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1. INLEIDING 

Onverwachte wijzigingen aan het uurrooster van werknemers zijn een bron van stress en hoge werkdruk. Om 
dit probleem aan te pakken werd in het Sociaal akkoord 2005-2010 overeengekomen dat er initiatieven zouden 
genomen worden rond vervanging van afwezigheden, het bekendmaken van uurroosters, e.d. 

In de ziekenhuissector werden eerder een aantal stappen gezet via de pilootprojecten en de omzendbrief van 
Minister Onkelinx. Voor de rusthuissector werd enkele jaren geleden afgesproken dat aan de problematiek van 
de vervanging van afwezige werknemers gewerkt zou worden zodra er een akkoord was voor de 
ziekenhuissector. 

De Maribel middelen, de sociale akkoorden en de tewerkstellingen 2013 bieden ons de kans om initiatieven te 
nemen rond het verminderen van de gevolgen van de vervanging van afwezige werknemers. Deze problematiek is 
onlosmakelijk gekoppeld aan het uurroosterbeleid binnen de instelling (het bekendmaken van uurrooster, 
voorlopig dan wel definitief). 

Het is aan de hand van de ervaringen van de sociale partners met het pilootproject (dat liep van 2010 tot 
2012) dat deze handleiding op punt is gesteld. 

Vanaf de datum van ondertekening van de CAO wordt bij de toekenning van het aantal jobs voor de mobiele 
equipe rekening gehouden met volgende verhouding: 

Aantal VTE zorgpersoneel in de instelling Aantal VTE mobiele equipe toe te kennen aan 
de instelling 

14-29 1 
30-44 1,5 
45-59 2 
60-74 2,5 
75-89 3 

90-104 3,5 
<105 4 

 

Voor de berekening van het aantal VTE-zorgpersoneel gebruikt het Fonds Sociale Maribel 330 de gegevens 
die doorgegeven worden door de bevoegde diensten van het RIZIV. 

De toekenningen gebeuren rekening houdend met de beschikbare financiële middelen en de 
toepassing van objectieve criteria. 

 

2. DEFINIËRING BEGRIP MOBIELE EQUIPE 

De mobiele equipe is een equipe van werknemer(s) die niet gebonden is aan een architectonische, structurele 
of functionele eenheid en die het mogelijk maakt om in de woon/zorgeenheden een onmiddellijke vervanging 
te verzekeren in geval van een afwezigheid of een kortstondige versterking in geval van plots verhoogde 
werklast.1 

 

1 
Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO) van 16 juni 2014, artikel 2, definitie van de mobiele equipe. 
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3. DOELSTELLINGEN VAN DE MOBIELE EQUIPE 

De mobiele equipe heeft als algemene doelstellingen2: 

• De onmiddellijke vervanging van het afwezig verplegend en verzorgend personeel voor een 
beperkte duur 

• Het vermijden van uurroosterwijzigingen 
• Het vroeger bekend maken van de uurroosters 
• Het verminderen van de werklast 
• Het verminderen van de arbeidsflexibiliteit door het stabieler maken van de uurroosters 

De eerste drie prioriteiten voor de toewijzing van de mobiele equipe zijn: 

1. De onmiddellijke vervanging van onvoorzien afwezige werknemers. Onder “onmiddellijke vervanging” 
wordt verstaan: de vervanging van de onvoorziene afwezigheid, wegens ziekte of wegens een 
dwingende reden, tot maximaal de eerste 5 dagen afwezigheid. 

2. De onmiddellijke vervanging van geplande afwezigheden van korte duur met een maximale 
vervangingsperiode van 5 dagen. 

3. Buitengewone vermeerdering van de werklast. 

 

2 Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO) van 16 juni 2014, artikel 3, algemene doelstellingen van de mobiele equipe. 

 

4. SAMENSTELLING VAN EEN LOKALE PARITAIRE WERKGROEP (LPW) 

De CAO m.b.t. de mobiele equipe in de sector ouderenzorg voorziet dat er bij ontstentenis van een 
ondernemingsraad een lokale paritaire werkgroep (LPW) dient opgericht te worden die zal instaan voor de 
toewijzing, opvolging, organisatie en evaluatie van de mobiele equipe. De lokale paritaire werkgroep is paritair 
samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de werkgever en werknemers, aangeduid door het 
overlegorgaan (SD, CPBW). Beide fracties kunnen beslissen om in hun afvaardiging referentiepersonen op te 
nemen die geen deel uitmaken van het sociaal overleg. 

