
Brussel, 14 juni 2006 
061406_Advies lokale diensteneconomie 

Advies 
Lokale diensteneconomie 



Advies Lokale diensteneconomie 

2 

 

Inhoud 

Krachtlijnen van het advies .................................................................................................. 3 

Advies .................................................................................................................................... 4 

1. Situering adviesvraag ................................................................................................. 4 

2. Voorontwerp van decreet betreffende de lokale diensteneconomie ........................ 4 
2.1. Algemene bedenkingen................................................................................................. 4 
2.2. Brussel.......................................................................................................................... 5 
2.3. Perspectief voor de PWA-werknemers .......................................................................... 5 
2.4. Erkenningsvoorwaarden en –termijn ............................................................................. 5 
2.4.1 Participatie............................................................................................................... 5 
2.4.2 Doorstroom- en doorgroeimogelijkheden ................................................................. 6 
2.4.3 Aanvullend ten aanzien van bestaand aanbod ......................................................... 7 
2.4.4 Toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening ...................................................... 8 
2.4.5 Overige erkenningsvoorwaarden.............................................................................. 8 
2.4.6 Erkenningstermijn .................................................................................................... 8 
2.5. Financiering .................................................................................................................. 9 
2.5.1 Transparante klaverbladfinanciering ........................................................................ 9 
2.5.2 Onderscheid tussen gesubsidieerde doelgroepen en niet-gesubsidieerde 

kansengroepen ...................................................................................................... 10 
2.6. Regie lokale besturen en inbedding in lokale werkwinkel ............................................ 12 
2.7. Artikelsgewijze bespreking (aanvullend)...................................................................... 13 



Advies Lokale diensteneconomie 

3 

 

Krachtli jnen van het advies 

De raad is tevreden dat met dit voorontwerp van decreet eindelijk een duurzaam perspectief 
wordt geboden aan de diverse experimenten en kan zich grotendeels akkoord verklaren met 
het globaal decretaal opzet. Veel hangt echter nog af van de uitvoeringsbesluiten enerzijds en 
de concrete operationalisering van de klaverbladfinanciering en het aanvullend karakter van 
de dienstverlening anderzijds. De raad is tevreden dat de SERV uitdrukkelijk betrokken is bij 
de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit.  
 
De raad wil 

 dat het decreet voldoende openheid laat om hetzij nog bestaande PWA-activiteiten, hetzij 
PWA-werknemers over te hevelen naar projecten van lokale diensteneconomie, met het 
oog op de doorstroming naar reguliere tewerkstelling; 

 pro-actief inspelen op de opmaak van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet op de lokale 
diensteneconomie; met het oog op een noodzakelijke verdere verfijning van de erkennings-
voorwaarden kunnen de vereisten en verbintenissen in het besluit van 15 juli 2005 inzake 
de invoegbedrijven als richtinggevend beschouwd worden, rekening houdend met het de-
cretale kader van de lokale diensteneconomie en het specifieke karakter van de buurt- en 
nabijheidsdiensten; 

 een goed evenwicht tussen enerzijds het beleid gericht op stimulering van doorstroming 
enerzijds en anderzijds het principe van het bieden van kansen op duurzame tewerkstelling 
en het realiseren van een kwalitatieve dienstverlening voor gebruikers; 

 zo veel mogelijk duidelijkheid omtrent het “aanvullend” karakter van dienstverlenende activi-
teiten en een zo groot mogelijke aanwending van de expertise van de sociale partners zo-
wel op lokaal als op centraal vlak, alsook sectoraal; 

 een transparante, rechtszekere en voor de promotoren eenvoudige klaverbladfinanciering 
onder de vorm van een éénloketfinanciering die aan initiatiefnemers en aan werknemers de 
grootst mogelijke zekerheid biedt; 

 maximale inschakeling van de doelgroepwerknemers mits er rekening gehouden wordt met 
de diversiteitstoets, maar ook een soepele overgang voor werknemers die reeds in de 
buurt- en nabijheidsdiensten zijn tewerkgesteld of voor werkzoekenden en werknemers in 
een activeringstraject;  

 dat het Forum voor Lokaal Werkgelegenheidsbeleid maximaal zijn rol speelt zowel in de 
projectgewijze advisering als bij de projectoverstijgende invulling van de regiefunctie van de 
lokale besturen en waarbij omzichtig omgesprongen wordt met de dubbele (actor/regie) rol 
van de lokale besturen (beheersmatige scheiding); de raad vraagt dat niet het RESOC, 
maar de SERR deze rol overneemt wanneer het Forum niet actief is; dat er ook op Vlaams 
niveau via een adviesorgaan beroep gedaan wordt op de expertise van de sociale partners, 
met oog voor de sectorale dimensie. 
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Advies 

1.  Situering adviesvraag 

Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen vroeg de SERV op 12 
mei 2006 naar een advies omtrent het voorontwerp van decreet houdende de lokale diensten-
economie via gewone procedure.  
 
