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1. Statutair
1.1. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergaderde elke derde dinsdag van de maand behoudens als deze dag
viel in een vakantieperiode of samen met een betaalde feestdag.

1.2. Algemene Vergadering
De Algemene vergadering werd gehouden op haar maatschappelijke zetel op 20 maart 2012.

1.3. Peterschapsproject “Management in een WZC”
De meetings werden aangeboden in clusterverband provincie Limburg, provincie West- en
Oost-Vlaanderen en tenslotte Antwerpen en Vlaams-Brabant.
De meetings vonden steeds plaats in een WZC dat lid is van de federatie en steeds op
donderdag van 10u30 tot 12u30. Aansluitend kon er facultatief van een lunch of
broodjesmaaltijd genoten worden. Dit was vaak het uitgelezen moment om over de dagelijkse
werking te praten en van gedachten te wisselen met collega’s.
Deze sessie werden nog gehouden tot 30 juni 2012 omdat het 3-jarig project ten einde liep.
Tijdens 2012 werden de volgende thema’s behandeld:
- Employer Branding
- Communicatie
- RIZIV-wetgeving
- Vigerende wetgeving + feedback vanuit VAZG + kabinet
- Overheveling bevoegdheden naar Vlaanderen
- 20 jaar FOS – ouderenzorg in 2020

1.4. Werkgroep serviceflats – assistentiewoningen
Deze werkgroep kwam in 2012 niet samen.

1.5. Mensura
Deze arbeidsgeneeskundige dienst kwam in 2010 langs voor haar 3-jaarlijks bezoek dus we
mogen pas een nieuw contact verwachten in 2013.

1.6. Bezoek leden
Tussen de maanden juni en augustus werden alle leden bezocht.
Dit leverde interessante ideeën en contacten op.
We gaan trachten dit op een frequentere basis in te voeren zodat de leden nog meer de ruimte
krijgen om individuele vragen te stellen aangaande hun voorziening en de wetgeving.

1.7. Website
Ter voorbereiding om de website te laten herschrijven werd er met een aantal partners
vergaderd om de mogelijkheden te bespreken.
Om de vormgeving te bespreken was er een gesprek met dhr. Rob Devries op 2 maart en 5
september.
De nieuwe website moet een communicatietool zijn die bestaat uit drie luiken:
- Attractief voor potentiële leden en bezoekers.
- Een informatiebron met meer toegang voor de leden zoals vigerende wetgeving,
ontwerpteksten, adviezen, persberichten, …
- Voor de Raad van Bestuur een databank van de goedgekeurde verslagen en
vertrouwelijke documenten.
We finaliseren dit in de loop van 2013.

1.8. FOS-20 jaar
Op 23 november 2012 hield FOS een Congres “ Naar een dynamische ouderenzorg in 2020”.
Om dit voor te bereiden werd er een werkgroep opgestart die 9 maal samenkwam.
Tevens werd er gefilmd op 12 en 13 november om tot een bedrijfsfilm te komen die op de
FOS website ( www.fos-seniorenzorg.be ) en YouTube te bekijken is.
Zie verdere documenten in bijlage.

1.9. FOS nieuwe stijl en communicatie
FOS wil een nieuwe stijl ontwerpen waaronder o.a. de volgende hervormingen zullen
opgenomen worden:
- Nieuwe website
- Communicatie
- Werking korter bij de leden
Op 6 december werd hiervoor de startvergadering gehouden.

2. Federale overheid
2.1. Begeleidingscomité RAI (Resident Assessment Instrument)
De werkgroep kwam rond deze schaal over zorgbehoevendheid in 2012 niet samen maar we
vernamen wel dat men er werk van maakt om deze schaal binnen de zorg te implementeren.
Dhr. Kurt Keirsmakers vertegenwoordigt FOS op dit platform.

