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I. JAARLIJKSE RAPPORTERING 

 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 betreffende de maatregelen ter bevordering van de 

tewerkstelling in de sector van de beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode 

Kruis voorziet in artikel 11 dat iedere werkgever die geniet van de Maribel minstens jaarlijks een rapport opmaakt. 

Dit verslag heeft betrekking op 2017. 

 

 

II. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN. 

 

Dit rapport bevat de samenvatting van de aan alle instellingen opgevraagde rapporten en heeft betrekking op de 

instellingen die een tewerkstelling kregen toegewezen in het kader van de Sociale maribel (SM) en de Fiscale Maribel 

(FM) (behalve de Mini Akkoord toekenning). 
 

Sector 

Aantal instellingen die 

een jaarrapport voor 

2017 hebben ingediend 

Wijkgezondheidscentra (WGC) 38 

Maisons Médicales  (MM) 83 

Beschut Wonen  (BW) 47 

Habitations Protégées  (HP) 22 

Rode Kruis/Croix Rouge (RX-XR) 2 

Totaal 192 
 

Bovendien zult u, in dit verslag, een kort overzicht van de beslissingen van het beheerscomité en het gebruik van zijn 

dotatie voor het jaar 2017 vinden. 
 

 

III. DOTATIE 2017 

 

Sociale Maribel (SM) 

De dotatie voor 2017 vanwege de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de gehele sector van de Sociale Maribel 

330 bedroeg 364.037.653,68€ waarvan 6.484.667,00€ werd doorgestort naar de beschut wonen, 

wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis, verdeeld zoals: 

• 2.090.301,00€ voor de Beschut Wonen 

• 389.975,00€ voor de Habitations Protégées 

• 907.891,00€ voor de Wijkgezondheidscentra 

• 1.553.306,00€ voor de Maisons Médicales 

• 1.543.194,00€ voor Croix-Rouge en Rode Kruis 

 

De werkingskosten bedragen jaarlijks maximaal 1,20% van de dotatie: 1,20% van 6.484.667,00€ = 177.816,00€.  

 

Fiscale Maribel (FM) :  

Dotatie 2017 : 1.175.508,73€, verdeeld zoals : 

• 229.892,32€ voor de Beschut Wonen 

• 64.600,00€ voor de Habitations Protégées 

• 166.232,03€ voor de Wijkgezondheidscentra 

• 303.661,27€ voor de Maisons Médicales 

• 411.123,11€ voor de Croix-Rouge et Rode Kruis 

 

De bedragen van de Fiscale Maribel worden berekend in functie van de loonmassa en variëren dus maandelijks. In 

totaal ontving de kamer 1.175.508,73€ voor 2017, een gemiddelde van 97.959,06€ per maand.  
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In dit rapport wordt bovendien een overzicht gegeven van de beslissingen van het beheerscomité van de Kamer en de 

besteding van de haar toegekende middelen voor 2017. 

 

IV. BESLISSINGEN BEHEERSCOMITE  

 

Beheerscomité van 09/02/2017 

Maribel 

De werkwijze voor de verdeling van de Maribel-middelen wordt aangepast. 

Vanaf nu wordt voor de ‘Maisons Médicales’ dezelfde verdelingswijze toegepast als voor de Wijkgezondheidscentra, 

nl alle toekenningen voor structurele Sociale Maribel volgens het resterend theoretisch trekrecht De instellingen die 

nog geen structurele Maribel hebben, krijgen echter wel voorrang. 

 

Op de vraag van een wijkgezondheidscentrum of het mogelijk is om een contract van 6u/week in te dienen, is het 

antwoord negatief. 

Een minimum van 9.5h/week (met een verhoging van het contract, arbeidswetgeving van minimum 13u) is vereist. 

 

Maatregelen Maggie De Block 

De Wijkgezondheidscentra en Maisons Médicales worden getroffen door de besparingsmaatregelen. 

• Er worden momenteel geen nieuwe instellingen aanvaard, enkel de dossiers die vóór 08.10.2016 werden 

ingediend worden momenteel behandeld. Hopelijk zijn nieuwe aanvragen vanaf 1 juli 2017 mogelijk. 

• De bestaande WGC en MM zullen onderworpen worden aan een Audit. 