Als uw instelling niet beschikt over een overlegorgaan, moet u het formulier, in bijlage van deze handleiding, als 
« leidraad » voor de mobiele equipe gebruiken. U moet dit document, volledig ingevuld, opsturen naar 3 
regionale secretarissen van de syndicale organisaties. De regionale secretarissen hebben 14 dagen om hun 
eventuele bemerkingen over te maken. Deze bemerkingen moeten gelijktijdig door de regionale secretarissen 
aan u als werkgever en aan de Kamer Ouderenzorg worden bezorgd (dit kan bv in cc per mail: maribel2@fe-
bi.org). Door deze procedure te volgen, voldoet u aan de voorwaarde van het sociaal overleg van de cao om te 
kunnen genieten van deze bijkomende tewerkstelling. 

 

5. SAMENSTELLING VAN DE MOBIELE EQUIPE 

De medewerkers van de mobiele equipe kunnen enkel ingezet worden binnen de rusthuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen. De mobiele equipe kan niet ingezet worden binnen de assistentiewoningen, 
dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden. 

Het is mogelijk dat werknemers die momenteel reeds werken in de instelling zich kandidaat stellen om deel uit 
te maken van de mobiele equipe. Hierdoor tracht men te streven naar een functionele flexibiliteit, een ruime 

mailto:maribel2@fe-bi.org
mailto:maribel2@fe-bi.org
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inzetbaarheid en polyvalentie van zorgkundigen en verpleegkundigen. In dat geval schuift deze werknemer door 
naar de mobiele equipe en dient de vrijgekomen plaats ingevuld te worden door een nieuwe medewerker. 

Indien er reeds een mobiele equipe werkzaam is binnen de instelling kan de directie de mobiele equipe uitbreiden 
met personeel dat reeds in dienst is. Zo’n ‘uitgebreide’ mobiele equipe wordt op dezelfde manier geëvalueerd en 
opgevolgd door de lokale werkgroep of OR (althans wat betreft de inhoudelijke en organisatorische opvolging). 

De mobiele equipe kan uitsluitend bestaan uit verpleegkundigen, zorgkundigen of reactivatiepersoneel. 
Daarnaast mogen de medewerkers van de mobiele equipe uitsluitend ingezet worden ter vervanging van een 
medewerker met een verpleegkundige of verzorgende functie (dus, geen vervanging van administratieve en 
logistieke functies). In de praktijk kan een mobiele equipe slechts in beperkte mate samengesteld zijn uit 
paramedisch- en reactievatiepersoneel. 

Idealiter bestaat een mobiele equipe minstens uit 2 personen. 

 

6. WAT VAST TE  LEGGEN IN  HET SOCIAAL OVERLEGORGAAN OF DE LOKALE PARITAIRE 
WERKGROEP (LPW)? 

We raden de instellingen aan om binnen het sociaal overlegorgaan of LPW rond onderstaande punten een 
aantal afspraken vast te leggen om op die manier een optimale werking van de mobiele equipe binnen de 
instellingen te garanderen. 

 

6.1 UURROOSTER MOBIELE EQUIPE 

Voor de leden van de mobiele equipe worden specifieke uurroosters vastgelegd. Zij beschikken bij voorkeur 
over een vast3- of cyclisch4 uurrooster. Deze uurroosters worden overeengekomen in het overlegorgaan en 
opgenomen in het Arbeidsreglement van de instelling. 

De leden van de mobiele equipe kunnen werken tijdens weekdagen, in het weekend en tijdens de avonduren. 
De mobiele equipe kan niet worden ingezet om volledige nachtdiensten in te vullen. 

Opmerking: 

De sociale partners sluiten niet uit dat in de toekomst leden van de mobiele equipe wel nachtarbeid onder de 
vorm van een volledige nachtshift kunnen presteren. Dit zal afhangen van de evolutie van het aantal werknemers 
werkzaam in de mobiele equipes en het aantal instellingen met een mobiele equipe. Desgevallend zal dit via een 
sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst overeengekomen moeten worden. 

De medewerkers van de mobiele equipe zullen dus op voorhand hun uurrooster kennen, zonder te weten op 
welke dienst ze zullen worden ingezet. 

De medewerkers behorende tot de mobiele equipe zijn niet de eerst aangesprokenen wanneer er zich bij andere 
werknemers last-minute wijzigingen voordoen aan het uurrooster EN er niemand van de mobiele equipe 
aanwezig (lees: ingeroosterd) is om deze afwezigheid op te vangen. 

