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Jaarrapporten 2019 
 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst van 29 november 2006 betreffende de maatregelen ter bevordering van de 

tewerkstelling in de socioculturele sector voorziet in art. 14 (in uitvoering van art. 8 § 2 f van het KB van 18 juli 2002) 

dat iedere werkgever jaarlijks een verslag moet bezorgen aan het Fonds. 

Het jaarrapport 2019 werd verstuurd naar 119 instellingen 

119/119 instellingen dienden het jaarrapport in  

119/119 instellingen volgden correct de overlegprocedure 

14/119 instellingen beschikken over een overlegorgaan: SD:7, OR:4, CPBW:3 

105/119 instellingen beschikken niet over een overlegorgaan en stuurden het jaarrapport door naar 3 regionale 

secretarissen.  

 

Jaarlijks vragen we aan de werkgever om in overleg met de werknemersvertegenwoordiging (indien aanwezig) de 

vragenlijst in te vullen.  

Deze analyse is gebaseerd op de resultaten van deze evaluatievragenlijst. 

 

Arbeidsvolume 
Is uw instelling erin geslaagd om in 2019 het arbeidsvolume te behouden of te verhogen in het geval van een 

toekenning van een bijkomende Maribel tewerkstelling?  

Antwoorden ja: 92% 

Antwoorden nee: 8% 

 

Opmerkingen:  

De meerderheid van de instellingen laat weten dat zij het arbeidsvolume hebben kunnen behouden of hebben 

verhoogd. De aangegeven dalingen zijn te wijten aan afwezigheden, het vertrek van medewerkers en de moeilijkheden 

die worden ondervonden bij het vinden van geschikte profielen en snelle vervangingen. Andere redenen hiervoor zijn: 

sluiting, einde van de subsidie, einde van een project. De meeste van deze dalingen zijn al aan het Fonds gemeld. De 

anderen zullen jaarlijks worden gecontroleerd. 

 

Maribel principes   
Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen: 

(1 = helemaal niet akkoord -> 5 = volledig akkoord) 

Vraag 1A: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een verbetering in de kwaliteit van de 
verstrekte zorg of dienstverlening in uw instelling. 
Score: 4,70 
Vraag 1B: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een verhoging van de intensiteit van de verstrekte zorg of 
dienstverlening in uw instelling. 
Score: 4,62 
Vraag 1C: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een vermindering van de werkdruk bij het personeel in uw 
instelling. 
Score: 4,58 
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Vraag 1D: De Maribel tewerkstellingen stemmen nog steeds overeen met de noden in uw instelling zoals 
geïdentificeerd bij de functiekeuze op het moment van de toekenning. 
Score: 4,66 
 

Vraag 2: Zijn er andere aspecten dan hierboven besproken, waar de Maribel tewerkstelling heeft bijgedragen tot een 
verbetering in uw instelling? 
Antwoorden ja: 22% 
Antwoorden nee: 78% 
Opmerkingen:  

- Vergemakkelijkt het opstellen van schema's en maakt een betere werkverdeling mogelijk. 
- Mogelijkheid om te genieten van zeer bekwaam en voldoende personeel om de uitdagingen van de instelling 

aan te gaan. 
- Dankzij de Maribel-tewerkstelling konden we een halftijdse werknemer fulltime inzetten. Stabiliteit en 

continuïteit van het personeel. 
- Belangrijke financiële steun voor een sector in moeilijkheden. Helpt om de teams te houden. 
- De Maribel-tewerkstelling zorgt voor meer flexibiliteit en meer autonomie binnen de instelling. 
- Professionalisering van het beheer van de Human Resources en het beheer in het algemeen. 
- Het behoud van bepaalde, uiterst belangrijke functies binnen onze instelling. 
- Betere diversiteit van onze diensten. 
- Mogelijkheden om nieuwe initiatieven of nieuwe projecten te ontwikkelen. 
- Hiermee kunnen we het multidisciplinaire karakter van het team versterken met complementaire profielen 

en vaardigheden. 
- De Maribel is een jobs werkzekerheid. 
- Het imago van onze vereniging verbeteren en onze diensten zichtbaarder maken voor onze klanten. 
- Het creëren van een nieuwe functie en hierdoor de zichtbaarheid en de communicatie van onze instelling 

verbeteren (creatie van een nieuwe website). 
- Diversifiëring van onze activiteiten. 
- Verbetering van de samenwerking tussen de teams en vereenvoudiging van de interne procedures. 
- Dankzij de Maribel-tewerkstelling is ons team completer geworden en hierdoor hebben we een beter zicht op 

de toekomst en de artistieke projecten van onze instelling. 
 