De SERV gaf reeds op 18 maart 2004 advies omtrent het voorontwerp van decreet houdende 
de buurt- en nabijheidsdiensten. Dit voorontwerp werd evenwel nooit ingediend bij het Vlaams 
parlement. Die initiële beoordeling werd ook als uitgangspunt gebruikt bij de formulering van 
dit advies. Daarbij kon de raad ook beschikken over een insteek van het “Vlaams netwerk van 
verenigingen waar armen het woord nemen” en die de raad grotendeels ook de zijne maakt.  
 
 

2.  Voorontwerp van decreet  betref fende de lokale 
diensteneconomie 

2 . 1 .  A l g e m e n e  b e d en k i n g e n  

De Raad is tevreden dat eindelijk een voorontwerp van decreet voorligt dat een duurzaam 
perspectief biedt aan de diverse experimenten die de voorbije jaren, vaak in overleg met de 
sociale partners, in het leven werden geroepen. 
 
Hij kan zich ook op hoofdlijnen akkoord verklaren met het globaal decretaal opzet. Veel zal 
echter afhangen van de uitvoeringsbesluiten enerzijds en de concrete operationalisering van 
de klaverbladfinanciering en het aanvullend karakter van de dienstverlening anderzijds. De 
raad is tevreden dat het voorontwerp van decreet uitdrukkelijk een betrokkenheid van de 
SERV voorziet bij de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit.  
 
De raad stelt vast dat het decreet veel onderdelen van de regelgeving overlaat aan het uitvoe-
ringsbesluit en verheugt er zich over dat is voorzien in een voorafgaand advies van de SERV 
bij het uitvoeringsbesluit. Toch wenst de raad in dit advies reeds pro-actief een aantal bekom-
mernissen naar het uitvoeringsbesluit te formuleren, in het bijzonder ook wat betreft de con-
crete erkenningsvoorwaarden en de doelgroepvoorwaarden (zie verder). 
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2 . 2 .  B r u s s e l  

De raad stelt evenwel vast dat de Brusselse buurt- en nabijheiddiensten niet in aanmerking 
komen voor subsidiëring volgens dit decreet. Een aantal van de buurt- en nabijheidsdiensten 
zullen zich echter bewegen op het terrein van gemeenschapsmateries en ook aanspraak kun-
nen maken op middelen die behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. De 
raad vraagt dat grondig wordt nagegaan op welke wijze ook buurt- en nabijheidsdiensten in 
Brussel in het leven kunnen worden geroepen met het oog op dienstverlening aan de Vlamin-
gen in Brussel. 
 

2 . 3 .  P e r s p ec t i e f  v o o r  d e  P W A -w e r k n e me r s  

De raad stelt vast dat het voorontwerp van decreet vooral een perspectief tracht te bieden aan 
de buurt- en nabijheidsdiensten die werden opgericht in het kader van o.a. het Actieplan Cen-
trumsteden, het KBS - Experimentenfonds en het Actieplan Jeugdwerkloosheid. De raad ver-
wijst echter ook naar het aanbod van buurt- en nabijheidsdiensten dat werd gecreëerd via de 
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's). Totnogtoe zijn deze slechts partieel 
overgegaan naar het stelsel van dienstencheques. De raad vraagt dat het decreet voldoende 
openheid laat om hetzij nog bestaande PWA-activiteiten, hetzij PWA-werknemers over te he-
velen naar projecten van lokale diensteneconomie, ressorterend onder het nieuwe decreet 
lokale diensteneconomie. Dat houdt onder meer in: 

 dat de doelgroepomschrijving eerst decretaal en nadien in het uitvoeringsbesluit voldoende 
ruim wordt geformuleerd, dusdanig dat ook PWA-tewerkgestelden kunnen doorstromen 
naar de lokale diensteneconomie; 

 de voorwaarden in het uitvoeringsbesluit voor de lokale diensteneconomie dusdanig worden 
geformuleerd dat ze ook een overgang van activiteiten van de PWA's naar de lokale dien-
steneconomie toelaten. 

