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Lokale diensteneconomie in 3 vragen 

 

Sinds 1 april 2015 valt de sector van de lokale diensteneconomie onder een nieuwe wetgeving. 

WerkVormen trok naar Genk voor een gesprek met Jan Van Passel en Stephanie Bawin, 

respectievelijk voorzitter en stafmedewerker bij de Koepel lokale diensteneconomie over de 

implicaties van deze nieuwe regelgeving. 

 

Lokale Diensteneconomie. Wie zijn ze, wat drijft hen?  

 

Jan: Vandaag zijn er 229 erkende LDE-initiatieven. Vaak gaat het om afdelingen van grotere 

organisaties. In totaal werken er ongeveer 2.100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Activiteiten 

 

Stephanie: “LDE-initiatieven zijn actief op heel diverse domeinen. Er moet aan 2 voorwaarden 

worden voldaan: het moet gaan om een activiteit die inspeelt op een maatschappelijke (lokale) 

nood en het moet een aanvullend karakter hebben (met andere woorden, er mag nog geen andere 

speler zijn op de markt die dezelfde activiteit aan dezelfde voorwaarden aanbiedt).   

Concreet gaat het onder andere om: 

 Aanvullende thuiszorg 

 Buurtgerichte kinderopvang 

 Vervoer- en boodschappendiensten 

 Energiesnoeiers 

 Fietspunten 

 Sociale restaurants 

 Klusdiensten 

 Ecologisch groenonderhoud 

 Onderhoud van fiets- en wandelpaden 

 Buurtsport 

 Preventieve gezinsondersteuning 

 Huisbewaarders in sociale huisvesting 

Neem nu kinderopvang. Dat gaat meestal om buurtgerichte en flexibele opvang, die inspeelt op de 

noden van kansengroepen. Door die gerichte en complementaire aanpak zijn er zelden of nooit 

conflicten met reguliere spelers. Meer zelfs, we zitten geregeld aan tafel met Kind en Gezin om te 

bekijken hoe we elkaars werking kunnen versterken. Klachten over oneerlijke concurrentie krijgen 

we haast nooit. De overheid is sinds 1 april trouwens verplicht om een impactanalyse te maken 

alvorens nieuwe initiatieven op te richten.” 

Jan: “Die verscheidenheid aan activiteiten laat ons trouwens toe om diverse profielen tewerk te 

stellen.” 
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Doelgroep 

 

Jan: “In het vorige decreet waren de dominante criteria voor toegang tot LDE: laaggeschooldheid 

(geen diploma secundair onderwijs) of langdurige werkloosheid (meer dan 3 jaar werkloos of korter 

wanneer er geen direct perspectief op een job is, omwille van leeftijd of andere). Dus vandaag 

bestaat onze populatie voornamelijk uit deze profielen.  

Met de implementatie van decreten maatwerk en lokale diensteneconomie wordt ook de toegang 

tot LDE geregeld via een nieuw indiceringsstelsel.  Dit kan een verschuiving in de toeleiding tot 

gevolg hebben.” 

Stephanie: “Doelgroepwerknemers zijn meestal niet gekwalificeerd om de kerntaken uit te voeren, 

dus zij worden van dichtbij begeleid daarin. Wat niet wegneemt dat hun meerwaarde vaak groot is. 

Neem een allochtoon gezin, waar de kleuters nog niet naar school gaan. Daar kan een allochtone 

medewerker als brugfiguur in de preventieve gezinsondersteuning meer bereiken dan wij. Soms 

volgen de doelgroepwerknemers tegelijkertijd ook een opleiding om de nodige kwalificaties te 

verwerven, zodat zij op termijn kunnen doorstromen naar reguliere initiatieven.”  

 

Financiering 

 

Stephanie: “De financiering van LDE-initiatieven bestaat uit 4 componenten (de zogenaamde 

klaverblad-financiering) : 

 

1. Gebruikers/afnemers van de dienst leveren een bijdrage 

2. Subsidies vanuit Sociale Economie (voor 1 april was dat een loon- en begeleidingspremie, 

onder het nieuwe kader is dat een inschakelingsvergoeding) 

3. Betrokken maatschappelijk domein (bijvoorbeeld Welzijn financiert een deel van de 

kinderopvang initiatieven) 

4. Activeringspremie, waarbij SINE de belangrijkste is (de maatregel "Sociale 

Inschakelingseconomie", afgekort SINE, bevordert, dankzij het actieve gebruik van de 

werkloosheidsuitkeringen, de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de 

sociale inschakelingseconomie.  De werkgevers die SINE-werknemers aanwerven kunnen van 

een RSZ-bijdragevermindering en een loonkosttoelage genieten, nvdr.) 

