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Jaarrapporten 2019 
 

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

in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen 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 43 instellingen 

43/43 instellingen dienden het jaarrapport in  

43/43 instellingen volgden correct de overlegprocedure 

4/43 instellingen beschikken over een overlegorgaan: SD:3 ; OR:1 ; CPBW:0 

39/43 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: 100% 

Antwoorden nee: 0% 

 

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: 4,72 
Vraag 1B: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een verhoging van de intensiteit van de verstrekte zorg of dienstverlening in 
uw instelling. 
Score: 4,65 
Vraag 1C: De Maribel tewerkstellingen zorgden voor een vermindering van de werkdruk bij het personeel in uw instelling. 
Score: 4,51 
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: 4,70 
 
Opmerkingen:  

- De werkdruk in de instellingen blijft stijgen waardoor deze tewerkstellingen niet systematisch de kwaliteit van de zorg 
verhogen.  

- Door deze tewerkstellingen kan het niveau van de diensten behouden blijven 
- De Maribel is een waardevolle hulp voor de instellingen 

 

Vraag 2: Zijn er andere aspecten dan hierboven besproken, waar de Maribel tewerkstelling heeft bijgedragen tot een verbetering 
in uw instelling? 
Antwoorden ja: 16% 
Antwoorden nee: 84% 
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Opmerkingen:  

- Aan de hand van de bijkomende administratieve hulp, zijn we er in geslaagd projecten te ontwikkelen die sponsors 
aantrekken. Via de sponsoring worden de kwaliteit van de dienst en de werkomstandigheden verbeterd. 

- Via de Maribel is flexibiliteit binnen de administratie mogelijk. Dit draagt bij tot het verminderen van de werkdruk 
- Een optimale verdeling van het werkvolume binnen het administratieve en educatieve team. 
- De continuïteit van de diensten en de vervanging van afwezige werknemers worden verzekerd. 

 

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: 4,54 
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: 4,42 
 

Opmerkingen: 

- Moeilijkheden ondervonden bij de zoektocht naar goede profielen voor de tweetalige sociale medewerker. 
- Het is moeilijk om geschikte gekwalificeerde kandidaten te vinden die eveneens bereid zijn om te werken in Brussel 
- Het is niet evident om vervanging te vinden voor werknemers die ziek zijn gedurende opeenvolgende korte periodes. Er 

is geen interesse voor dit type contract. 
 
Vraag 4: Kunt u ons meedelen voor welke functies zich eventueel moeilijkheden voordeden? 

- Sociaal werker 
- Dag en nacht opvoeder 
- Hulpboekhouder 
- Technieker 
- Secretaresse 
- Nederlandstalig sociaal werker 

 

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

tewerkstellingsvolume Maribel optimaal in te zetten? 

Antwoorden ja: 7% 
Antwoorden nee: 93% 
 
Opmerkingen: 

- Tijdsgebrek om alles in het werk te stellen 

- Er liep een lang onderzoek van de verzekeringsmaatschappij AXA naar een werkonbekwame werknemer (rugprobleem). 

Hierdoor heeft deze vacature lang opengestaan. 

 

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:  

- In het algemeen zijn de procedures eenvoudig. De verplichting om het ondertekend contract te bezorgen alvorens de 

werknemer start, is in het geval van een vervanging, wel moeilijk. 

- Wij zijn afhankelijk van het sociaal secretariaat en van de boekhouder om de prestatiestaten te versturen en de 

afrekening goed te keuren. Zij hebben soms vertraging. 

- De vervangingstermijn van 6 maanden van een Maribel werknemer is relatief kort. 

http://www.fe-bi.org/
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Beheer van het dossier 

 
Vraag 7A: Hoe tevreden bent u over de verwerking van uw dossier door de administratieve cel van Maribel? 
Score: 4,91 
Vraag 7B: Hoe tevreden bent u over de persoonlijke opvolging van uw dossier? 
Score: 4,88 
Vraag 7C: Hoe tevreden bent u over de betaling van de voorschotten? 
Score: 4,84 
Vraag 7D: Hoe tevreden bent u over de jaarlijkse afrekening? 
Score: 4,83 
Vraag 7E: Algemene tevredenheid van uw dossier door de administratieve cel van Maribel? 
Score: 4,84 
 