 
Eventuele overgang van PWA-activiteiten of PWA-tewerkgestelden naar de lokale diensten-
economie zal uiteraard afhankelijk zijn van het rond krijgen van een toereikende klaverbladfi-
nanciering.   
 

2 . 4 .  E r k e n n i n g s v o o r w a a r d e n  e n  – t e r m i j n  

2 . 4 . 1  P a r t i c i p a t i e  

Er zijn 9 voorwaarden opgesomd waaraan de lokale diensteneconomie moet voldoen om er-
kend te kunnen worden (art. 4.§1). Maar er staat ook in de aanhef van art. 4 dat er op partici-
patieve wijze gewerkt moet worden. In feite komt dit neer op een 10de criterium dat best ook 
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als dusdanig benoemd wordt en dat vervolgens in de uitvoeringbepalingen verdere concretise-
ring kan krijgen. 
 
2 . 4 . 2  M i n i m a a l  d e  v o o r w a a r d e n  v a n  d e  m e e r w a a r d e n e c o n o m i e  

Zoals hoger gesteld is het voorontwerp van decreet vaak vaag en niet eenduidig te interprete-
ren. Dit geldt zeker ook voor de erkenningsvoorwaarden. De raad meent niet dat deze volledig 
uitgewerkt moeten worden in het decreet zelf maar zou pro-actief willen inspelen op de op-
maak van de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet. Voor de concretisering van de decretaal be-
paalde erkenningsvoorwaarden in uitvoeringsbesluiten verwijst de Raad naar het Besluit van 
15 juli 2005 inzake de erkenning en de financiering van de invoegbedrijven. Rekening hou-
dend met het decretale kader van de lokale diensteneconomie en het specifieke karakter van 
de buurt- en nabijheidsdiensten, kunnen de vereisten en verbintenissen die in het betreffende 
besluit zijn opgenomen als richtinggevend beschouwd worden. Meer concreet gaat het dan om 
volgende voorwaarden: 

  ondernemen in een permanente dialoog met iedereen die invloed uitoefent of ondervindt 
van de onderneming (stakeholders), met een maximale toegevoegde waarde voor de maat-
schappij en het milieu; 

 voldoende tijd en middelen besteden aan de begeleiding en opleiding van de werknemers; 

 incorporeren in de bedrijfsvoering van de principes inzake maatschappelijk ondernemen, op 
basis van een uitgetekend en bij de erkenning gevaloriseerd groeipad; 

 bevorderen van het medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door de 
bestaande overlegorganen te respecteren en - bij ontstentenis - de nodige initiatieven te 
nemen om de medezeggenschap van werknemers te bevorderen; 

 de werknemers in dienst nemen met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur; 

 de in de sector vigerende lonen uitbetalen; 

 recht op outplacement bij ontslag; 

 jaarlijkse inhoudelijke rapportering, ook over het duurzame ondernemen. 
 
2 . 4 . 3  D o o r s t r o o m -  e n  d o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n  

De raad vraagt zich af welke richting de uitvoeringsbesluiten zullen uitgaan m.b.t. de erken-
nigsvoorwaarden “stimuleren en bevorderen van doorstroom- en doorgroeimogelijkheden”. Dit 
zijn namelijk nogal vage bepalingen die niet eenvoudig te interpreteren en operationaliseren 
zijn.  
De memorie van toelichting creëert in elk geval verwarring voor wat betreft het concrete per-
spectief waarin moet worden gewerkt. Enerzijds wordt verwezen naar het opzet om tot “struc-
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turele oplossingen” te komen voor projecten die actief zijn in het kader van buurt- en nabij-
heidsdiensten, met ook een duurzame financiering en een duurzaam tewerkstellings-
perspectief voor de werknemers. Anderzijds wil men voorkomen dat het systeem “dichtslibt” en 
wil men over mogelijke doorstroom waken.   
Het komt er op aan een goed evenwicht te vinden tussen deze verschillende doelstellingen. 
Doorstroom mag er immers niet toe leiden dat de kwaliteit en de continuïteit van de dienstver-
lening aan de gebruikers in het gedrang komt of er werkonzekerheid wordt ingebouwd voor de 
werknemers. 
 