 

Dit zorgt voor problemen op het terrein. WGC/MM die na een (lange) voorbereidingstijd hun deuren openen voor hun 

patiënten, worden verplicht per prestatie te werken. 

Om aan de criteria te voldoen om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van de Sociale Akkoorden, moeten de 

(Nederlandstalige) WGC forfaitair werken en 3 zorgdisciplines aanbieden.  

Dit is momenteel onmogelijk.  

Voor de MM zijn de criteria verschillend: zij moeten een erkenning van de gemeenschap krijgen, op dit ogenblik 

werken we met de documenten die de ontvankelijkheid verklaart van de aanvraag. Er wordt ook hier geen nieuwe 

erkenningen gedaan. 

Hoe wordt dit aangepakt voor de verdelingen van de dotatie van de sociale akkoorden? Wordt vervolgd. 

 

Beheerscomité van 15/06/2017 

Voorstelling, bespreking en goedkeuring van de Jaarrekening 2016 

De cijfers worden toegelicht door Bavo Vanderhaegen.  

Om het saldo van de niet-recurrente middelen “op te maken” werden reeds bijkomende tewerkstellingen van 

bepaalde duur verdeeld bij de Maisons Médicales (13 x 0.5VTE), Wijkgezondheidscentra (8x 0.5 VTE), de Habitations 

Protégés zonder structurele Maribel (5 x 0.5 VTE) voor 1 jaar en voor de enige IBW zonder structurele Maribel 0.5VTE 

voor 2 jaar. 

De jaarrekeningen worden goedgekeurd. 

 

Opvolging nieuwe toekenningen 2017 

Contracten onbepaalde duur: Buiten enkele “buitengewone” dossiers, zijn aan alle toekenningen ingevuld. 

Eén contract van bepaalde duur zou na verschillende weigeringen uiteindelijk pas eind april aangeboden worden aan 

een instelling. Door de te krappe bezetting is de opvolging niet kort genoeg geweest en is deze toekenning verloren 

gegaan. Wel opnieuw late starters die voor niet recurrente middelen zullen zorgen. 

Op het bureau werd een eerste brainstorm gedaan voor de toekenningen van 2018 op basis van de prognose van de 

dotatie. Deze dotatie zal toelaten om én plafondverhoging en bijkomende financiering te voorzien. Een simulatie werd 

voorbereid: een verhoging van het plafond naar 37.000€/VTE/jaar voor alle sub-sectoren behalve de Instellingen voor 

Beschut Wonen, die nog steeds een “historische schuld” meeslepen die jaarlijks wordt bijgepast door de 330 aan 

Kamer 5. 
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De vergadering is akkoord met de plafondverhoging.  

Met deze plafondverhoging en de verlating van een maximum-barema moeten de instellingen wel gewezen worden 

op de verhoogde eigen inbreng dat dit kan betekenen. 

 

Wijzigingen van het KB: 

Ten gevolge van de wijzigingen in het KB moeten er een aantal beslissingen geacteerd worden. Deze aanpassingen 

moeten in het werkdocument van Kamer 5 opgenomen worden, en voorgelegd worden ter validering in de 

vergadering van 330. 

 

De aanwezige leden komen overeen dat:  

- Er zal geen budget voorzien worden voor bedreigde banen in 2016-2017-2018. 

- De nieuwe wijze van arbeidsvolumecontrole op dezelfde wijze voor alle Kamers van de 330 zal worden 

medegedeeld aan de instellingen. 

- Door het afschaffen een maximum plafond (vroeger 1.55-1.61.177) nu 1.80 zal mogelijk zijn. 

- Voor de Wijkgezondheidscentra en de Maisons Médicales de disciplines die gefinancierd worden door het 

Forfait van het RIZIV nl Arts, Kinesitherapeut en Verpleegkundige niet meer in aanmerking zullen komen 

voor Maribel tewerkstellingen vanaf 2018. 

 

Beheerscomité van 14/09/2017 

Geen beslissing in verband met de Maribel werd genomen tijdens dit beheerscomité. 

 

Beheerscomité van 14/12/2017 

Nieuwe toekenningen Maribel 2018: 

Het budget 2018 wordt verdeeld en overlopen tijdens de zitting. 

Er staat momenteel 691.022,63€ op de rekening van de Kamer. 600.000€ werd opgenomen in het budget. 

De beslissingen van het comité van 14 september 2017 moeten herbekeken worden op basis van de huidige cijfers en 

de dotatie van de 330.  