Vraag 3A: Ondervond u moeilijkheden om het toegekend tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten bij de 
volgende aspecten: Bij de aanwerving van nieuwe werknemers? 
Score: 4,63 
Vraag 3B: Ondervond u moeilijkheden om het toegekend tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten bij de 
volgende aspecten: Bij de vervanging van afwezige Maribel werknemers?  
Score: 4,40 
Vraag 3C: Ondervond u moeilijkheden om het toegekend tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten bij de 
volgende aspecten: Bij het vinden van geschikte kandidaten voor de gevraagde en toegekende functie van de 
Maribel tewerkstelling 
Score: 4,53 
 

Opmerkingen: 

- Het is zeer moeilijk om vervanging te vinden tijdens een tijdelijke arbeidsduurvermindering (bijv. van 100% 

naar 80% gedurende 6 maanden). Weinig mensen zijn geïnteresseerd in dit soort contracten. 

- Het vinden van kandidaten met een goed profiel kost veel tijd. Gezien de ontwikkeling van het toerisme is 

het niet eenvoudig om het arbeidsvolume te behouden. 

- De sollicitatieprocedure was erg lang. De toekenning kon pas later beginnen dan verwacht. 
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Vraag 4: Kunt u ons meedelen voor welke functies zich eventueel moeilijkheden voordeden? 
 

- Boekhouder. Zeer duur op de arbeidsmarkt. Dan moet je schoolverlaters of oudere mensen aanwerven. 

- Profielen binnen financiën 

- Communicatieverantwoordelijke 

- Public Relations en fondsenwerving 

- Projectverantwoordelijke 

- Donor care en event officer 

- Financieel directeur 

- Corporate fundraiser 

- Sociaal werker die voor grote groepen kan koken. 

 

Vraag 5: Zijn er andere aspecten dan hierboven besproken, waarbij u moeilijkheden ondervond om het toegekend 

tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten? 

Antwoorden ja: 0% 
Antwoorden nee: 100% 
 
Opmerkingen: Geen 

 

Vraag 6: Was het haalbaar om de opgelegde procedures en/of termijnen, in het kader van de Maribel tewerkstelling, 

te respecteren? De procedures vindt u op onze website www.fe-bi.org.  

Antwoorden ja: 93% 
Antwoorden nee: 7% 
 

Opmerkingen:  

- De administratieve procedures van de Maribel zijn zwaar. 

- Niet altijd eenvoudig, aangezien de opvolging van de Maribel tamelijk nieuw voor mij is. Er zijn veel 

deadlines, en bovendien de dubbele controle met Dmfa en het oude systeem. 

- De collega die normaal de administratieve opvolging doet van de Maribel was langdurig ziek. 

- Er waren een aantal communicatiemisverstanden met ons sociaal secretariaat. 

- De termijn van 6 maanden om nieuwe toekenningen in te vullen werd niet gerespecteerd omwille van een 

zeer lange aanwervingsprocedure. 

- Taalproblemen. Onze algemene secretaris spreekt noch Frans, noch Nederlands. 

 

Beheer van het dossier 

 
Vraag 7A: Hoe tevreden bent u over de verwerking van uw dossier door de administratieve cel van Maribel? 
Score: 4,87 
Vraag 7B: Hoe tevreden bent u over de persoonlijke opvolging van uw dossier? 
Score: 4,87 
Vraag 7C: Hoe tevreden bent u over de betaling van de voorschotten? 
Score: 4,86 
Vraag 7D: Hoe tevreden bent u over de jaarlijkse afrekening? 
Score: 4,86 
Vraag 7E: Algemene tevredenheid van uw dossier door de administratieve cel van Maribel? 
Score: 4,85 
 

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


  
 

 
www.fe-bi.org 

 
4 

 

Opmerkingen: 
- De administratieve cel begeleidt de werkgevers stap voor stap. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord. 