Voor de raad is het enerzijds duidelijk dat doorstroom moet aangemoedigd worden naar die 
werknemers voor wie dat zinvol en wenselijk is vanuit een duurzaam loopbaanperspectief. 
Volgens de raad kan dit bezwaarlijk gerekend worden tot de verantwoordelijkheid van de pro-
jecten zelf.  Veel meer aangewezen is dat de werknemers in de lokale diensteneconomie kun-
nen terugvallen op begeleiding. Deze kan in het bijzonder aangeboden worden zowel door de 
Centra voor Loopbaanbegeleiding als door de competentiecentra van de VDAB. Daarnaast 
kan men eveneens investeren in competentieverhogende opleidingen, om doorgroei- en door-
stroommogelijkheden te creëren voor de betrokken kansengroepen. Ook kan de doorstroming 
gefaciliteerd worden door een doorgedreven beleid van erkenning van reeds verworven com-
petenties en in het bijzonder van de opleiding en beroepservaring tijdens de tewerkstelling in 
de lokale diensteneconomie. 
 
Even belangrijk is dat bij doorstroming in terugvalmogelijkheden wordt voorzien voor werkne-
mers voor wie die doorstroming mislukt.  Die terugkeermogelijkheid moet ook worden inge-
bouwd in de concrete doelgroepomschrijving. 
 
Tenslotte wijst de raad er in dit verband op dat de memorie van toelichting het accent legt op 
doorstroming, terwijl het dispositief uitdrukkelijk en terecht spreekt van zowel doorstromings- 
als doorgroeimogelijkheden.  Concreet houdt dit ook in dat aan de promotoren ook concrete 
voorwaarden worden gesteld m.b.t. het werken aan doorgroei van werknemers op het vlak van 
taakinhoud en verantwoordelijkheden, op basis van aangepaste trajecten van competentie- en 
loopbaanontwikkeling.    
 
2 . 4 . 4  A a n v u l l e n d  t e n  a a n z i e n  v a n  b e s t a a n d  a a n b o d  

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor erkenning in de lokale diensteneco-
nomie is dat het moet gaan om diensten die “aanvullend zijn ten opzichte van het bestaand 
aanbod” (nieuwe niches en complementaire dienstverlening). De raad onderschrijft deze be-
perking. Uit ervaring (o.a. in de Erkenningscommissie sociale werkplaatsen) weten de sociale 
partners echter dat of een activiteit aanvullend is of niet vaak heel verschillend gepercipieerd 
wordt. Daarom is een toetsing zowel lokaal/subregionaal als centraal op complementariteit en 
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concurrentievervalsing nodig. Hierbij moet rekening gehouden worden met de sectorale di-
mensie. Het voorontwerp van decreet is uitgewerkt vanuit het beleidsdomein van de sociale 
economie, met klemtoon op werkgelegenheidscreatie en het bijhorende premiestelsel. De 
dienstverlening zelf is echter een even wezenlijk onderdeel. Daarvan gebeurt de invulling in 
belangrijke mate binnen andere beleidsdomeinen zoals welzijn, cultuur, jeugd, toerisme,  
milieu, ….  De in de Memorie van Toelichting geschetste aanpak tot afstemming en samen-
werking tussen beleidsdomeinen beantwoordt slechts ten dele aan deze bekommernis. De 
centrale toetsing van het aanvullend karakter van de dienstverlening gebeurt best naar analo-
gie met de erkenningsprocedure sociale werkplaatsen in een landelijk adviescommissie (zie 
ook 2.6). 
 
De raad merkt ook op dat wat nu als “aanvullende” dienstverlening wordt beschouwd in de 
toekomst een regulier karakter kan krijgen. Het kan niet de bedoeling zijn om parallelle dienst-
verleningsvormen uit te bouwen ten koste van het bestaande, reguliere aanbod.  
 