Opmerkingen: 

- De administratieve cel is beschikbaar en efficiënt 

 

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: 4,91 
Vraag 8C: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen: 
De administratieve cel gaf mij de juiste informatie. 
Score: 4,83 
Vraag 8D: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
Ik kreeg snel antwoord van de administratieve cel. 
Score: 4,86 
Vraag 8E: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
De schriftelijke informatie over de Maribel procedures was duidelijk. 
Score: 4,67 
Vraag 8F: Geef aan in welke mate u akkoord bent met de volgende stellingen:  
De mondelinge informatie over de Maribel procedures was duidelijk. 
Score: 4,79 
 
Vraag 9: Heeft u nog suggesties voor verbetering in verband met het beheer van uw dossier? 
 
Opmerkingen: Geen 
 
Vraag 10A: Web site: Ik vind alle informatie terug die ik nodig heb op de website. 
Score: 4,30 
Vraag 10B: Web site: De website is overzichtelijk. 
Score: 4,32 
Vraag 10C: Web site: De informatie op de website is duidelijk omschreven. 
Score: 4,50 
 
Opmerkingen:  

- Proficiat met de nieuwe website 
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Vraag 11: Wenst u nog andere opmerkingen of suggesties door te geven? 
 
Opmerkingen: 

- Wij hebben nood aan meer Maribel tewerkstelling voor arbeiders en administratieve functies. 
- Wij zijn vragende partij voor een bijkomende halftijdse Maribel tewerkstelling om onze Maribel medewerker voltijds te 

kunnen aanwerven. 
- Het bedrag van de Maribel tussenkomst is te krap om de loonkost te dekken van een medewerker op lange termijn. 

 

Besluit: 
 

Op basis van de jaarrapporten 2019, constateren we dat de instellingen zeer enthousiast zijn over de kostbare bijdrage 

van de Maribel. De Maribel stelt hen in staat om de werkdruk te verminderen en een beter antwoord te bieden aan de 

noden van hun doelpubliek. Voor sommige instellingen was de vermindering van de werkdruk niet meteen voelbaar 

omwille van de blijvende stijging hiervan (nieuwe projecten, administratieve verplichtingen,…). Desalniettemin hebben 

de Maribel tewerkstellingen hen in staat gesteld om de kwaliteit van hun diensten te kunnen verbeteren.  

Vermits de instellingen niet steeds de geschikte profielen vinden, zijn ze er niet altijd in geslaagd om hun Maribel 

toekenningen optimaal te benutten. Dit probleem stelt zich voornamelijk bij de vervanging van zieke werknemers van 

eerder een korte duur. 

De instellingen ondervinden geen moeilijkheden om de deadlines en de procedures van het Fonds te respecteren. Zij 

zijn over het algemeen tevreden over de efficiënte en snelle hulp van de administratieve cel. 

De werkgevers zijn vragende partij voor bijkomende toekenningen. Sommige onderlijnen dat het loonplafond van de 

subsidie ontoereikend is om het totaal van de loonlasten te dekken. 

De score (4,67) op vraag 8E doet vermoeden dat de geschreven informatie m.b.t. de Maribel procedures niet altijd even 

duidelijk zijn. Als kanttekening dient wel te worden vermeld, dat in het kader van de integratie van de Maribel in de 

DmfA-aangifte (en de implementatie van de Tool Maribel), verschillende communicaties werden uitgestuurd die vrij 

omslachtig en technisch zijn. Het vraagt voor de instellingen een grote aanpassing maar op termijn zal dit een sterke 

vereenvoudiging van het administratief beheer betekenen. 

We constateren de minst beste score, in het blok communicatie, voor de vernieuwde website van FeBi. De score 

bedraagt gemiddeld 4,37/5 voor de 3 vragen wat toch betekent dat de instellingen meer dan tevreden zijn. Er zijn geen 

bijkomende opmerkingen medegedeeld. We vermoeden dat een nieuwe website een zekere aanpassingstijd vraagt. In 

de toekomst zal in de Tool, naast de overdracht van verschillende documenten, ook de uitwisseling van belangrijke 

informatie gebeuren. 

 

 

 

 

Brussel, april 2020 

Namens de Raad van Beheer van het FSM 319. 
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