2.2. Overleg op het RIZIV
Om het contact met deze dienst te optimaliseren werd er met de leidinggevende personen
binnen deze dienst besproken om 1 à 2 maal/jaar effectief een vergadermoment in te lassen op
hun kantoor.
Bedoeling van dit overleg is om de wetgeving dan even up to daten en vooral onze inbreng te
bespreken.
Dhr. Kurt Stabel en dhr. Luc Griep voeren deze gesprekken met dhr. Crabbe en/of dhr. De
Ridder.
In 2012 vond er geen formeel overleg plaats omwille van de workload op het RIZIV rond de
nieuwe webtool, …

2.3. Adviescommissie Haalbaarheidsstudie Bijzondere Noden
Het VVT (Vlaams Verbond van Tandartsen) werkte in opdracht van het RIZIV samen met de
koepels en verenigingen die hulp aanbieden bij personen met een beperking een project uit.
Met welke maatregels (vervoer, accommodatie, …) kunnen we een optimale mondzorg
garanderen voor personen met bijzondere noden?
Deze werkgroep kwam 9 maal samen: 26 januari, 29 februari, 28 maart, 11 april, 25 april, 30
mei, 6 juni, 25 juni en 26 september.
Uiteindelijk resulteerde dit op 22 oktober in een finaal rapport: “Globaal plan voor duurzame
mondzorg bij personen met bijzondere noden”.

2.4. Federale Adviesraad voor ouderen – FAVO
Op advies van Minister van Pensioenen werd er een federaal platform opgericht.
Dit platform krijgt voorkennis van ontwerpbesluiten rond alles wat met ouderen op federaal
niveau besproken wordt.
Thema’s zoals o.a. betaalbaarheid van pensioenen, vervoer, zorg, … zullen als prioritair
behandeld worden.
FOS neemt hier een mandaat in op als plaatsvervanger. Gezien het effectief lid binnen een
jaar met pensioen gaat, wordt het FOS-mandaat vervolgens effectief.

De startvergadering werd gehouden op 21 november en de eerste werkvergadering vond reeds
plaats op 4 december.

2.5. Wet op de overheidsopdrachten
De wet op de overheidsopdrachten zou zijn ingang vinden op 1 juli 2013 en zorgde voor heel
wat onduidelijkheid gedurende dit jaar.
Meester Stefaan Callens gaf in 2012 regelmatig infosessies rond dit thema.

2.6. Dossier vakbondspremie
De sector heeft in de jaren ‘90 bijdragen gestort in de Deposito- en Consignatiekas voor een
vakbondspremie aan de medewerkers.
De bedragen die daar op een individuele rekening van de voorziening geblokkeerd stonden
werden nu eenzijdig opgevraagd door het RIZIV voor een ander besteding.
FOS heeft via haar advocaat met een aantal leden het RIZIV gedagvaard en deze zaak zal
behandeld worden in 2013.

2.7. FOD Volksgezondheid
Op 28 augustus werd FOS samen met Zorgnet Vlaanderen uitgenodigd door dhr. Paul
Matthys.
We bespraken de nationale enquête die men vanuit de FOD Volksgezondheid wou versturen
na goedkeuring van de sector. Deze werd nadien dan ook verspreid.

3. Vlaamse overheid
3.1. Structureel koepeloverleg
De aanwezigen tijdens dit overleg zijn de minister, zijn kabinetschef, de
beleidsverantwoordelijken van het VAZG (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid), de
beleidsverantwoordelijken van Zorginspectie en de 4 koepelvertegenwoordigers.
De voorbije jaren werd dit gehouden op kwartaalbasis maar gezien de sterk wijzigende
wetgeving en de voorbereiding voor de overheveling van de bevoegdheden naar Vlaanderen
waren er dit jaar 7 overlegmomenten, nl.
- 18 januari
- 19 april
- 14 juni
- 6 september
- 25 oktober
- 29 november
- 12 december