2 . 4 . 5  T o e g a n k e l i j k e  e n  k w a l i t e i t s v o l l e  d i e n s t v e r l e n i n g  

De dienstverlening is gericht op het verhogen van de persoonlijke en collectieve levenskwali-
teit van burgers, op lokaal niveau. Die kwaliteit en toegankelijkheid moeten bewaakt worden. 
Voor het bepalen van normen kan worden voortgebouwd op de concrete ervaringen van de 
buurt- en nabijheidsdiensten en de gestelde eisen in de reguliere dienstverlening.  
De raad onderschrijft ten volle wat in de memorie van toelichting wordt gesteld m.b.t. de bij-
drage van privé-personen, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat daarbij rekening wordt 
gehouden met de financiële draagkracht van die personen om een toegankelijke dienstverle-
ning te garanderen. De raad acht het aangewezen dat dit principe ook effectief opgenomen 
wordt in de bij besluit opgelegde erkenningsvoorwaarden. 
 
2 . 4 . 6  O v e r i g e  e r k e n n i n g s v o o r w a a r d e n  

Zonder hier al dieper op te willen ingaan, wijst de Raad erop dat ook voor andere erkennings-
voorwaarden de nodige uitklaring vereist is: inbedding in sociaal-economisch weefsel, milieu-
zorg, kwaliteit van de arbeid. 
 
2 . 4 . 7  E r k e n n i n g s t e r m i j n  

De raad mist een duidelijk perspectief voor projecten op een erkenning van onbepaalde duur 
(art. 5).  Er is immers enkel sprake van een “verlenging” na vier jaar.   
De raad pleit er voor om als regel te hanteren, zoals dit kennelijk ook de bedoeling is (zie me-
morie van toelichting) dat de erkenning na vier jaar wordt omgezet in een erkenning voor on-
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bepaalde duur, behoudens wanneer er uit een evaluatie blijkt dat er te zware tegenindicaties 
zijn voor een dergelijke verlenging.    
De raad stelt hier eenzelfde formulering voor zoals in de regelgeving m.b.t. de sociale werk-
plaatsen. Het decreet van 14 juli 1998 bepaalt het volgende voor de sociale werkplaatsen: "De 
erkenning wordt verleend voor een periode van vier jaar en is hernieuwbaar na advies van de 
erkenningscommissie. Aan de sociale werkplaats die reeds minstens vier jaar ononderbroken 
erkend is, kan, na advies van de erkenningscommissie, een erkenning voor onbepaalde duur 
worden verleend.” 
 
2 . 5 .  F i n a n c i e r in g  

2 . 5 . 1  T r a n s p a r a n t e  k l a v e r b l a d f i n a n c i e r i n g  

Het voorontwerp van decreet brengt een ommezwaai teweeg van een experimentele envelop-
pefinanciering naar een structurele loonpremie per doelgroepwerknemer en/of een omkade-
ringspremie. Dit zou, volgens de Memorie van Toelichting, zorgen voor een eenvormig en 
transparant subsidiesysteem.  
 
De raad heeft geen principieel probleem met de klaverbladfinanciering zolang elk initiatief 
maar kan rekenen op een duurzaam financieel kader. De werknemers zullen de eerste gedu-
peerden zijn wanneer een degelijke, betrouwbare financiering achterwege blijft. 
 
De klaverbladfinanciering zal per sector en/of zelfs per activiteit verschillen naargelang de 
inbreng van de diverse overheden en de gebruiker. Het is essentieel dat in elk beleidsdomein 
de gehéle klaverbladfinanciering transparant en werkbaar is met het oog op de kwaliteit van 
de dienstverlening, de realisatie van de tewerkstellingsperspectieven en het gezond beheer 
van de organisatie (een kostendekkende financiering zonder administratieve overlast). Dit 
financiële plaatje moet op voorhand rond zijn en rechtszekerheid bieden. De samenwerking en 
afstemming tussen de bevoegde ministers is van primordiaal belang aangezien van elk van de 
betrokken overheden een financiële inbreng wordt verwacht. 
 
De raad pleit dan ook voor een éénloketfinanciering die voldoende rechtszekerheid biedt aan 
de initiatiefnemende dienstverleners en beheersproblemen tot een minimum herleidt. Verme-
den moet worden dat de promotoren met elk van de afzonderlijke financiers zelf moeten wer-
ken om het financiële plaatje rond te krijgen. Dit moet via de back office zorgvuldig kunnen 
worden geregeld, zonder dat de promotor daar enige hinder van ondervindt. 
 