Oplossingen voor het behoud van jobs subsidies worden in grote mate aangereikt door het Fonds. De 
werkgever voelt zich goed omkaderd en ondersteund. 

- Goede communicatie en goede advies van de administratieve cel. 
- Zeer toegankelijk en goede hulp bij vragen. 

 

Communicatie 
 

Vraag 8A: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
Ik kon de administratieve cel vlot bereiken via telefoon. 
Score: 4,75 
Vraag 8B: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
Ik kon de administratieve cel vlot bereiken via mail. 
Score: 4,87 
Vraag 8C: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen: 
De administratieve cel gaf mij de juiste informatie. 
Score: 4,81 
Vraag 8D: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
Ik kreeg snel antwoord van de administratieve cel. 
Score: 4,88 
Vraag 8E: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
De schriftelijke informatie over de Maribel procedures was duidelijk. 
Score: 4,53 
Vraag 8F: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
De mondelinge informatie over de Maribel procedures was duidelijk. 
Score: 4,72 
 
Opmerkingen: 

- De informatie bereikt ons snel en is duidelijk. 
- De informatie over de Dmfa-aangiftes is soms moeilijk te begrijpen. 
- De voorstellingen en de ontmoetingen tijdens het “20 jaar Maribel” event hebben gezorgd voor een beter 

begrip van de werking van het Fonds. 
- Er is geen duidelijkheid over de methode van opvolging van de verhoging arbeidsvolume bij het indienen van 

een dossier. 
- De informatie en communicatie rond de Dmfa-aangiftes zijn niet altijd vanzelfsprekend. Volgens het Fonds 

moeten we TP opsturen, volgens de sociale secretariaten niet… 
 
Vraag 9: Heeft u nog suggesties voor verbetering in verband met het beheer van uw dossier? 
 
Opmerkingen:  

- We verlangen ernaar dat interfaces (dmfa/tool) goed funktioneren zodat we de trimestriële prestatiestaten 
niet meer moesten opsturen. Dit zal onze administratieve opvolging enorm vereenvoudigen. 

- Eén instelling suggereert om het jaarrapport on-line in te vullen. 
- Is er geen mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen over hoe een gemiddelde VTE wordt berekend ? Er zit een 

verschil in berekening tussen de RSZ  en de sociale Balans. 
- Informatie over nieuwe mogelijkheden binnen de Maribel zijn niet altijd duidelijk of gemakkelijk te vinden. 
- Bij de reminders voor de TP, eraan herinneren dat de sociale secretariaten deze taak op zich zullen nemen. 

We hebben veel tijd verloren met staten in te vullen, terwijl de SS dit zouden kunnen doen. 

http://www.fe-bi.org/
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- Zou het mogelijk zijn de mails in het Engels te ontvangen, zodat ikzelf het dossier en de daaraan gekoppelde 
verplichtingen kan opvolgen ? 

- Een jaarplanning uitwerken waarin alle jaarlijkse deadlines voor de Maribel opgenomen zijn in één 
document, om er zeker van te zijn niets over het hoofd te zien. 

 
Vraag 10A: Web site: Ik vind alle informatie terug die ik nodig heb op de website. 
Score: 4,13 
Vraag 10B: Web site: De website is overzichtelijk. 
Score: 4,27 
Vraag 10C: Website: De informatie op de website is duidelijk omschreven. 
Score: 4,23 
 
Opmerkingen:  

- De website is eenvoudig en wijst zichzelf uit; het is gemakkelijk om info te vinden over Maribel en de 329.03. 

- Aanvankelijk neemt het wat tijd in beslag op de juiste info te vinden, vooral wanneer je nog niet al te zeer 

vertrouwd bent met de website, nadien is de info relatief goed te begrijpen. 

- Moeilijk om standaarddocumenten terug te vinden en formulieren te downloaden voor de administratieve 

opvolging van de dossiers. 

- Ik zocht bij voorbeeld documenten en de berekeningswijze voor de VTE’s en ik heb veel problemen 

ondervonden om deze terug te vinden. De vorige site leek mij eenvoudiger in gebruik. 

- De website is duidelijk en schoon maar om bepaalde informatie te vinden, moet men toch vele malen 

doorklikken en toch wel wat opzoekingswerk verrichten. Ook het taalgebruik is soms zeer technisch. Voor 

iemand die voor de eerste keer in aanraking komt met Maribel, is dit niet altijd evident. 