3.2. Overleg op het kabinet Welzijn
Zoals in 3.1. reeds werd aangehaald was er nood aan extra overleg met de sector.
Hiervoor werd er door de beleidsverantwoordelijken van VAZG en Zorginspectie extra
voorbereidende overlegmomenten ingelast:
- 30 maart – Ontwerp BVR (Besluit Vlaamse Regering)Zorgregio en ontwerp
BVR Erkenning op verschillende locaties
- 14 mei – RVT reconversie
- 9 juli – overleg Voorafgaande Vergunningen
- 30 augustus – Assistentiewoningen
- 4 september – UITSLUITEND VOOR FOS – Zorgkundigen
- 23 oktober – Rapport Zorginspectie + VIPA
- 18 december – Bijkomende criteria Voorafgaande vergunningen

3.3. Uitwerken charter “Zinvolle stages in de ouderenzorg”
FOS werkte mee aan het opstellen van een charter om de stages binnen ouderenzorg op een
kwalitatief hoogstaand niveau te brengen.
Samen met de andere koepels en de vertegenwoordigers van het onderwijs werd na een
uitvoerige brainstorm een charter ondertekend op 5 september 2012. (zie bijlage)

3.4. Overheveling bevoegdheden
Buiten de contacten met verscheidene beleidsmensen heeft een stuurgroep binnen FOS
eveneens gebrainstormd rond de overheveling van bevoegdheden naar Vlaanderen.
Zij vergaderden hier 4maal over en hebben dit in een presentatie gegoten.

3.5. Infectiebeleid
Ingaand op de campagne rond “Handhygiëne in de WZC” van de Vlaamse Overheid werd er
door IDEWE een vervolgproject opgestart rond het Draaiboek “Infectiebeleid in Vlaamse
WZC”.
De auteur van het draaiboek, Dr. Tessa Van Houtte stelde dit voor op 22 mei 2012.

3.6. Valpreventie – expertisecentrum KULeuven
Professor Koen Milissen richtte een werkgroep “residentiële zorg” op om samen een aantal
knelpunten rond dit thema te bespreken in 2011.
Het is de intentie om jaarlijks een “Week van de valpreventie” in te lassen om dit in de kijker
te houden maar vooral om meer in te zetten op preventie gezien de ernstige problematiek die
meestal volgt na een valincident bij ouderen.
De stuurgroep kwam samen op16 maart en 22 oktober.
De verdere feedback gebeurde via e-mail.

3.7. Kwetsbare ouderen in Vlaanderen – vanuit CERA
CERA richtte een werkgroep op die op regelmatige basis samenkomt om dit thema te
bespreken. De vergaderdata waren 7 februari en 15 november.
Lucas, centrum voor zorgonderzoek en consultancy onder leiding van Prof. Van Audenhove
Chantal en Prof. Declercq Anja zetten hier eveneens hun schouders onder.

3.8. Dossier ongelijke subsidiëring – Meester Tuytschaever
Ter verduidelijking van dit dossier en dit zowel binnen Vlaanderen als Europa werd dit
dossier verder opgevolgd door Meester Tuytschaever, die binnen deze wetgeving ervaring
heeft.

3.9. Referentiekader Kwaliteit van Wonen en Zorg
Tijdens de loop van 2011 werd er een nieuwe werking geïmplementeerd.
Lucas, het onderzoekscentrum van de KU Leuven, werd gecontacteerd vanuit hun expertise
met het werken met BelRAI en Navigator.
Het finale doel van dit charter is dat er een document wordt ontwikkeld voor en door de sector
waarmee zij hun werking zelf kunnen evalueren.
Hiervoor werd er met deze partners in een stuurgroep samengekomen op regelmatige
tijdstippen om de werking te evalueren en bij te sturen waar nodig.
Zij kwam hiervoor samen op:
- 9 januari
- 8 maart
- 21 juni
- 10 juli

-

30 augustus
18 september
26 september
5 december

Rond de implementatie en de voorziene data werden er 3 communicatiemomenten
georganiseerd om de sector hiervan op de hoogte te brengen:
- 8 november – Brussel
- 19 november – Gent
- 23 november – Hasselt
Nadien werd de toelichting en bijkomende informatie op de website van het VAZG geplaatst.