De raad meent ook dat er eerder sprake moet zijn van een “correcte” prijssetting dan van een 
prijssetting die “marktconform” is. Bij een correcte prijssetting zijn meerdere aspecten opge-
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nomen: betaalbaarheid voor gebruikers, geen concurrentievervalsing t.o.v. aanverwante vor-
men van dienstverlening, budgettaire haalbaarheid, …  
 
De cumulatie met dienstencheques, tenslotte, moet op voorhand uitgeklaard en duidelijk afge-
bakend worden. Oversubsidiëring is absoluut uit den boze.  
 
2 . 5 . 2  T o e k o m s t  b u u r t o n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j e n  s o c i a l e  c o h e s i e  

e n  a r m o e d e  

Bijzondere zorg moet worden besteed aan de leefbaarheid van de zogenaamde buurtontwik-
kelingsmaatschappijen sociale cohesie en armoede. De raad verwijst hier graag naar het ad-
vies van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. “Voor de initia-
tieven binnen de lokale diensteneconomie die werk leveren op het vlak van armoede-
bestrijding, de zogenaamde buurtontwikkellingsdiensten sociale cohesie en armoede, zal het 
heel moeilijk worden om binnen de voorgestelde klaverbladfinanciering de noodzakelijke part-
ners te vinden. Dit terwijl deze buurtontwikkelingsdiensten toch een grote maatschappelijke 
meerwaarde betekenen. Ten opzichte van ander initiatieven binnen de lokale dienstenecono-
mie is het zo dat er door de aandacht voor minvermogende groepen minder op klanteninkom-
sten kan gerekend worden, wat op een ander plaats binnen het klaverblad zal moeten gecom-
penseerd worden. Er is dan ook nood aan een structurele oplossing binnen de 
klaverbladfinanciering van deze diensten. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het 
welzijnsbeleid, vermits het hier armoedebestrijding betreft.”  
 
2 . 5 . 3  O n d e r s c h e i d  t u s s e n  g e s u b s i d i e e r d e  d o e l g r o e p e n  e n  n i e t -

g e s u b s i d i e e r d e  k a n s e n g r o e p e n   

Het onderscheid tussen “doelgroepen” en “kansengroepen” in het voorontwerp van decreet en 
de memorie van toelichting zorgt voor verwarring, meent de raad. 
 
De (nader te bepalen) doelgroepen zijn de laaggeschoolde, langdurig werklozen, de leefloon-
gerechtigden en de gerechtigden op financiële maatschappelijke steun. Voor de tewerkstelling 
van deze doelgroepen is een loon- en/of omkaderingpremie voorzien, die combineerbaar is 
met andere subsidies (SINE, functioneel bevoegde minister, gemeenten). In combinatie met 
de bijdragen van de gebruikers moet dit wel leiden tot een kostendekkende financiering (incl. 
werkingskosten). De (nader te bepalen) kansengroepen betreffen personen met een werk-
zaamheidsgraad die lager ligt dan het gemiddelde voor de totale Vlaamse beroepsbevolking. 
Deze kansengroepen worden niet gesubsidieerd, tenzij wanneer ze behoren tot de decretaal 
ingeperkte doelgroep.  
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De memorie van toelichting wekt verkeerdelijk de indruk dat promotoren ook een beleid moe-
ten voeren gericht op tewerkstelling van kansengroepen die niet tot de doelgroep behoren.  
 
Voor de raad is het duidelijk dat werknemers die op vandaag tewerkgesteld zijn in de buurt- en 
nabijheidsdiensten maar niet vallen onder de doelgroepomschrijving aan het werk moeten 
kunnen blijven in de lokale diensteneconomie. Zoals vermeld onder 2.1 moeten ook de PWA -
werknemers de overstap naar de lokale diensteneconomie kunnen maken. Ook werknemers 
die willen doorstromen binnen de sector van de lokale diensteneconomie moeten daartoe 
maximaal kansen krijgen indien dit hen loopbaanperspectief biedt. Werkzoekenden in curatie-
ve begeleiding bij of vanuit de VDAB en mensen uit werkervaringstrajecten (WEP-plus en 
WEP-gesco-plus) moeten aan de slag kunnen gaan in de diensteneconomie.  
 
Binnen de groep van de doelgroepwerknemers moet de diversiteitstoets maximaal spelen (zie 
ook 2.5).  
 
