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Wie zijn appartement niet heel het 
jaar door gebruikt, kan het verhuren 
via Airbnb. En streamingdiensten 
als Spotify en Netflix kunnen onze 
data gebruiken om hun algoritmes te 
perfectioneren voor andere gebrui-
kers. Het zijn allemaal voorbeelden 
van de zogenaamde deeleconomie. “Er 
bestaat nogal wat verwarring over dat 
concept”, zegt Dr. Rogier De Langhe, 
economiefilosoof aan de Universiteit 
Gent. “Het gaat niet zozeer om een 
gedeeld consumptiegoed zoals in het 
communisme, maar om een gedeeld 
productieproces. Denk maar aan 
Wikipedia of Airbnb, daar loopt de rol 
van producent en consument door 
elkaar. Mensen die dingen op Wikipe-
dia plaatsen, lezen ook bijdrages van 
anderen. En wie verhuurt via Airbnb, 
zal vaak ook zelf op vakantie gaan met 
dit platform.” 

Uber-scenario?

Onbenutte infrastructuur (apparte-
menten, auto’s, …) koppelen aan een 
onbeantwoorde vraag, daar draait 
het dus om in de deeleconomie. Maar 
hoe groot is de kans dat het fout loopt 
zoals bij de strijd tussen Uber en de 
taxichauffeurs? “Voor mij maakt Uber 
geen deel uit van de deeleconomie, 
want het gaat niet langer om onbe-
nutte infrastructuur. Uber-chauffeurs 
kopen een auto en nemen gewoon de 
plaats in van de professionele taxi-
chauffeurs. Stel dat mensen apparte-
menten zouden gaan kopen met als 
businessmodel om ze te gaan verhuren 
via Airbnb… Ook dan kleuren ze buiten 
de lijnen van de deeleconomie. Want 
het gaat dan niet langer om het occasi-
oneel verhuren van een pand dat toch 
leegstaat”, verduidelijkt De Langhe. 

Sociale reflex moet primeren

Hoe kunnen we dan vermijden dat 
er een concurrentiestrijd losbarst 
tussen een platform als Helpper en 
thuiszorgdiensten? “Je moet gewoon 
vermijden dat mensen zo’n platform 
gaan gebruiken als job. Niet het 
financiële gewin, maar de sociale 
reflex moet primeren”, benadrukt 
De Langhe. “Bij Helpper verdienen 
mensen 7 euro netto per uur. Daar-
mee komt er geen brood op de plank, 
waardoor ze het platform vooral 
zullen gebruiken vanuit hun verlan-
gen om anderen te helpen. Dat ze er 
dan nog een centje aan verdienen, 
is eerder een symbolische blijk van 
waardering. Het gaat ook niet om pro-
fessionele hulpverlening, maar eerder 
om eenvoudige taakjes zoals het gras 
afrijden, boodschappen doen, enz.” 

Van Netflix over Spotify tot Airbnb: de deeleconomie bloeit als nooit tevoren. Met een 
bedrijf als Helpper doet dit concept zelfs zijn intrede in de zorgsector. Is de tijd rijp 
om volop de kaart te trekken van de deeleconomie in de gezondheidszorg? Of zijn de 
valkuilen nog te groot?  

De deeleconomie in de zorg, 
een gat in de markt? 
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Op die manier versterkt dit concept 
ook de sociale cohesie in onze samen-
leving. Want niet iedereen kan een 
beroep doen op een mantelzorger. 
“De drempel om hulp te vragen is vaak 
groot. Terwijl heel veel mensen liever 
anderen zouden helpen in plaats van 
voor de tv te hangen. De deelecono-
mie kan die twee groepen inderdaad 
bij elkaar brengen”, vertelt De Langhe.
  