 

Verhoging Maribelplafond: 

De leden van het beheerscomité hadden overwogen om het Maribelplafond voor alle instellingen te verhogen naar 

37.000€/ VTE maar dat zal te nipt zijn.  

Beschut Wonen, het Rode Kruis en Croix-Rouge zullen op het plafond van 34.750€/VTE blijven. 

De Habitations Protégées blijven eveneens op hetzelfde plafond van 36.000€/VTE. 

Het plafond van de Maisons Médicales en Wijkgezondheidscentra verhoogt van 36.000€ naar 37.000€/VTE. 

 

Toekenning bijkomende tewerkstellingen aan onbepaalde duur:  

Voor het Croix-Rouge en Rode Kruis, is er een financieringsmogelijkheid met de dotatie van 2018 om 44,78 VTE in 

plaats van 45,25 VTE toe te kennen. Bij voorkeur wordt hen geen bijkomende tewerkstelling toegekend voor 2018. 

Het lijkt er bovendien op dat deze twee instellingen meer dan hun aantal toekenningen gerealiseerd hebben. De cel 

zal dit onderzoeken. 

Voor Beschut Wonen is er geen nieuwe toekenning. Dit is nog steeds ten gevolge van de situatie die ontstond bij hun 

overstap van PC305 naar PC330. Momenteel zijn hen reeds te veel tewerkstellingen toegekend. 

Voor de Habitations Protégées is een toekenning van 0,5 VTE mogelijk in de Sociale Maribel, maar de sector zit in het 

negatief voor de Fiscale Maribel. Om voorzichtig te zijn, wordt er dus best niet toegekend 2018. 

Voor de Wijkgezondheidscentra kan de Kamer, bovenop de plafondverhoging, 6 halftijdse tewerkstellingen creëren 

volgens de volgorde van het “theoretisch recht”.    

Voor de Maisons Médicales kunnen er ook 8 halftijdse tewerkstellingen gecreëerd worden volgens de volgorde van 

het “theoretisch recht”. Eerst wordt er echter toegekend aan de MM die nog geen structurele Maribel hebben.   
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De toekenningslijst wordt overlopen.  

WGC: alle gecontacteerde instellingen hebben de tewerkstelling geaccepteerd. 

MM : Van de 8 gecontacteerde instellingen hebben er 6 geweigerd. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het moratorium 

van De Block dat zorgen veroorzaakt bij de instellingen. Ondertussen is de audit afgelopen en lijkt deze niet ongunstig. 

Een studie bevestigt ook dat de MM niet meer kosten aan de sociale zekerheid. 

Soms zijn de weigeringen te wijten aan andere redenen: geen plaats in de huidige lokalen.  

De cel heeft dus de volgorde van het trekkingsrecht gevolgd en de 2 volgende instellingen in de lijst gecontacteerd.  

Ter herinnering aan de WGC en de MM, de functies/disciplines gefinancierd door het forfait (dokter, verpleegkundiger 

en kinesitherapeut) worden niet meer geaccepteerd. 

 

Toekenningen bijkomende tewerkstelling van bepaalde duur:  

Tijdens het Comité van september werd beslist om tewerkstellingen van bepaalde duur toe te kennen vanaf 1/01/18 

en dit als volgt:  

Voor de Habitations Protégées, worden de 5 CBD van 10 maanden verlengd met 2 maanden, van 1/01/18 tot 28/02/18. 

Alle instellingen hebben geaccepteerd behalve Solier maar het is niet belangrijk aangezien het maar over een 

toekenning van 2 maanden gaat. 

Aan de Brusselse Maisons Médicales, zonder COCOF-erkenning en zonder nieuwe structurele Maribeltoekenning in de 

nabije toekomst, werd een verlenging voorgesteld voor een CBD van 1 jaar: 

 

Voor de Wijkgezondheidscentra, 2 x 0.5 VTE: zullen worden toegekend aan de jongste WGCs: 

 

Naargelang het budget van 2018 is het mogelijk om bijkomende contracten van bepaalde duur toe te kennen aan de 

MMs en WGCs. Deze worden voorzien voor de nieuwe instellingen die nog geen Maribeltoekenningen hebben.  

De instellingen moeten echter aan de 3 criteria voldoen (vzw, multidisciplinair en forfaitaire erkenning). We moeten 

ze dus contacteren en onderzoeken of ze aan de criteria voldoen. 