3.10. EuPrevent MRSA
Vanuit de provincie Limburg werd er een Europees project “LiPark” opgestart rond preventief
beleid.
Het eerste onderwerp MRSA heeft tot doel om wat meer eensgezindheid te vinden in het
beleid hierover.
Deze werkgroep kwam 3 maal samen, nl. op 20 maart, 22 juni en 19 oktober.

3.11. Bespreking studie VIPA
Prof. Pacolet kreeg vanuit de Vlaamse Regering de opdracht om een nieuwe studie te
schrijven rond het VIPA.
Er zou een bredere scoop moeten in verwerkt zitten en een duidelijk financieel overzicht.
FOS werd hierover gecontacteerd om haar visie en cijfermateriaal aan te leveren om met de
nodige transparantie deze studie uit te voeren.
De stuurgroep kwam hierover samen op 16 februari en 11 mei.
Uiteindelijk zou dit resulteren in een rapport dat tegen de zomer 2012 moest gepresenteerd
worden.
Deze problematiek werd eveneens besproken met vertegenwoordigers van de Brusselse
overheden.

3.12. Competent – VOKA
Op dit platform neemt FOS deel aan het becommentariëren van beroepsprofielen.
Dit gebeurt in samenwerking met de SERV en VDAB.
In 2012 gebeurde alle communicatie telefonisch en via mail.

3.13. Overleg met de Vlaamse Bouwmeester
Op 5 september had de sector een ruim overleg met de Vlaamse Bouwmeester rond zijn
projectoproep over Innovatieve projecten die als voorbeeld voor de sector kunnen dienen.

3.14. Begeleiding FOS lid bij verschijning voor de Adviserende
Beroepscommissie
Een FOS lid werd bijgestaan in het dossier waarvoor deze werd uitgenodigd om te
verschijnen voor de Adviserende Beroepscommissie.
De zitting vond plaats op 5 juli 2012.

3.15. Dag van de Zorg
De “Dag van de Zorg” werd opnieuw voorbereid met de koepelvertegenwoordigers en de
vertegenwoordigers van het kabinet en onderwijssector.
Deze vond plaats op 18 maart 2012 en werd geëvalueerd op 8 mei 2012.
Op 5 december 2012 werd gestart met de voorbereiding van dit event voor 2013.

3.16. VOPZ – Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen
Gezien FOS de rol opgenomen heeft als voorzitter van het Provinciaal overlegplatform binnen
de provincie Antwerpen zetelt zij automatisch ook binnen het Vlaams platform onder
voorzitterschap van Zorgambassadeur Lon Holtzer.
Het VOPZ kwam 6 maal samen in 2012:
- 14 maart
- 17 april
- 12 juni
- 11 september
- 6 november
- 11 december

3.17. Charter binnen de Kempen
Op 30 november hield Welzijnszorg Kempen een studiedag “De Vergrijzing kleurt de
Kempen” en werd er door de koepelvertegenwoordigers een charter ondertekend om samen
de vergrijzingsgolf aan te pakken.

3.18. Roadbook “ICT binnen de zorg”
Vitalink stelde een architect aan die ICT binnen de zorg mee zou helpen stimuleren.
Dhr. Renzo Lylon werd vanuit het kabinet Welzijn gevraagd om dit project te trekken en een
draaiboek op te stellen rond de huidige en de gewenste situatie.
Op 12 november was er een kennismakingsgesprek met hem.
Hij trad hiervoor verder in overleg met de koepelvertegenwoordigers en de
softwareleveranciers.
De overige overlegmomenten vonden plaats op 5 en 14 december.

3.19. Stuurgroep Vervoer voorzieningen
Vanuit de vzw Enter werden de koepelvertegenwoordigers uitgenodigd om te praten over de
mogelijke problematiek met vervoer van en naar residentiële voorzieningen.
Deze vergaderingen vonden plaats op 5 juli, 12 oktober en 7 november.

3.21. Bespreking op kabinet Minister-President Peeters
Op 16 juli hadden dhr. Lode Van den Brande en Luc Griep een bespreking met de
medewerkers van Minister-President Kris Peeters. De minister zelf was in laatste instantie
verhinderd.
Ze bespraken hun visie op ouderenzorg met de focus op o.a. level playing field en de
problematiek rond vrijstelling onroerende voorheffing.