 

3 Een vast uurrooster* is een werkrooster dat door de werknemer voor onbepaalde duur gekend is. Het is aan geen enkele 
eenzijdige verandering onderhevig. 
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4 Een cyclisch uurrooster* is opgebouwd uit een opeenvolging van (verschillende) weekroosters. Het arbeidsreglement 
moet de duur van de cyclus bepalen, alsook het moment en de manier waarop de verschillende uurroosters elkaar 
afwisselen. Naar voorspelbaarheid is het rooster vergelijkbaar met een vast rooster. Er moet op elk tijdstip kunnen 
vastgesteld worden wanneer de cyclus begint. 

 

6.2 OPSTELLEN VAN EEN WERKINGSREGLEMENT 

Voor de start van de mobiele equipe kan het overlegorgaan best een werkingsreglement opstellen. 

Dit reglement bevat: 

• Het aantal werknemers van de mobiele equipe, hun functie, hun contractuele 
tewerkstellingstijd en hun namen 

• De uurroosters van de mobiele equipe (cfr. punt 6.1) 
• De verantwoordelijke voor het opstellen van het uurrooster van de leden/werknemers van de 

mobiele equipe 
• De toewijzingsprioriteiten (cfr. punt 6.4) 
• Het aantal en de namen van de zorg afdelingen/diensten binnen de instelling waar de 

mobiele equipe kan functioneren 
• De functie van de werknemers die kunnen vragen om de mobiele equipe in te schakelen 
• De naam en de functie van de verantwoordelijke die beslist over de dagdagelijkse inzet van de 

mobiele equipe 
• De inhoud van de halfjaarlijkse evaluatie (cfr. punt 6.5) 

Als de instelling niet beschikt over een sociaal overlegorgaan moet zij een kopie van het werkingsreglement 
opsturen naar de regionale vakbondsverantwoordelijken van de in het Paritair Comité vertegenwoordigde 
representatieve werknemersorganisaties. De regionale vakbondsverantwoordelijken hebben 14 dagen de tijd 
om hun eventuele bemerkingen over te maken. (zie punt 4) 

 

6.3 OMSCHRIJVING VAN DE VERBETERPUNTEN, DOELSTELLINGEN EN 
VERBETERSCENARIO’S 

In het kader van het pilootproject (2010-2012) werden aan de deelnemende instellingen volgende doelstellingen 
en verbeterpunten bij wijze van illustratie meegedeeld. Als voorbeeld geven we deze verbeterpunten en 
doelstellingen mee in deze algemene handleiding. 

Het is raadzaam om in uw overlegorgaan of LPW de verbeterpunten, doelstellingen en 
verbeterscenario’s te omschrijven of vast te leggen: 

- Een omschrijving van de verbeterpunten waarrond uw instelling verbeteringsscenario’s en 
doelstellingen wenst uit te werken met betrekking tot de vervanging van afwezigheden en de 
wijziging van uurroosters 

- Een omschrijving van de beoogde doelstellingen (WAT) ter verbetering. 

Bij het bepalen van de doelstellingen is het van belang dat het gaat om meetbare, tijdsgebonden 
en realistische doelstellingen. Een principe dat kan helpen om meetbare doelstellingen te 
formuleren is het SMART-principe5. 

Er kan gekozen worden voor o.a. volgende doelstellingen: 
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 Een vroegere bekendmaking en mededeling van het voorlopige (indien van 
toepassing) en definitieve uurrooster 

 Daling van het aantal uurroosterwijzigingen op vraag van de werkgever na de 
bekendmaking van het voorlopige uurrooster via de invoering van een stabiel 
uurrooster 

 Daling van het aantal uurroosterwijzigingen op vraag van de werkgever na de 
bekendmaking van het definitieve uurrooster via de invoering van een stabiel 
uurrooster 

 Daling van het aantal uurroosterwijzigingen op vraag van de werknemer na de 
bekendmaking van het voorlopige uurrooster via de invoering van een stabiel 
uurrooster 

 Daling van het aantal uurroosterwijzigingen op vraag van de werknemer na de 
bekendmaking van het definitieve uurrooster via de invoering van een stabiel 
uurrooster 

 Daling van het aantal onmiddellijke oproepen (minder dan 48u voor de prestatie) 
 Daling van het aantal te recupereren meeruren 
 Daling van het aantal werknemers dat thuis opgeroepen wordt 
 Daling van het aantal uren interimarbeid 
 Daling van het aantal uren waarop beroep wordt gedaan op een jobstudent 
 Daling van de werkdruk 

- Een omschrijving van de verbeteringsscenario’s die aangeven HOE uw instelling de 
verschillende doelstellingen wenst te realiseren. 