 

MM: (4.86) 5 vte  = 10 x 0.5 vte WGC: (2.98) 3 vte = 6 x 0.5 vte 

 

De leden keuren de toekenning van een halftijdse tewerkstelling toe aan de instellingen op de lijst. Deze zullen worden 

gecontacteerd door de administratieve cel. 
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V. BESTEDING VAN DE DOTATIE 

 

A) Kostprijs van de gerealiseerde tewerkstelling voor 2017   

 

De instellingen die een tussenkomst kregen van het Fonds moeten een verhoging van het arbeidsvolume realiseren. 

In totaal ging het om een verhoging van: 

 

Sector Toek OD MS Toek OD MF Totaal OD  Maximale kostprijs OD* 

BW 61,7 VTE 7,25 VTE 68,95 VTE 2.396.012,50 € 

HP 9,5 VTE 3,5 VTE 13 VTE 468.000,00 € 

WGC 25 VTE 4,5 VTE 29,5 VTE 1.062.000,00 € 

MM 41,5 VTE 8 VTE 49,5 VTE 1.782.000,00 € 

RX-XR 44,75 VTE 9,25 VTE 54 VTE 1.876.500,00 € 

Totaal 182,45 VTE 32,5 VTE 182,45 VTE 7.584.512,50 € 

* maximale kostprijs = gerealiseerde tewerkstellingen in VTE x plafond (MM-WGC-HP: 36.000 € / RX-XR-BW: 

34.750€) 

 

De Kamer heeft ook 45 toekenningen VTE van het mini akkoord 2011 van RIZIV verdeeld. 

In 2013 werden 10 VTE in het kader van de tewerkstellingen 2013 door de Kamer verdeeld. 

 

In 2017 zijn er reeds 214,95 VTE Maribel voor onbepaalde duur toegekend (waarvan 9,5 VTE toegekend in 2017 en 

13,25 VTE van bepaalde duur) 

Ces engagements ont été entre-temps réalisés à 100 % ou alors les institutions se sont définitivement retirées. 

Deze toekenningen zijn intussen 100% gerealiseerd tenzij de instellingen zich hebben teruggetrokken 

 

Sector Toegekende OD in 2017 SM BD 2017 

BW 0 VTE 0,5 VTE 

HP 0,5 VTE 2,5 VTE 

WGC 3,5 VTE 4 VTE 

MM 5,5 VTE 6,25 VTE 

RX-XR 0 VTE 0 VTE 

Totaal 9,5 VTE 13,25 VTE 

 

B)  Betalingen van voorschotten: 

 

Per kwartaal wordt aan de instellingen per halftijdse tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel een voorschot 

van 8.000 € per VTE betaald. 

 

C) Totaal reële betalingen door de Kamer tijdens de afrekening 2017 

 

De maximale tussenkomst in de loonkosten per VTE/jaar is: 

• 34.750,00€ voor RX-XR en BW 

• 36.000,00€ voor WGC, MM en HP 

 

Het totaal van de loonkosten (« bedrag te betalen ») ten laste door het Fonds voor 2017, bedroeg: 

7.645.225,37 € (6.835.889,35 € in 2016) : 

• MM: 1.837.332,75 € (1.399.414€ in 2016) 

• WGC: 1.114.008,91 € (844.668,94€ in 2016) 

• BW: 2.303.359,11 € (2.317.550,37 € in 2016) 

• HP: 514.024,60 € (417.260,57 € in 2016) 

• RXR: 1.876.500,00 € (1.856.995.57 € in 2016)  
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VI.  EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLING  

 

De Kamer heeft in de loop van oktober 2017 tewerkstellingsgegevens (uitgedrukt in arbeidsvolume maribel) 

ontvangen voor het jaar 2016. De cijfers voor 2017 zullen pas in oktober 2018 ter beschikking zijn. Het “arbeidsvolume 

sociale maribel” komt niet overeen met het statistisch arbeidsvolume uitgedrukt in “voltijdse equivalenten”. Zo 

worden alle arbeidstijdgegevens die niet als bezoldigde periode beschouwd worden (dus de gelijkgestelde periodes 

en de vakantieperiodes voor de arbeiders) meegeteld. Enkel alle andere arbeidstijdgegevens waarvoor de werkgever 

geen loon of vergoeding betaalt (code 30) worden buiten beschouwing gelaten. 1 

 