3.22. Samenwerkingsplatform Eerstelijngezondheidszorg
In het kader van de overheveling van bevoegdheden naar Vlaanderen werd er vanuit het
kabinet Welzijn een samenwerkingsplatform opgestart.
Dhr. Tarsi Windey van Zorgnet Vlaanderen zetelt hier in als vertegenwoordiger van de
residentiële sector en Luc Griep als plaatsvervanger met de garantie dat wij volledig op de
hoogte gehouden worden via verslaggeving.
De vergaderingen vonden plaats op 31 mei en 17 oktober.

3.23. Toelichting Woonzorgrapport
Op 1 oktober hebben de verantwoordelijken van Zorginspectie hun rapport gepresenteerd.
Zij hebben gedurende 3 jaar een doorlichting gedaan van de ganse ouderenzorg en de
inspectiebezoeken en zo hun ervaringen in kaart gebracht.

3.24. Debat – Toekomst van ons onderwijs
Iedereen binnen de sector is ervan overtuigd dat er nood is aan een hervorming van onze
opleidingen binnen de zorgsector.
Hierover werd uitvoerig gedebatteerd op 1 maart en werden er aanbevelingen meegegeven
aan de verantwoordelijke beleidsmensen.

4. Brusselse overheid
4.1.Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel (GGC)
FOS zetelt binnen de GGC als plaatsvervangend lid.
De verslagen zijn te consulteren bij FOS.

4.2. Bespreking VIPA
Op 13 juni werd de problematiek en de studie Prof. Pacolet besproken voor de huizen die
onder de Vlaamse bevoegdheid vallen.

5. SEL
5.1. SEL GOAL – Leuven
FOS zetelt binnen de Algemene Vergadering.
Deze werd gehouden op 8 mei en 4 december 2012.
FOS werkte eveneens mee binnen een werkgroep die samenkwam om een raamakkoord uit te
werken.
Dit is een samenwerkingsverband tussen de woonzorgcentra en de ziekenhuizen.
Deze werkgroep kwam 4maal samen nl. op 27 januari, 16 mei, 18 juli en 18 september.

5.2. SEL Listel Genk/Hasselt
Binnen deze SEL zetelt FOS zowel in Algemene Vergadering als in Raad van Bestuur.
Listel hield 2 Algemene Vergaderingen:
- 13 juni
- 12 december
en 7 Raden van Bestuur:
- 27 januari
- 29 februari
- 25 april
- 30 mei
- 12 september
- 24 oktober
- 5 december
FOS nam deel aan het opstellen van een raamakkoord tussen de woonzorgcentra en de
ziekenhuizen. Deze vergadering vond plaats op 29 juni en werd verder behandeld via
mailverkeer.
Eveneens ging FOS met hen in overleg rond het E-zorgplan.

5.3. SEL Kempen
Ook binnen deze SEL is FOS vertegenwoordigd in Algemene Vergadering en Raad van
Bestuur.
Hier kwam de Algemene Vergadering 2 maal samen, nl. op 8 maart en 13 december 2012.
De Raad van Bestuur kwam 8 maal samen:
- 19 januari
- 8 maart
- 24 mei
- 28 juni
- 20 september

-

15 november
13 december

Binnen deze SEL nam FOS eveneens deel aan 3 werkgroepen:
- Nachtzorg
11 mei
21 september
14 december
-

Evaluatiecommissie MDO
19 januari
20 september

-

Vorming
6 februari
27 maart
25 juni
9 juli
10 september
25 oktober
15 november

5.4. SEL Midden West-Vlaanderen
Hier werd FOS alleen aanvaard binnen de Algemene Vergadering en wordt er een FOS lid
afgevaardigd binnen de Raad van Bestuur.

