
O
p een druilerige donder-
dag lonkt een rijtjeshuis
waarvan de deur wagen-

wijd openstaat. Geschuifel, ge-
stommel, af en toe wat gevloek.
En dat voor negen uur ’s mor-
gens. Fatima woont alleen, maar
dat houdt haar niet tegen om
haar huisje in Antwerpen te ver-
bouwen. Daarvoor kan ze reke-
nen op enkele trouwe vrienden.
«Maar zij werken van maandag
tot en met vrijdag», zucht Fati-
ma. «Het is handig dat ik via List-
Minut de hulp van anderen kan
inschakelen. Dat is wat ik nodig
heb!» Zo vond ze Sandra, een
vrouwelijke handige harry. Een
match made in heaven mét een
aanhangwagen. 

STERRETJES TER
REFERENTIE
Listminut.be is een gebruiks-
vriendelijke site waar je jezelf
als gebruiker of dienstverlener
kan aanmelden. Gebruikers zoe-
ken de geschikte dienstverlener
door een van de tien categorieën
aan te vinken. Dieren, events en
informatica zijn slechts enkele
voorbeelden. «Je duidt de juiste
categorie aan, zoekt iemand uit
de buurt, bekijkt wat die per-
soon per uur vraagt en spreekt
met elkaar af», vertelt Fatima.
Sandra kan je terugvinden bij
transport en klussen. Ze ruimt
niet alleen het grofvuil van Fati-
ma op, maar brengt het ook met
haar aanhangwagen naar het
containerpark. «Handig! Omdat
ik in het hartje van Antwerpen
woon, heb ik zelf natuurlijk
geen aanhanger», zegt Fatima.
De geklaarde klus levert Sandra

een goede of slechte evaluatie
op, waardoor andere gebruikers
van ListMinut kunnen inschat-
ten of ze goed of slecht werk le-
vert. Voorlopig heeft Sandra een
uitmuntende score van vijf ster-
retjes. «Om de goede werking
van onze dienstverleners te ga-
randeren, verwijderen we er ge-
middeld één per dag van ons
platform», aldus Christophe

Kalbf leisch (27), een van de drie
oprichters. «Dat zijn dienstverle-
ners met slechte beoorde-
lingen.» 

KLAAR OM EUROPA
TE VEROVEREN
«Dienstverleners gaan via het
platform aan de slag om hun
tijd nuttig te besteden», stelt
Sandra. «Maar ook om een

centje bij te verdienen of om een
nieuw beroep op een legale ma-
nier uit te testen», vervolgt
Christophe. Christophe, Jona-
than en Sébastien richtten List-
Minut op tijdens hun studies.
«Intussen tellen we 80.000 ge-
bruikers en zo’n 4.000 dienst-
verleners», aldus Christophe.
ListMinut werd opgestart in de
bruisende hoofdstad Brussel,
maar sinds september 2017 ver-
overt het ook Vlaanderen. «On-
ze ambitie is groot. Volgend jaar
willen we uitbreiden naar buur-
landen Nederland en Frankrijk.» 

PRIJS-KWALITEIT
De gebruiksvriendelijkheid en
de f lexibiliteit van het platform
zijn de sleutel tot het succes. Zo
betaalt Fatima ongeveer 50 euro
voor het karwei dat Sandra op-
knapt: «De prijs-kwaliteitver-
houding klopt zeker voor mij.
Anders zou ik geaarzeld hebben
om haar te contacteren en had
ik iemand anders gezocht.» Het
bedrag blijft hetzelfde, ongeacht
of Sandra er een, twee of drie
uur over doet. «Anderen kan je
per uur betalen», legt Fatima
uit. Vervolgens geeft Sandra on-
geveer 20 % van het verdiende
bedrag af aan ListMinut als ‘tus-

senpersoon’. «In ruil daarvoor
zorgen wij voor een wettelijk ka-
der en de nodige fiscale fiches»,
vertelt Christophe. 

GEDEELDE SMART
IS HALVE SMART
Sandra en haar man zijn uitein-
delijk na een uur al klaar, dank-
zij enkele eenvoudige instruc-
ties van Fatima. «Mijn man gaat
normaal niet mee, maar van-
daag was hij toevallig thuis. Ik
dacht: een domme kracht komt
altijd van pas», grapt Sandra. Er
heerst een ontspannen sfeertje
en er wordt veel gelachen. Voor-
bijgangers denken waarschijn-
lijk dat Fatima gewoon weer en-
kele vrienden optrommelde. 
Wat Sandra en Fatima doen is
een prima voorbeeld van de he-
dendaagse deeleconomie. Dank-
zij een wet die in juli 2016 werd
goedgekeurd, kunnen dienstver-
leners nu jaarlijks tot 5.100 euro
bijverdienen. Het belastingtarief
bedraagt 10% of zo’n 500 euro.
Andere bekende - ietwat omstre-
den - platformen die beroep
doen op de wetgeving rond de
deeleconomie zijn Deliveroo en
Uber.

■

Een centje bijverdienen is
hip. Dat geldt niet enkel
voor studenten. Dankzij
ListMinut kunnen jong én
oud op een legale manier
bijklussen na de werkuren.
Als toffe tuinman, brave
babysitter, propere poets-
vrouw of creatieve klusjes-
man. De lijst met mogelijk-
heden is oneindig. 

Het team van Christophe is klaar om Europa te veroveren.
Van boven naar onder en van links naar rechts: Sébastien,
Alison, Camille, Jonathan en Phil, Jolien, Nicolas en Christophe.
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Met ListMinut wordt
klussen een simpel karwei
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Wie ben ik?

Belgodyssee, een initiatief van Radio 1 en VivaCité, in partnerschap met het Prins Filipfonds, Metro en L’ave-
nir, bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van
ons land. Heel concreet werken de jongeren in tweetalige duo's. Tijdens deze editie gebeurt dat rond het
thema ‘jonge ondernemers’. Annick Wellens en Florentin Vincke bogen zich over ListMinut.
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