 
Vraag 11: Wenst u nog andere opmerkingen of suggesties door te geven? 
 
Opmerkingen: Geen 
 

Besluit: 
 

Algemeen, en op basis van de analyse van de jaarrapporten 2019, kunnen we stellen dat het doel van de 
Maribel bereikt is. De werkgevers zijn blij met de waardevolle hulp van de Maribel waardoor de werkdruk 
wordt verlaagd en dat ze hierdoor beter kunnen beantwoorden aan de noden van deze doelgroep. 
 

Deze bijkomende ondersteuning heeft ook een impact op vele andere zaken. De verenigingen die het soms 
moeilijk hebben in deze sector in moeilijkheden, benadrukken het belang om het personeel standvastigheid 
te bieden. De werkgevers vinden ook dat de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, om nieuwe 
projecten op te starten of om nieuwe functies te creëren die hen helpen om bijvoorbeeld de zichtbaarheid en 
de communicatie van hun vereniging en hun dienstverlening zichtbaarder te maken bij hun doelpubliek. De 
verenigingen zijn tevreden om hun activiteiten en diensten te kunnen variëren en het multidisciplinaire 
karakter van de teams te versterken door aanvullende profielen en bevoegdheden. 
 
Bij sommige verenigingen is de vermindering van de werkdruk niet echt voelbaar omdat deze werkdruk 
ondanks alles blijft stijgen (nieuwe projecten, bijkomende administratieve vereisten,…)  . 
Desalniettemin hebben de Maribeltewerkstellingen er toch voor gezorgd dat de kwaliteit van hun diensten 
erop vooruit gegaan is. 
 

De verenigingen hebben niet altijd hun toekenning Maribel optimaal kunnen gebruiken. Dit legt zich uit 
hoofdzakelijke in de problemen die zij ondervonden bij het vinden van geschikte kandidaten om zieke 
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werknemers voor een korte periode te vervangen of vaak ook binnen het kader van een tijdelijke 
arbeidsduurvermindering. Werknemers die dit type contract willen invullen zijn moeilijk te vinden. 
 
De meerderheid van de verenigingen ondervindt geen problemen bij het respecteren van de termijnen en de 
procedures gevraagde door het Fonds. Sommigen benadrukken echter dat de procedures van het Fonds soms 
zwaar zijn en vooral dan voor nieuwe medewerkers (die soms noch Frans, noch Nederlands spreken). 
De werkgevers zijn tevreden over de opvolging van hun dossiers door de administratieve cel. Ze voelen zich 
zowel begeleid als ondersteund. 
 
De notering (4,53) op vraag 8E geeft aan dat de schriftelijke communicatie over de Maribel procedures niet 
altijd duidelijk is. Hier moet men toch wel benadrukken dat in het kader van de implementatie van de Maribel 
in de Dmfa aangifte (en de implementatie van onze nieuwe Maribelttool) vele mails/brieven verzonden zijn, 
waarvan de inhoud toch soms vrij ingewikkeld en technisch was. Waarschijnlijk is het niet altijd evident voor 
de verenigingen om zich aan te passen aan de veranderingen ook al betekenen deze veranderingen op lange 
termijn het administratieve beheer van hun Maribeldossier vergemakkelijken. 
 
Ondanks de geleverde inspanningen bij de ontwikkeling van onze nieuwe web-site, stellen we vast dat de 
minder goede scores betrekking hebben op de web-site (waardering in elk geval meer dan voldoende: 
gemiddelde score van 4,21/5 voor de 3 vragen samen). Sommige gebruikers benadrukken dat hij niet 
gebruiksvriendelijk genoeg is, dat het moeilijk is om er de nodige documenten of formulieren terug te vinden 
en ook dat het taalgebruik te technisch is. 
Tegelijkertijd mogen we ook aannemen dat een nieuwe tool zoals de Website een aanpassingsperiode vraagt. 
De tool moet in de toekomst het uitwisselen van informatie vergemakkelijken aangezien de uitwisseling van 
documenten hoofdzakelijk via de site zal gebeuren. 
  

 
 

 
Brussel, juni 2020 
Namens de Raad van Beheer van het FSM 329.03. 
 
 
Sofie Ostyn      Veerle Huwé 
Présidente      Vice-Présidente 
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