Wat de bepalingen “laaggeschoold” betreft, vraagt de raad dat niet enkel het opleidingsniveau 
meespeelt maar dat veel meer gekeken wordt naar de daadwerkelijke competentieachterstand 
en de afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de VDAB steeds meer doet. 
 
Wat de bepaling “langdurig werkloos” betreft, meent de raad: 

- dat in elk geval in een machtiging moet worden voorzien voor gelijkstellingen, met 
het oog op de opname van de bovenaan de bladzijde vermelde doelgroepen; 

- dat de doelgroep niet mag beperkt worden tot uitkeringsgerechtigde werklozen; 
- en dat ook rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van korte onderbrekin-

gen van de werkloosheid (via bvb. interim): daarom is het meer aangewezen de 
werkloosheidsduur uit te drukken als een totaal aantal werkloosheidsdagen (in-
clusief gelijkstellingen) in een bepaalde referteperiode die voorafgaat aan de in-
dienstneming.  

 
Verder blijft de raad er wel bij dat de tewerkstelling in de lokale diensteneconomie vooral 
plaats moet bieden aan diegenen die het het moeilijkst hebben om ingeschakeld te worden op 
de arbeidsmarkt.  In het bijzonder moet de lokale diensteneconomie bijkomende perspectieven 
bieden aan de werklozen die deelnemen aan de curatieve begeleidingsaanpak van de VDAB, 
met bijzondere aandacht daarbij voor de harde kern van werklozen waarvoor bijzondere acti-
veringstrajecten zullen worden opgezet.  
 
Daarbij moet ook sterk bewaakt worden dat de projecten aansluiten bij de leefwereld van de 
mensen in armoede. Zeker ook het beleid gericht op doorstroming en doorgroei moet daarmee 
rekening houden.  
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2 . 6 .  R e g i e  l o k a l e  b e s t u r e n  e n  i n b e d d i n g  i n  l o k a l e  w e r k w i n -
k e l  

De raad vraagt dat het decreet ook voorziet in een centrale betrokkenheid van de sociale part-
ners, zoals vandaag reeds het geval is voor andere onderdelen van de sociale economie (in 
het bijzonder sociale werkplaatsen en invoegbedrijven).   
 
De sociale partners wensen centraal in ieder geval betrokken te worden bij de erkenningspro-
cedure en willen dit decretaal verankerd zien (cf. regeling sociale werkplaatsen), o.a. omwille 
van redenen aangehaald in 2.4.4. Dit Vlaams adviesorgaan krijgt ook op geregelde tijdstippen 
informatie over de stand van zaken, de niches van activiteiten (met sectorale dimensie), de 
cumul met dienstencheque en andere kwalitatieve informatie zodat overkoepelende opvolging 
mogelijk is. 
 
Ook op lokaal vlak dient de rol van de sociale partners te worden versterkt. De rol van de so-
ciale partners blijft in het huidig voorontwerp van decreet te veel beperkt tot het projectmatige.  
De specifieke bepaling inzake de regiefunctie van het lokale bestuur bevat geen enkele ver-
wijzing naar de rol die het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid hierin heeft te spelen. De 
Raad vraagt dat decretaal uitdrukkelijk wordt omschreven welke rol het Forum Lokaal Werkge-
legenheidsbeleid heeft te spelen m.b.t. de regiefunctie inzake lokale dienstenwerkgelegen-
heid.  Het VDAB-decreet blijft op dit punt immers op de vlakte.  
 
Wat betreft de advisering steunt de raad de rol die het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid 
toegewezen krijgt bij het creëren van een draagvlak binnen het lokaal sociaal – economisch 
weefsel. “Rechter en partij” situaties dienen echter vermeden te worden. Ten aanzien van 
gemeenten die zowel een regierol als een actorrol opnemen, vraagt de Raad dat er voldoende 
aandacht wordt besteed aan de beheersmatige scheiding van beide rollen. Dit moet garanties 
bieden voor een gelijkwaardige positie van alle actoren die buurt- en nabijheidsdiensten aan-
bieden op lokaal niveau. 
Voorwaarde is uiteraard dat het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid ernstig genomen 
wordt en dat lokale besturen het nodige doen omdat de fora effectief zouden functioneren. Is 
dit niet het geval dan is het de SERR die advies dient te verlenen, zoals ook gesignaleerd op 
VESOC van 21 april. Het argument dat lokale besturen zich moeten engageren en dit daarom 
via een RESOC-advies dient te gebeuren is geen goede methode, omdat niet alle lokale be-
sturen in het RESOC vertegenwoordigd zijn. Een engagement kan best op een formelere wijze 
in het dossier opgenomen worden.   
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2 . 7 .  A r t i k e l s g e w i j z e  b e s p r e k i n g  ( a a n v u l l e n d )  