Het is raadzaam om bij de uitwerking van deze scenario’s rekening te houden met de organisatie van de 
instelling en het concrete uurroosterbeleid. 

Deze scenario’s kunnen vervolgens na bespreking binnen de lokaal paritaire werkgroep of sociaal 
overlegorgaan bijgestuurd worden. 

 

 

5
Managementprincipe dat je helpt om doelstellingen te formuleren. SMART staat voor Specifieke (duidelijke doelstellingen), Meetbare (met 

resultaatindicator), Acceptabele (voldoende draagvlak), Realistische (haalbare doelstellingen met voldoende draagkracht) en Tijdsgebonden 
(eindpunt van de doelstelling) doelstellingen. Wanneer een doelstelling objectief meetbaar is, is het goed om er een cijfer aan te linken 
(resultaatsindicator = waaraan kan ik zien dat mijn doelstelling werd behaald). Bv. het aantal uurroosterwijzigingen met 25 % verminderen 
tegen het einde van het pilootproject. 

 

6.4 OPMAAK VAN EEN TOEWIJZINGSPLAN 
 

Dit toewijzingsplan geeft een beschrijving van de manier waarop uw instelling de mobiele equipe concreet wil 
inzetten of invullen en vormt mee de basis voor een evaluatie van de werking van uw mobiele equipe. 

Het toewijzingsplan van de mobiele equipe wordt opgesteld in overleg met het sociaal overlegorgaan of de lokale 
paritaire werkgroep en wordt formeel ter bevestiging voorgelegd aan het sociaal overlegorgaan (SD, CPBW, OR). 

De volgende vragen worden daarbij beantwoord: 

a. Hoeveel voltijdse equivalenten en effectieve werknemers (‘koppen’) in de instelling zullen door de 
mobiele equipe worden ondersteund? 
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b. Op hoeveel en op welke afdelingen/diensten binnen de instelling zal de mobiele equipe 
functioneren, indien dit niet mogelijk is op alle afdelingen (diensten)? 

c. Wie (bv. hoofdverpleegkundige, directie) neemt de beslissingen rond de toewijzing van de leden van 
de mobiele equipe? Idealiter gebeurt de beslissing tot toewijzing op basis van de aanvragen door één 
centraal persoon die de inzet van de mobiele equipe beheert. 

d. Wie stelt de uurroosters op voor de medewerkers van de mobiele equipe? 
e. Wie doet de aanvraag om een mobiele equipe in te schakelen? 
f. Op welk moment doet men beroep op de mobiele equipe? 
g. Bepaal de orde van prioriteit (toekenningscriteria, beslissingsboom van inzet) aan op basis waarvan 

de mobiele equipe zal worden ingezet of toegewezen, met vermelding van maximale duren. 

De 3 eerste prioriteiten voor de toewijzing van de mobiele equipe, conform de sectorale CAO zijn: 

1. De onmiddellijke vervanging van onvoorzien afwezige werknemers. Onder 
“onmiddellijke vervanging” wordt verstaan: de vervanging van de onvoorziene 
afwezigheid, wegens ziekte of dwingende reden tot max. de eerste 5 dagen afwezigheid 

2. De onmiddellijke vervanging van geplande afwezigheden van korte duur met een maximale 
vervangingsperiode van 5 dagen 

3. Buitengewone vermeerdering van de werklast /uitzonderlijk verhoogde werkdruk De 
volgorde van de prioriteiten 2 en 3 kan worden omgedraaid door het sociaal overlegorgaan of LPW. 

Een mobiele equipe kan voor langer dan 48 uur ingeschakeld worden. Enige voorwaarde hierbij is dat 
het moet gaan om korte termijn opdrachten. De ervaring uit het pilootproject leert dat het om maximaal 
7 dagen gaat. De mobiele equipe mag niet gebruikt worden om langdurige vervangingen te doen. 

 

6.5 EVALUATIEVERSLAG VAN HET SYSTEEM MOBIELE EQUIPE 
 

De lokale paritaire werkgroep of sociaal overlegorgaan van elke instelling kan best 2 maal per jaar een evaluatie 
maken van het systeem van de mobiele equipe binnen hun instelling. De lokale paritaire werkgroep (LPW) of 
sociaal overlegorgaan ontvangt daartoe een jaarlijks kwalitatief en kwantitatief verslag over de werking, de 
verdeling, de samenstelling van de mobiele equipe, de redenen van de vervangingen en in voorkomend geval 
de redenen van de niet-vervangingen. 

