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MOBIELE EQUIPE OUDERENZORG 

 
 
De Collectieve Arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 betreffende de invoering en de werking van de mobiele 
equipe voor de onmiddellijke vervanging, voorziet een sociaal overleg. Aangezien uw instelling niet beschikt over een 
overlegorgaan, stellen de sociale partners van de sector u dit document voor als « leidraad » voor de opstart van een 
mobiele equipe. U moet dit document, samen met een werkingsreglement (zie punt IV) volledig ingevuld, opsturen 
naar 3 regionale secretarissen van de syndicale organisaties. De regionale secretarissen hebben 14 dagen om hun 
eventuele bemerkingen over te maken. Door deze procedure te volgen, voldoet u aan de voorwaarde van het sociaal 
overleg van de cao om te kunnen genieten van deze tewerkstelling. 
 
I. Gegevens van de instelling 
 
Instelling:              
Adres:               
               
Contactpersoon:        Tel:       
 
 
II. Informatie over de mobiele equipe 
 
Welke is/zijn de voorziene functie(s) voor de werknemer(s) mobiele equipe? (aankruisen aub) 
 
De mobiele equipe is als volgt samengesteld: 
 

 VTE hoofden 
Zorgkundigen   
Verpleegkundigen   
Re-activatie personeel   

 
 
Geef het aantal en de naam van de diensten of afdelingen van de instelling op die de mobiele equipe/werknemer(s) 
zal ondersteunen:  
              
              
              
               
 
Aantal VTE dat door de mobiele equipe ondersteund zal worden 

• Zorgkundigen:              
• Verpleegkundigen:             
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Welke periodes zijn gedekt door de mobiele equipe: (aankruisen aub) 

• Dagen van de week:             
• Uurrooster:              

☐ Ochtend 
☐ Namiddag 
☐ Avond 

• Uurrooster van de mobiele werknemer  
☐ Cyclus 
 Cyclus van      weken 
 Uurrooster:       

☐ Vast 
☐  Andere:             

 
 
III. Toewijzing van de mobiele equipe   
 
Prioriteiten voor toewijzing: (voorzien in artikel 6 van de CAO) 

1. Onmiddellijke vervanging van onvoorziene afwezigheid 
2. Vervanging van geplande afwezigheid van korte duur 
3. Verhoging van de werkdruk 

 
Wordt de volgorde tussen de prioriteiten 2 en 3 omgedraaid? (aankruisen aub) 

☐ Ja 
☐ Nee 

 
Opmerkingen:  
              
              
              
               
 
Maximum aantal opeenvolgende dagen van toewijzing om dezelfde reden?        
(Artikel 6 van de cao voorziet een maximum van 5 dagen) 
 
Maximum duur van de vervanging op eenzelfde dienst:         
 
Wie van de directie wijst de mobiele werknemer toe?          
 
Op welk moment van de dag?             
 
Wie van de afdeling of dienst mag de aanvraag doen? 
               
 
Voor de start van de mobiele equipe kan het overlegorgaan best een werkingsreglement opstellen. 
 
  

http://www.fe-bi.org/


 
 

 
www.fe-bi.org 

 
3 

 

 
IV. Werkingsreglement (als bijlage bij dit formulier verzenden naar de regionale secretarissen) 
 
Dit reglement bevat: 

o Het aantal werknemers van de mobiele equipe, hun functie, hun contractuele arbeidsduur en hun namen 
o De uurroosters van de mobiele equipe  
o De verantwoordelijke voor het opstellen van het uurrooster van de leden/werknemers van de mobiele 

equipe 
o De toewijzingsprioriteiten  
o Het aantal en de namen van de afdelingen/diensten binnen de instelling waar de mobiele equipe kan 

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

equipe 
o De inhoud van de halfjaarlijkse evaluatie  

 
Meer informatie over een aantal van deze aspecten kan u terugvinden in de handleiding. 
 
Datum:   /   / 20   
 
Handtekening en naam van de werkgever,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met de kamer van de sector ouderenzorg, uw 
werkgeversfederatie of een van de regionale secretarissen van de syndicale organisaties in uw regio. De lijst van 
de regionale secretarissen, alsook dit formulier zijn beschikbaar op www.fe-bi.org. U kunt dit document per mail 

bezorgen aan de regionale secretarissen. 
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