Art. 2, 2° 
De raad vraagt zich af waarom hier in een afzonderlijke definitie van kansengroepen is voor-
zien.   Als het maar enigszins kan moet vermeden worden voor elke specifieke maatregel 
aparte omschrijvingen van kansengroepen te hanteren.  De raad stelt voor te verwijzen naar 
de definities van kansengroepen zoals vervat in het besluit van de Vlaamse regering van 30 
januari 2004 dat uitvoering geeft aan het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige parti-
cipatie op de arbeidsmarkt. 
  
Art. 2,3° 
Zie opmerking bij art. 2, 2°.  Belangrijk is in elk geval te bewaken dat ook PWA - tewerkgestel-
den kunnen overgaan naar de lokale diensteneconomie (zie ook 2.1). 
  
Art. 3.§1.  
De raad vraagt om ook de ziekenfondsen op te nemen in de lijst van organisaties die voor 
erkenning in aanmerking komen. Zij beschikken immers over een eigen rechtspersoonlijkheid 
via de wet op de ziekenfondsen en moeten dan geen aparte VZW oprichten indien zij eventu-
eel als actor willen optreden in de lokale diensteneconomie. 
  
Art. 4 
Volgens de raad moeten in het uitvoeringsbesluit minimaal de voorwaarden inzake duurzaam 
ondernemen, gesteld aan de invoegbedrijven, worden opgenomen. 
  
Art. 5 
De raad stelt vast dat in het decreet enkel sprake is van een verlenging van de erkenning.  Hij 
pleit ervoor dit te vervangen door het principe van erkenning voor onbepaalde duur, naar ana-
logie met de regeling voor de sociale werkplaatsen. Het decreet van 14 juli 1998 bepaalt het 
volgende voor de sociale werkplaatsen: "De erkenning wordt verleend voor een periode van 
vier jaar en is hernieuwbaar na advies van de erkenningscommissie. Aan de sociale werk-
plaats die reeds minstens vier jaar ononderbroken erkend is, kan, na advies van de erken-
ningscommissie, een erkenning voor onbepaalde duur worden verleend".  De raad stelt voor 
een gelijkaardige bepaling op te nemen in dit decreet. (Zie ook 2.2.5) 
  
Art. 6 

 De raad stelt vast dat voor de regie van de lokale diensteneconomie geen bijzondere rol is 
voorzien voor het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid.  Het forum wordt slechts betrok-
ken voor de erkenning van specifieke projecten. De Raad pleit er uitdrukkelijk voor decretaal 
expliciet te omschrijven welke de (projectoverstijgende) opdracht is van het Forum m.b.t. de 
lokale dienstenwerkgelegenheid en in het bijzonder t.a.v. de regierol van het lokale bestuur. 

 In art. 2,11° wordt het lokale bestuur omschreven als gemeente én OCMW.   Dit dreigt tot 
verwarring te leiden voor de toepassing van art. 6.  Aan wie wordt nu werkelijk de regierol 
toevertrouwd: de gemeente of het OCMW?  De vraag kan daarbij gesteld worden in welke 
mate het OCMW als regisseur kan optreden, gegeven het feit dat het zelf ook actor is en er 
niet is voorzien in een beheersmatig onderscheid tussen regie- en actortaken. In elk geval is 
het aangewezen in art. 6 de Vlaamse regering te machtigen om nadere modaliteiten te be-
palen voor de concrete omschrijving en uitoefening van de regiefunctie, in overleg met het 
Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid. 



Advies Lokale diensteneconomie 

14 

 

  
Art.8  
De raad stelt vast dat enkel is voorzien in een koppeling van de premies aan de gezondheids-
index. De raad wijst er evenwel op dat de kosten (lonen en andere) meestal sterker stijgen 
dan de index. Indien de andere financiers hun aandeel niet verhoudingsgewijs opdrijven, 
brengt dit de leefbaarheid van de projecten in het gedrang.  De raad pleit daarom voor een 
financiering die gelijke tred houdt met de normale evolutie van de kosten.   