De evaluatie en het verslag bevatten minstens volgende elementen: 

- Worden de beoogde doelstellingen (= het objectief van verbetering) vastgelegd bij de start van het 
project gerealiseerd? 

- Kan er door het inzetten van de mobiele equipe een evolutie vastgesteld worden met 
betrekking tot: 

- Het aantal gepresteerde en te recupereren meeruren zoals bepaald door de 
arbeidswet 

- Het aantal overuren zoals bepaald door de arbeidswet 
- Het aantal uurroosterwijzigingen na de bekendmaking van het voorlopige 

uurrooster 
- Het aantal uurroosterwijzigingen na de bekendmaking van het definitieve 

uurrooster 
- Het aantal onmiddellijke oproepen (minder dan 48u voor de prestatie) ten gevolge van 

wijzigingen aan het uurrooster waar vrijwillig op is ingegaan door werknemers 
- De vroegere bekendmaking van het voorlopig en definitief uurrooster 
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- Het aantal werknemers dat thuis opgebeld wordt 
- Het aantal uren interimarbeid 
- Het aantal uren gepresteerd door jobstudenten 
- Het aantal onvoorzien afwezige werknemers 
- De werkdruk: 

1. Heeft de inzet van de mobiele equipe een invloed gehad op de werkdruk bij de 
medewerkers van uw instelling? (kwalitatief aspect) 

2. Indien er sprake is van verhoogde werkdruk, wat zijn hier dan de 
voornaamste redenen voor? 

- Beschrijving van de door het overlegorgaan of de lokale paritaire werkgroep gemaakte 
vaststellingen en uitgewerkte verbeterscenario’s 

- Prestaties van de mobiele equipe: omvang en aard (welke soort vervangingen, termijn van de 
vervanging, duur, …) 
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7. FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Naar aanleiding van het pilootproject werden “FAQ” samengebundeld; We raden de instellingen aan deze 
te doorlopen. 

 

WAT ALS EEN INSTELLING ER NIET IN SLAAGT OM TIJDIG PERSONEEL AAN TE WERVEN? 

Antwoord: De instellingen krijgen voldoende de tijd om deze tewerkstellingen te realiseren. Idealiter moeten 
de ter beschikking gestelde jobs zo snel mogelijk ingevuld en werkzaam zijn in de instelling als mobiele equipe. 
Een instelling die hier niet tijdig in slaagt dient dit te communiceren naar de Kamer. 

 

FINANCIERT DE KAMER DE TEWERKSTELLING AAN 100 %? 

Antwoord: 

Maribel tewerkstellingen: Het fonds financiert de loonkost van de werknemer, zijnde het brutoloon van de 
werknemer verhoogd met de werkgeversbijdrage voor de Sociale Zekerheid (met uitzondering van 
arbeidsgeneeskunde, wetsverzekering, arbeidskledij en de aansluiting bij een sociaal secretariaat) maar deze 
tussenkomst is geplafonneerd tot max € 35.500 per voltijdse per jaar (controle op gepresteerde en gelijkgestelde 
uren) of € 17.750 per halftijdse per jaar. Deze tewerkstellingen geven ook recht op financiering 3de luik die via 
het RIZIV verloopt. Er mag op geen enkel ogenblik dubbele financiering zijn. Deze werknemers tellen niet mee 
voor de RIZIV-norm en - financiering. – zie brochure maribel 

RIZIV-tewerkstellingen: De verdeling, het beheer en de opvolging van de jobs gebeurt door het Fonds Sociale 
Maribel 330 die bijkomende objectieve criteria hanteert voor de verdeling van de jobs binnen de budgettaire 
context. Het RIZIV voorziet een plafond van € 50.000 per voltijdse tewerkstelling, de financiering van het 3de 
luik inbegrepen. 

 

ZIJN ER ANDERE KOSTEN DIE MEEGENOMEN WORDEN (VB. WAGEN, TANKKAART) IN 
GEVAL VAN VERPLAATSINGEN BINNEN EEN BEPAALDE REGIO VOOR EEN GROEPERING 
VAN INSTELLINGEN? 

Antwoord: nee (dit is de klassieke regelgeving van de maribel) 

 

MOETEN DE TEWERKSTELLINGEN MOBIELE EQUIPE OP DE JAARRAPPORTEN EN TRIMESTRIËLE 
PRESTATIESTATEN VERMELD WORDEN? 

Antwoord: Indien het gaat over Maribel tewerkstellingen moeten ze zowel op het jaarrapport als op de 
trimestriële prestatiestaten vermeld worden. Toekenningen die via RIZIV-financiering verlopen moeten niet 
opgenomen worden in deze documenten. Voor deze tewerkstellingen zal de Kamer een apart document 
opmaken om de nodige gegevens op te vragen. 