De cijfers van het arbeidsvolume zijn van de gegevens afkomstig die door de werkgevers worden verklaard, in: 

• 330.01.51 : Beschut Wonen 

• 330.01.52 : Habitations Protégées 

• 330.01.53 : Wijkgezondheidscentra 

• 330.01.54 : Maisons Médicales 

• 330.01.55 : Diensten voor het bloed van het Rode Kruis (Fr+Nl) 

 

In onderstaande tabel wordt de evolutie van de tewerkstelling in de sector in arbeidsvolume sociale Maribel 

weergegeven vanaf 2010. 

 

 Volume Sociale Maribel*  
  330.01.51 330.01.52 330.01.53 330.01.54 330.01.55   

  BW HP WGC MM RX-XR Total 

2010       664,75          184,14          319,15          613,92       1.612,17       3.394,13    

2011       677,11          185,80          327,93          646,32       1.426,21       3.263,36    

2012       707,65          194,17          379,22          730,65       1.334,76       3.346,44    

2013       698,37          199,63          409,33          784,06       1.319,74       3.411,12    

2014       732,21          204,57          430,64          844,69       1.287,52       3.499,62    

2015       762,83          221,18          561,35          969,74       1.254,28       3.769,37    

2016       774,60          242,53          593,11       1.041,67       1.245,77       3.897,67    

* Gegevens uit de werkgelegenheidscijfers van de RSZ 

 

Behoud van de werkgelegenheid:  

Sociale Maribel eist een verhoging van de werkgelegenheid op het niveau van de instelling via een bijkomende 

aanwerving (of met een verhoging van de werktijd) van een werknemer in het kader van de Sociale Maribel. 

 

De Koninklijke Besluiten van 1 juni 2016 en 10 januari 2017 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 

houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, ter uitvoering 

van de taks-shift, veroorzaakten een aantal belangrijke wijzigingen aan de regeling Sociale Maribel, o.a. met betrekking 

tot de controle van het arbeidsvolume.  

Inderdaad, luidt het artikel 50 § 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 nu als volgt: “het beheerscomité vergelijkt 

jaarlijks per werkgever het gemiddelde van de arbeidsvolumes uit het jaar (N-3) en (N-2) met het arbeidsvolume van 

het jaar van de laatste Maribeltoekenning van onbepaalde of bepaalde duur.” De controle gebeurt op basis van het 

arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdse equivalenten en op basis van het RSZ-nummer van de instelling.  

 

De controle van het arbeidsvolume van 2017 is nog niet gebeurd want de cijfers zullen pas vanaf oktober 2018 

beschikbaar zijn. 

 

De controle van het arbeidsvolume zal gebeurden door de cel op basis van de nieuwe methode.  

 

                                                           
1 Conceptuele nota van dienst statistiek van RSZ betreffende het arbeidsvolume is beschikbaar bij de Kamer. 
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VIII.  SUBJECTIEVE EVALUATIE VAN DE SOCIALE MARIBEL  

 

A. Resultaat van de enquete: 
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B. Opmerkingen van de werkgevers: 

 

Vraag 1: De Maribel tewerkstellingen verhoogden de intensiteit en de kwaliteit van de verstrekte dienstverlening en 

het comfort van de bewoners.  

 

De meeste opmerkingen bevestigen dat de Maribel heeft bijgedragen aan een betere kwaliteit van de zorg, en een 

betere overname van de patiënten, … 

Andere opmerkingen van instellingen: 

- De Maribel-werkgelegenheden hebben geen verband met de zorg maar met het bestuur binnen de instelling. 

- De Maribel-werkgelegenheid is een administratieve steun voor de zorgverleners en de beheerders maar met 

beperkingen vanwege het gebrek aan gespecialiseerde diploma's. 

- Een toekenning van bepaalde duur is problematisch voor de jonge structuren die nog geen optimale 

structurele financiering hebben. 

- Kwalitatieve bijdrage van de werktijd 

 

Vraag 2: De Maribeltewerkstellingen verlaagden de werkdruk voor het personeel. 

 

- Onder andere voor de artsen die meer taken kunnen delegeren 

- Een extra Maribel in 2017 had een absoluut gunstig effect op de werkdruk en ondersteund de team 

- Aangezien de precaire situatie van onze patiënten aan het stijgen is, blijft onze werkdruk hoog. 

