

 Doelstelling:
▪ De publieke opinie sensibiliseren, in het bijzonder de klanten, wat 

betreft het welzijn van de huishoudhulpen op het werk. De woning 
van de klant is de werkplek van de huishoudhulp: de klant speelt een 
belangrijke rol in het welzijn van de huishoudhulp op het werk

 Een nationale en multimedia sensibiliseringscampagne

 Campagne over meerdere jaren

Klanten



Sensibiliserings-
campagne

 De meer specifieke doelstellingen van deze campagne zijn:
▪ Bij de klanten:

o Bewustmaking van hun invloed op het welzijn van de huishoudhulp op 
het werk:

 Fysisch welzijn (gezondheid): veilige en gezonde woning, ter beschikking 
stellen van ergonomisch materiaal en geschikte producten

 Psychisch welzijn: respect voor de huishoudhulp (relationeel, waardering), 
respect voor de toegelaten taken

o Stimuleren van verandering ter bevordering van het welzijn van de 
huishoudhulp

▪ Bij de huishoudhulpen:

o Het welzijn op het werk verhogen

o Het beroep valoriseren

Klanten



Contacteer uw lokale sectorconsulent via www.vorm-dc.be/contact

http://www.vorm-dc.be/contact