 

MOET ER IN DE CONTRACTEN VERMELD WORDEN DAT HET GAAT OM AANWERVINGEN IN HET 
KADER VAN MOBIELE EQUIPE? 

Antwoord: neen, indien het gaat over Maribel tewerkstellingen. Voor de contracten die via RIZIV-financiering 
verlopen moet er vermeld worden dat het gaat om een aanwerving in het kader van de jobcreatie 2011 en 2013. 
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IS HET MOGELIJK OM WERKNEMERS DIE MOMENTEEL REEDS WERKZAAM ZIJN IN DE INSTELLING 
DOOR TE SCHUIVEN NAAR DE MOBIELE EQUIPE? 

Antwoord: ja, dit is mogelijk onder voorwaarde dat de vrijgekomen plaats ingevuld wordt door een nieuwe 
medewerker. 

 

WELKE WERKNEMER KOMT DAN IN AANMERKING VOOR FINANCIERING IN HET KADER VAN DE 
MOBIELE EQUIPE? DE INTERN DOORGESCHOVEN WERKNEMER OF DE NIEUW AAN TE WERVEN 
WERKNEMER? 

Antwoord: De nieuw aan te werven werknemer, dus niet de werknemer die in de mobiele equipe 
tewerkgesteld wordt. 

 

ZIJN DE INSTELLINGEN VRIJ OM DE DUURTIJD VAN HET ARBEIDSCONTRACT TE BEPALEN? 
Antwoord: Neen, het gaat enkel om contracten voor onbepaalde duur. 

 

MAG EEN INSTELLING VERZORGENDEN AANWERVEN? 

Antwoord: Neen, enkel voorlopig of definitief geregistreerde zorgkundigen. 

 

OVER WELK TYPE UURROOSTER BESCHIKKEN DE LEDEN VAN DE MOBIELE EQUIPE? 

Antwoord: De werknemer moet bij voorkeur beschikken over een vast of cyclisch uurrooster dat 
overeengekomen is in het sociaal overlegorgaan. Zogenaamde “oproepcontracten” zijn bij wet verboden. De 
medewerkers van de mobiele equipe zullen dus op voorhand hun uurrooster kennen, zonder altijd te weten 
op welke dienst ze zullen worden ingezet. 

 

KAN EEN WERKNEMER VAN DE MOBIELE EQUIPE OP KORTE TERMIJN OPGEROEPEN WORDEN OM EEN 
AFWEZIG PERSONEELSLID TE VERVANGEN OP EEN MOMENT DAT HIJ NIET IS INGEROOSTERD OM TE 
WERKEN? 

Antwoord: De medewerkers behorende tot de mobiele equipe zijn niet de eerst aangesprokenen wanneer er 
zich bij andere werknemers last-minute wijzigingen voordoen aan het uurrooster EN er niemand van de mobiele 
equipe aanwezig (lees: ingeroosterd) is om deze afwezigheid op te vangen. Een beurtrolsysteem kan in deze 
situatie een oplossing zijn. 

 

OP WELKE MOMENTEN KAN BEROEP GEDAAN WORDEN OP DE MOBIELE EQUIPE? 

Antwoord: Het is de bedoeling om de medewerkers van de mobiele equipe tijdens weekdagen, in het weekend 
en tijdens de avonduren te laten werken. De mobiele equipe kan niet worden ingezet om vaste nachtdiensten 
in te vullen. 
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KAN DE MOBIELE EQUIPE GEBRUIKT WORDEN OM RECUP- OF OVERUREN VAN 
VERPLEEGKUNDIGEN EN ZORGKUNDIGEN BINNEN DE INSTELLING OP TE VANGEN? 

Antwoord: In principe niet. De prioriteiten zijn de onmiddellijke vervanging van onvoorzien afwezige 
werknemers, de vervanging van de onvoorziene afwezigheid wegens ziekte of wegens een dwingende reden, 
tot maximaal de eerste 5 dagen afwezigheid. De onmiddellijke vervanging van geplande afwezigheden van korte 
duur met een maximale vervangingsperiode van 5 dagen en buitengewone vermeerdering van de werklast. 