- Dankzij het project, winst van tijd tijdens het eerste consult en de eerste contacten zijn verbeterd. 

- Niet voldoende en niet regelmatig. 

- De Maribel heeft het mogelijk gemaakt om een onbestaande functie (psy) in dienst te nemen die de werkdruk 

niet verminderde maar die een betere begeleiding van de patiënten mogelijk maakte. 

- Een derde persoon werd in dienst genomen die zich bezighoudt met een beter onthaal, een betere 

werkverdeling en enkele administratief werkuren per week worden losgemaakt. 

- Verlicht niet de werkdruk van het MM. 

- Verlaagt de werkdruk op het personeel. 

- Dankzij onze klusjesman heeft de begeleiding meer ruimte voor de bewoners te ondersteunen. 

- De begeleiding krijgt ondersteuning voor de sociale dossiers van de bewoners. 

- Verlaagt de werkdruk op het personeel. 

- Jammer genoeg niet echt een vermindering van de werkdruk ten gevolge van de profielen van de steeds meer 

deficitaire patiënten, zie lopende hervormingen van psychiatrische ziekenhuizen en een uitzonderlijke stijging 

van de administratieve werkdruk. 

 

Vraag 3: In welke mate verbeterden de Maribel tewerkstellingen een ander aspect binnen uw instelling?  

Algemeen worden deze tewerkstellingen als positief ervaren in de instelling door patiënten en personeel. Er is een 

grotere tevredenheid op de werkvloer. Het zorgpersoneel kan meer tijd aan de patiënten besteden, medische 

projecten ontwikkelen (bijv. diabetes,) of het zorgaanbod verhogen. Er is een betere patiënte behandeling op het 

niveau van de artsen en op het niveau van het onthaal. 

De administratieve last is eveneens verminderd wat tijd voor het onthaal vrijmaakt. 

De collegialiteit stijgt dankzij de vermindering van de werkdruk en dat is gunstig voor een goede algemene sfeer en de 

teamgeest te versterken.  

De patiënten en de bewoners in de PZ en de BW worden beter ondersteund en aanvullende activiteiten worden 

ontwikkeld. 

 

Hieronder een lijst van de samengevatte opmerkingen:  

-  Stijging van het aanbod, creatie van nieuwe functies, toevoeging van een multi-functie in de instelling, 

oprichting ontbrekende taak (12) 

- Verhoging van de zorgkwaliteit, continuïteit van de zorgen (verpleegkundigen,) (9) 

- Ontwikkeling van nieuwe projecten (5) (ex: coördinatie diabetes, psychologische consultatie…) 

- Betere administratieve ondersteuning. Vermindering van de administratieve last van het verplegend 

personeel, hetgeen geen tijd meer geeft voor de patiënten (9)  
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- Staan tegenover een stijging van het administratieve werk (3) 

- Verhoging van de ontvangstkwaliteit, duurzaamheid van het onthaal, beter patiëntbeheer (8) 

- Homogeniseren van de statuten van artsen  

- Betere organisatie van het werk, van de uren (6) 

- Vermindering van de stress, rustigere sfeer, beter sfeer, meer motivatie (4) 

- Beter patiëntbeheer, oprichting van een sociale begeleiding voor de patiënten (4) 

- Toegang tot zorg van de zeer kwetsbare personen  

- Meer middelen voor de communautaire gezondheid ten voordele van de patiënten (3) 

- Algemeen beheer van de instelling, ontwikkeling/start van de instelling, financiële situatie van de vzw (5)  

- Ontwikkeling van het patiënten comité en het samenwerkingsnetwerk  

- Mogelijkheid om zich iets meer in de projecten van sociaal overleg met andere vzw van de wijk in te zetten, 

créatie van sociale banden in de wijk door de communautaire gezondheidsactiviteit (2)  

- Vorming  

- Verhoging van de werktijd voor de werknemers  

- Mogelijkheid voor een betere begeleiding (enige personen, pensioen huis, minder gezonde residenten) (2)  

- Functies die in de Beschut Wonen niet worden gefinancierd, net als het onderhoudspersoneel of 

administratieve personeel zijn een meer voor de residenten (3)  

- Betere begeleiding en opvolging van de residenten voor hun integratie in de maatschappij, meer activiteiten, 

meer creativiteit in de activiteiten (5)  

- Renovatie, verbetering van de woningen, van de arbeidsplaats, onderhoud van de tuinen (4)  

- Betere relatie tussen residenten en bezoekers (3)  

- Grotere steun maar onvoldoende voor de begeleiding en de activiteiten  

- Snelheid tegenover de vragen want er is meer beschikbaarheid 

 

 

Vraag 4: Had uw instelling moeilijkheden met vervanging of aanwerving van Maribel werknemers? 