België als laboratorium

In ons land bestaat al een fiscaal 
kader rond de deeleconomie. “Als een 
platform erkend is door de overheid, 
kan het zelf de rol van fiscus spelen. 
De gebruikers moeten dus niet het 
statuut van zelfstandige hebben en 
zelf hun belastingen aangeven. Met 
één simpele klik kunnen ze onmid-
dellijk iemand uit de nood helpen”, 
verduidelijkt De Langhe. Zo’n wet rond 
de deeleconomie bestaat trouwens 
nog lang niet overal in Europa. “België 
is één van de pioniers. Andere landen 
als Nederland kijken met grote ogen 
naar de evolutie rond de deelecono-
mie in ons land en volgen de situatie 
op de voet. Wij zijn een soort labo-
ratorium van experimenten rond dit 
concept.”

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

 “België is één van de pioniers van de 

deeleconomie. Wij zijn een soort laboratorium van 

experimenten rond dit concept.”

Rogier De Langhe
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De deeleconomie in de praktijk: Helpper
Helpper is een ontmoetingsplaats tussen hulpzoekers (ouderen, men-
sen met een beperking, …) en hulpverleners. “Wij brengen hen samen en 
daarnaast regelen wij de verloning, de verzekering, … Eigenlijk alles wat 
niet te maken heeft met de concrete hulp zelf”, vertelt François Gerard, de 
oprichter van Helpper. 

Logica van dienstencheques
Helpper vloeide voort uit een persoonlijke frustratie van Gerard. Zijn vader 
werd ernstig ziek, maar de niet-medische thuishulp bleek heel moeilijk te 
organiseren. “We botsten constant op een ‘nee’ bij de klassieke thuishulp-
organisaties. Niet omdat ze hun werk niet goed doen, maar omdat ze vast 
zitten in een bepaald systeem. Iemand een uur per dag laten komen of 
de hulp een dagje verschuiven, ging bv. niet”, vertelt Gerard. “Uiteindelijk 
hebben we toen illegaal een man ingehuurd om mijn vader te helpen. Een 
gewone afspraak tussen twee particulieren met veel ruimte voor flexibi-
liteit. Dat principe hebben we met Helpper breder geïntroduceerd, mede 
dankzij de wet op de deeleconomie in ons land”, klinkt het. Volgens Gerard 
is het dan ook slechts een kwestie van tijd voor vele andere landen ons 
voorbeeld zullen volgen. “Vergelijk het met de logica van de dienstenche-
ques een 15-tal jaar geleden. De overheid heeft toen ook een wettelijk 
kader gecreëerd om die mensen te beschermen en zelf ook een graantje 
mee te pikken. Hetzelfde gebeurt nu met de deeleconomie.”

Samen met OZ, Partena en Partenamut
Het gaat hard voor Helpper. Het platform is nu actief in Antwerpen en Gent, 
maar in september 2018 komt daar Brussel bij. “We zullen vrij snel ope-
reren over heel België en ondertussen dromen we al van het buitenland”, 
zegt Gerard. Om Helpper zo snel mogelijk zo groot mogelijk te maken, werkt 
het platform ook samen met tal van andere organisaties, waaronder OZ, 
Partena en Partenamut. “Wij geven de eerstelijnsmedewerkers van al die 
organisaties eerst een korte opleiding over wat we doen. Dan sturen ze de 
mensen gewoon door naar onze website en wij pikken het verder op, maar 
in de toekomst zullen ze zelf hulpzoekers en hulpverleners met elkaar in 
contact kunnen brengen.”

Onbekend is onbemind
De ambities van Helpper reiken dus ver, maar zijn er nog obstakels om die 
waar te maken? “Vooral de schrik voor de deeleconomie in het algemeen”, 
antwoordt Gerard. “Zo bestaat de angst dat wij de zorgsector dooreen wil-
len schudden, maar dat is allesbehalve onze ambitie. We moeten nog extra 
inspanningen leveren om aan te tonen dat Helpper wel degelijk een goeie 
aanvulling kan zijn op de klassieke hulpverlening. Daarom werken we ook 
samen met de ziekenfondsen.”

www.helpper.be 