 

MAG EEN MOBIELE EQUIPE GEBRUIKT WORDEN OM VERKORTE BRUGPROJECTEN VAN VERZORGENDE 
NAAR ZORGKUNDIGE OP TE VANGEN? (OPSTAP NAAR VERPLEEGKUNDIGE) 

Antwoord: Neen 

 

MAG EEN MOBIELE EQUIPE GEBRUIKT WORDEN OM VERLOFPERIODES OP TE VANGEN VAN 
BIJVOORBEELD EEN MAAND? 

Antwoord: Neen, de vervanging van verlofperiodes moet ingepland kunnen worden in het uurrooster 
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8. TIPS EN ‘GOOD PRACTICES’ 

8.1 ROND DE WERKING VAN DE MOBIELE EQUIPE 
 

A. De aantrekkingskracht van de mobiele equipe is dat verpleegkundigen en zorgkundigen via dit systeem een 
zekere polyvalentie kunnen ontwikkelen. Dit is een groot voordeel die het nadeel van de dagelijkse toewijzingen 
moet compenseren. Om het aantrekkelijk karakter te blijven verzekeren, om de medewerkers te blijven motiveren 
en ervoor te zorgen dat het personeel binnen de mobiele equipe blijft, kunnen er verschillende mechanismen 
gebruikt worden: 

- Het verzekeren van stabiele uurroosters (vaste of cyclische uurroosters, definitieve uurroosters die 
lang op voorhand worden meegedeeld) voor de leden van de mobiele equipe. 

- Het bij de aanvang en start van de mobiele equipe goed nadenken over de shiftperiodes van de mobiele 
equipe (zo bijvoorbeeld heeft het geen zin om een medewerker van de mobiele equipe één weekend per 
maand te plannen als de directie zich op middellange termijn zich verplicht ziet om terug te komen op 
deze beslissing). 

- Het verzekeren van een goed onthaal in het rusthuis en/of rust -en verzorgingstehuis voor de leden 
van de mobiele equipe. 

- Het zichtbaar maken van de mobiele equipe binnen de instelling: alle medewerkers binnen de instelling 
dienen op de hoogte te zijn van het bestaan en de voordelen van de aanwezigheid van de mobiele 
equipe. 

- Het creëren van een goede teamgeest-en sfeer binnen de mobiele equipe. 
- Het voorzien van een diensthoofd (bv. hoofdverpleegkundige) verantwoordelijk voor de mobiele 

equipe. De rol van deze persoon kan er uit bestaan om, naast zijn/haar verantwoordelijkheid voor 
zorgverstrekking, aan de hand van verschillende indicatoren (het aantal aanvragen, het aantal 
toewijzingen, moeilijkheden tijdens de toewijzingen, moeilijkheden om de leden van de mobiele 
equipe te houden) de werking van de mobiele equipe binnen de instelling/ groep van instellingen te 
inventariseren. 

- Het voorzien van regelmatige mobiele equipe – overlegmomenten. 

 

B. De mobiele equipe kan pas efficiënt en mobiel dynamisch ingezet worden indien de basisbezetting op 
verschillende afdelingen gegarandeerd wordt. Bij structurele personeelstekorten in bepaalde afdelingen is het 
op termijn moeilijk om de mobiele equipe effectief mobiel te houden. 

 

C. Om de stabiliteit van de dienstroosters te garanderen, moeten de tijdsblokken die de mobiele equipe voor 
hun rekening nemen, overeenkomen met de periodes dat zorgkundigen/verzorgenden en verpleegkundigen 
overdag werken. 

 

D. Het is belangrijk dat alle betrokken werknemers binnen de instelling geïnformeerd worden over de regels die 
bestaan rond de toewijzing van de mobiele equipe. 

 

E. Het is belangrijk om vooraf te bepalen welke rol de medewerkers van de mobiele equipe toebedeeld zullen 
krijgen. Krijgen ze geen zorgeindverantwoordelijkheid of worden ze gezien als volwaardige medewerkers? 
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F. Een goede mix van nieuwe, jonge medewerkers en ervaren medewerkers is belangrijk binnen de mobiele 
equipe. 

 

G. Als er meer aanvragen zijn dan medewerkers van de mobiele equipe, dan krijgen de aanvragen met de 
hoogste prioriteit volgens het toewijzingsplan prioriteit. 