 

Over het algemeen hadden de instellingen niet veel moeilijkheden bij de aanwerving van werknemers. Het verliep 

tamelijk vlot. Enkele instellingen deden enkele aanwervingen in 2017 (vervanging, nieuwe toekenning, verhoging 

tewerkstellingstijd, vrijwilligers,… ) 

 

Andere meegedeelde opmerkingen: 

- Het aanbod van kandidaten is niet zeer hoog. 

- Het profiel verzorger is dit jaar 4x vervangen omdat het een post is zonder garantie van stabiliteit (vervanging 

van langdurige ziekte) en het is een deeltijdse post dus vertrek van de vervangers naar een vaste baan. 

- Wij nemen contact op met Febi om inlichtingen te krijgen en sturen de gevraagde documenten zo snel mogelijk 

terug. 

- Moeilijkheid om verzorgenden in de buurt te vinden die deeltijds kunnen werken. 

- Een vervanging begint na 1 maand. 

- Dat is goed gebeurd, de communicatie tussen de dienst en ons was duidelijk, de documenten waren 

begrijpelijk 

- Aanwerving van studenten omdat er weinig financiële middelen zijn. 

- Mits een kleine vertraging (te wijten aan onverwachte personeelstekort) is dit vlot verlopen. 

- De vele bewegingen zijn een kans om zich te verdwalen. 

- Vele eisen met betrekking tot kennis in het gebouw en ook ten opzichte van gebruikers. 

- Tijd beperkt om een geschikte persoon te vinden die voor de post past 

 

Vraag 5: Uw instelling heeft de opgelegde procedures kunnen respecteren (termijn, overleg, …). 

 

De instellingen hebben niet vele moeilijkheden gehad om de procedures te volgen. 

De deadlines worden soms niet altijd gerespecteerd maar de documenten worden verzonden naar de cel dankzij de 

opvolging en de verzonden herinneringen. 
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Andere opmerkingen: 

- We vergaten wijziging barema van een medewerker aan te vragen maar het werd recht gezet bij de cel. 

- Eenvoudige procedures om de middelen naar een vervanger over te brengen.  

- Moeilijk want wij hebben een Maribel gekregen omdat een andere MM  het had opgegeven. Als gevolg 

daarvan de termijn van 3 maanden was een beetje kort, wij hebben dus een bijkomende termijn van 3 

maanden gekregen maar dat blijft noch net te kort. 

- Onderhandeling over een werktijd die aan het project en de structuur wordt aangepast, vandaar start van een 

bepaalde duur contract in maart voor 1/4 VTE. 

- Zeer korte tijd tussen de toegekende Maribel en de voorgestelde termijn voor de aanwerving 

- Het volgen van de procedure is soms moeilijk. 

- Bij vragen hebben we steeds snelle antwoorden van de administratieve cel waardoor we geen problemen 

hebben gehad. 

- Belangrijke administratieve last. 

 

 

Vraag 6: Hoe tevreden bent u over het beheer van uw dossier door de administratieve cel?  

 

De instellingen zijn tevreden met het beheer van hun dossier door de administratieve cel. De verandering van team 

werd opgemerkt, een beetje aanpassingstijd zowel voor de instellingen als voor het team was noodzakelijk, maar de 

procedures zijn snel ingeschakeld. 

 

Vraag 7: Bereikbaarheid van de administratieve cel (via mail, telefoon)? 

 

De cel heeft een grote bereikbaarheid (behalve woensdag). Er wordt snel gereageerd met duidelijke en correcte 

informatie.  

 

Vraag 8: Verstaanbaarheid en duidelijkheid van de procedures in geschreven documenten. 

   Leesbaarheid van de documenten. 

  Duidelijkheid en verstaanbaarheid van mondelinge of schriftelijke informatiegegeven door    

  de administratieve cel. 