Wat is het verschil tussen maatwerkbedrijven en LDE-initiatieven? 

 

Jan: “Simpel gesteld: Maatwerkbedrijven hebben 1 kernopdracht, de tewerkstelling van personen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. LDE initiatieven ontlenen hun erkenning, naast die invalshoek 

aan het type maatschappelijke dienstverlening welk wordt aangeboden, aansluitend bij lokale 

noden.” 

 

Voor welke uitdagingen staat de LDE de volgende maanden en jaren?  

 

Jan: Het nieuwe decreet is ondertussen geïmplementeerd, maar het flankerend beleid is nog te 

weinig geregeld. Bovendien zien wij dat de 6de  staatshervorming en met name het uitwerken van 

aangepaste banenplannen voorwerp is van tal van controverses en onduidelijkheid. Onder andere 

omwille van de staatshervorming is dit momenteel 1 groot kluwen en heerst er veel onduidelijkheid.  
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De volgende uitdagingen/problemen tekenen zich af: 

 

 Doorstroom: Onder het vorige decreet kregen doelgroepwerknemers een contract van 

onbepaalde duur. Vanuit de nieuwe wetgeving  krijgen ze een contract van maximum 5 jaar 

dat niet kan verlengd worden. De bedoeling is dus dat LDE 100% doorstroom realiseert. Dat 

is schier onhaalbaar. Uiteraard engageren LDE-initiatieven zich om de competenties van 

mensen maximaal te ontwikkelen en we zijn er ook van overtuigd dat het 

doorstroompercentage substantieel kan stijgen als we volop inzetten op persoonlijke 

ontwikkelingsplannen en andere stimulerende maatregelen. Maar het kan niet dat mensen 

na 5 jaar gedumpt worden zonder perspectief op een baan in het reguliere circuit. 

Doorstroom vraagt immers ook wederkerigheid van het reguliere circuit: bedrijven moeten 

bereid en in staat zijn om deze mensen aan te werven. Mocht in de praktijk blijken dat voor 

tal van kwetsbare werknemers uit de sector de vooropgestelde doorstroom geen haalbare 

kaart is, dan kan de sector niet akkoord gaan met een sociale dumping van deze groep.  

 De sector is vragende partij voor een goede doorstroming tussen de verschillende 

werkvormen, zolang dit resulteert in een duurzame tewerkstelling. 

 De toeleiding: LDE floreerde dankzij de mix van doelgroep-profielen die zij tewerkstelde. 

Vandaag loopt de toeleiding echter traag en moeilijk. De weinige toeleidingen die de 

voorbije maanden binnen LDE-context gerealiseerd worden, betreffen een concentratie van 

erg kwetsbare profielen. Profielen die moeilijk matchen met de aard van het werk dat we 

aanbieden (mensen met zware verslavingsproblematieken of criminele geschiedenis kunnen 

moeilijk ingezet worden voor kinderopvang). Op die manier kan de kwaliteit van onze 

dienstverlening niet gegarandeerd worden. Bovendien staan een aantal vacatures al sinds 1 

april open omdat er niemand toegeleid wordt. Voor 1 op de 3 nieuwe jobs worden geen 

medewerkers gevonden.  

 Hervorming SINE-maatregel: Voor LDE initiatieven is de SINE-subsidie een vitaal speerpunt 

van klaverbladfinanciering.  Wat voorlopig in de plaats zou komen vanuit een nieuwe 

regeling is echt te weinig om de leefbaarheid van LDE initiatieven te garanderen.  Een 

nieuw stelsel is vandaag nog volop voorwerp van discussies. Het risico dat een gedeelte van 

de SINE-middelen wegvallen hangt als een donkere wolk boven de sector.  Komt hier geen 

oplossing ten gronde, dan riskeren een hele reeks initiatieven te sneuvelen.  De overheid 

erkent dat hier een probleem kan ontstaan en het is nog zoeken naar welke de oplossing 

hiervoor kan zijn.  

 

Koepel LDE 

 

 90 leden (allemaal erkende LDE initiatieven), die samen 80% van de doelgroepwerknemers 

binnen de sector tewerk stellen 

 1 stafmedewerker 

 100% gefinancierd door lidgelden 
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