De standaard prioritaire volgorde voor het inzetten van de mobiele equipe is de volgende: 

- De onmiddellijke vervanging in geval van onverwachte afwezigheid van personeelsleden; onder 
‘onmiddellijke vervanging’ dient te worden verstaan: de vervanging van de niet te voorziene 
afwezigheden wegens ziekte of dringende redenen 

- Een uitzonderlijke werkdruk 
- De onmiddellijke vervanging van geplande afwezigheden van korte duur (max. 48 u) 

De ondernemingsraad en bij ontstentenis de vertegenwoordiger(s) van de directie en de vakbondsafvaardiging 
is (zijn) bevoegd voor de opvolging en de toewijzing van de mobiele equipe en kunnen de 2e en de 3e prioriteit 
van volgorde wijzigen. Na deze 1ste drie prioriteiten kan het sociaal overlegorgaan extra prioriteiten toevoegen. 
We vragen wel om prioriteit 1, 2 en 3 als uitgangspunt te behouden. 

Bij de keuze tussen twee aanvragen met dezelfde prioriteit kan de keuze ook gemaakt worden op basis van 
indicatoren zoals bedbezetting, gepercipieerde werkdruk op de afdeling en de gepercipieerde drukte op de 
afdeling. 

Binnen de paritaire werkgroep zal er een toewijzingsprioriteit bepaald moeten worden. 

 

H. De lokale paritaire werkgroep dient vooraf in het projectplan aan te geven wat er gebeurt als er minder 
aanvragen zijn dan medewerkers van de mobiele equipe. 

 

I. Indien blijkt dat de leden van de mobiele equipe verdere inwerking of opleiding nodig hebben, dan kan een 
instelling er voor opteren om de mobiele equipe roterend in te zetten over verschillende afdelingen. 

 

8.2 ROND UURROOSTERBELEID 
 

Het verbeteren van het uurroosterbeleid is een van de doelstellingen die gekoppeld kan worden aan de invoering 
van een mobiele equipe. 

Uurroosters en arbeidstijd zijn een thema met veel gevoeligheden waar het soms aan definities ontbreekt. Via 
deze handleiding willen we hierover enkele tips geven. De recente ervaring leert dat ze een positief effect 
hebben op de stabiliteit van de uurroosters, de mate van flexibiliteit en de werkdruk van de werknemers. 

Het pilootproject toont aan dat de werking van de mobiele equipe een positief effect heeft op de stabiliteit 
van de uurroosters, het vervangingsbeleid en het beperken van het aantal meeruren en overuren. 

Het is van belang om zowel het voorlopige6 als het definitieve7 uurrooster vooraf en tijdig bekend te maken. 

- er bestaan veel voorbeelden maar die vallen buiten het bestek van deze handleiding 
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A. Op een georganiseerde manier voldoende ruimte laten aan het personeel om voorkeuren te geven voor 
het uurrooster van de komende maand. Er moet in de mate van het mogelijke mee rekening gehouden 
worden in het opstellen van het definitieve uurrooster. In vele instellingen wordt gewerkt met een 
‘wenslijst’. 

Aangenomen wordt dat het aantal wijzigingen op vraag van de werknemers daalt als het definitieve 
uurrooster voldoende lang op voorhand gekend is en het voorlopig uurrooster voldoende stabiliteit 
kent. 

Via een wensenlijst kunnen personeelsleden hun voorkeuren doorgeven en zo beter hun ‘werk en privé’ 
in balans brengen. Complementair daaraan hebben stabiele uurroosters die voldoende lang op voorhand 
gekend zijn het voordeel dat werknemers in de mate van het mogelijke zich kunnen organiseren in functie 
van het uurrooster. 

 

B. Werken met standaardformulieren voor wensenlijst, wissels, … 

 

C. Volledige, transparante, correcte en maandelijkse informatie aan de werknemers betreffende 
het aantal gepresteerde uren, meeruren en eventuele overuren. 

 

D. De uurroosters moeten voldoende systematiek hebben. 

 

E. Het uurroosterbeleid is zonder twijfel een zaak voor het sociaal overleg! Iedereen, de werkgever, het 
personeel en als gevolg daarvan ook de bewoners via de kwaliteit van de zorg, hebben baat bij een 
goed en gedragen uurroosterbeleid. 

 

F. Als er structureel te weinig personeel wordt gepland om te werken dan kan een goed uurrooster ook 
geen wonderen verrichten. Er moet dus voldoende personeel ingeroosterd worden. 

 

G. Het kan noodzakelijk zijn om de uurroosters te herzien en op te nemen in het 
arbeidsreglement. 

 

6 Een ontwerp van uurrooster voorafgaand aan het definitief uurrooster, ten indicatieve titel meegedeeld aan de werknemers. 
Dit ontwerp is nog vatbaar voor veranderingen. 
7
Het rooster zoals het geafficheerd en gecommuniceerd wordt aan de werknemer ten minste 5 werkdagen voor de start van 

de periode waarop het rooster betrekking heeft. 
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