  Toegankelijkheid en duidelijkheid van onze website en van de documenten die u kunt  

  downloaden. 

 

De procedures zijn soms moeilijk voor de instellingen te begrijpen. De officiële documenten kunnen eveneens zwaar 

zijn.  

Vele instellingen vinden ook dat de Website niet duidelijk of gemakkelijk te gebruiken. Zij vinden niet altijd de 

documenten. 

 

Andere meegedeelde opmerkingen: 

- Toch wel wat moeilijke schriftelijk communicatie in het Nederlands per mail sinds personeelswissel. 

- De moeilijkheden in de punten 8 zijn in verband met de specificiteit van de materie die wij niet altijd 

gemakkelijk beheersen.  

- Het is zo ingewikkeld dat ik denk dat u niet beter kunt doen 

 

Andere opmerkingen of suggesties: 

- Zeer blij van Maribel tewerkstelling, misschien het bedrag van de subsidie mee laten stijgen met anciënniteit 

(2018 lichte stijging waarvoor dank). 

- Dikwijls zelfde gegevens teruggevraagd. 

- De trimestriële formaliteiten verlichten en minstens 3 maanden verwittigen alvorens een subsidie voor te 

stellen.  

- Mogelijkheid om 1 gesubsidieerd contract te verlengen als het niet op de 1ste voorgestelde dag is begonnen 

met behoud van de maximale duur  

- Hartelijk dank aan FeBi voor de hulp in de methodes en steun.  
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- Heel tevreden met de hulp van de Maribel = contract onbepaalde duur, wij hopen deze hulp te behouden.  

- Onze MM bestaat uit een twintigtal personen (ongeveer 8 VTE), onder deze personen 3 loontrekkende 

onthaalmedewerkers (1,58 VTE), de anderen zijn zelfstandig als hoofdactiviteit of aanvullend. Kunnen we voor 

een Maribel, niet deze arbeidsplaatsen valoriseren? 

- We blijven zeer dankbaar. 

- Helaas bedrag van 17500 wordt niet geïndexeerd. 

- Net zoals vorige jaren is onze VZW vragende partij voor een 2de halftijdse medewerker van onbepaalde duur 

enerzijds om de kwaliteit van de dienst te verbeteren, anderzijds om de groeiende werkdruk voor het team te 

verminderen. 

- Suggestie met betrekking tot de communicatie van dit dossier: graag ook per mail of brief de secretaris op de 

hoogte brengen van deze informatie. 

 

Opmerkingen van het sociale overleg en de directie:  

Geen opmerking van het sociale overleg. 

 

 

IX.  BESLUIT 

 

De werkgevers van de sector zijn zeer tevreden met de bijkomende tewerkstellingen die hun werden toegekend en 

ze wensen vooral middelen voor onbepaalde duur te krijgen. 

Vooral de kleine en nieuwe instellingen die hun eerste tewerkstellingen van bepaalde duur ontvangen hebben het 

gevoel niet voldoende aanspraak te maken op bijkomende tewerkstellingen  

 

De behoeften blijven belangrijk in de sector (in groei voor de MM en WGC), dit om de continuïteit van de zorg te 

waarborgen, nieuwe projecten te ontwikkelen of een betere organisatie te verzekeren.  

Wat de BW en de HP betreft, weinig tewerkstellingen zijn toegekend gezien hun dotatie maar de sector heeft 

behoefte aan bijkomende tewerkstellingen, aangezien de nieuwe wetgevingen betreffende de ziekenhuizen en de 

werkdruk die hieruit voortvloeit. 

 

De regelmatige financiering en de Maribel-financiering evolueren maar niet genoeg voor sommigen 

(plafond/anciënniteit/indexering) 

 

Wat de administratieve cel betreft, nam het nieuwe team het over in 2018. Verschillende doelstellingen zijn gepland 

voor 2018: Opvolging verbeteren van de dossiers, verbetering van de communicatie met de instellingen, verbetering 

van de gebruikte documenten en de verzonden informatie, ontwikkeling van de nieuwe website (veel 

gebruiksvriendelijker), ... 

 

 

IX.  OPMERKINGEN VAN DE LEDEN 

 

Geen opmerking van de leden. 

 

 

 

 

Jan-Piet Bauwens 

Ondervoorzitter 

 

 