5.5. SEL Gent
FOS nam deel aan de Algemene Vergadering.

5.6. SEL BOT- Brussel
FOS nam deel aan de vergaderingen van 15 februari, 18 april en 14 november.

6. Dementie
6.1. Stuurgroep Dwaallicht
In de provincie Antwerpen is FOS vertegenwoordigd in een aantal stuurgroepen die in hun
regio werken rond de problematiek van dementie.
Deze stuurgroep kwam samen op 14 maart en 25 oktober.

6.2. Stuurgroep Noorderlicht
Dit is een soortgelijk initiatief zoals de werkgroep Dwaallicht maar dan binnen een ander
regio in de provincie Antwerpen.
Hier werd er vergaderd op 13 november.

6.3. Stuurgroep Orion
Net zoals Dwaallicht en Noorderlicht is dit een platform dat een regio bedekt waar men de
zorg aan ouderen met dementie in kaart brengt.
Dit platform vergaderde op 10 januari 2012.
De verdere communicatie verloopt via mail.

6.4.Platform ouderenzorg Antwerpen
Gezien de sterke groei aan ouderen met dementie kwam de vraag om een specifieke
werkgroep “dementie” op te starten.
Deze kwam driemaal samen:
- 13 januari
- 16 maart
- 11 december

7. Werkgroepen
7.1. Eurometropool
Eurometropool is een organisatie die een ontmoeting organiseerde met de federaties van
ouderenzorgstructuren binnen België samen met hun partners die actief zijn in de Franse
grensstreek rond Rijsel.
Tijdens de startvergadering op 17 oktober bleek al vlug dat er gezamenlijke belangen en
problemen zijn waardoor er beslist werd om elkaar zeker halfjaarlijks te ontmoeten.

7.2. Provinciale Platform Promotie Zorgberoepen
FOS heeft het voorzitterschap opgenomen binnen de provincie Antwerpen en volgt tevens de
werking van het provinciaal overleg in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant op.
Door het voorzitterschap op te nemen zetelt FOS ook binnen het VOPZ (Vlaams
Overlegplatform Promotie Zorgberoepen) op het kabinet Welzijn.
Binnen de provincie Antwerpen werd er maandelijks vergaderd en hebben we een Provinciale
Zorgbeurs georganiseerd op 21 november 2012.
Deze kende een grote opkomst.
We hadden hierover een gesprek met een journalist die hier een uitvoerig artikel over schreef.

7.3. Crataegus-werkgroep
De werkgroep kwam 4 maal samen gedurende 2012:
- 7 februari
- 29 maart
- 22 mei
- 18 oktober
Vanuit deze werkgroep werd samen met de sector ouderenzorg de Passendale werkgroep
opgestart die specifiek rond ICT in de zorg vergaderde.(zie verder in verslag)
Hier worden we op de hoogte gehouden wat de CRA bezig houdt en waar we elkaar kunnen
vinden om een optimale zorg voor onze ouderen te bewaken.

7.4. Commissie Woonzorg Oost-Vlaanderen
Deze commissie werd opgericht om via de provincie beter op de hoogte te zijn van het reilen
en zeilen binnen de ouderenzorg en elkaar te vinden om hierdoor een gedragen beleid te
kunnen voeren.
Deze werkgroep kwam slechts eenmaal samen, nl. op 23 januari.

7.5. Platform ouderenzorg Antwerpen
Vanuit de provincie Antwerpen werd de sector bevraagd om samen met hen en de
seniorenraden het beleid rond ouderen te bespreken.
Deze groep kwam 4 maal samen:
- 16 maart
- 1 juni
- 7 juni
- 7 december
Gezien de sterke groei aan ouderen met dementie kwam de vraag om een specifieke
werkgroep “dementie” op te starten.
Deze kwam driemaal samen:
- 13 januari
- 16 maart
- 11 december

7.6. Samenwerkingsverband personen met een NAH - SEN
FOS zetelt hier reeds een aantal jaren in om de specifieke problematiek van personen met een
niet aangeboren hersenletsel (NAH) op te volgen.
Het SEN (Steunpunt Expertise Netwerk) kan teren op een diverse inval van verscheidene
zorgproblematieken.
De vergaderdata waren de volgende:
- 19 januari
- 19 april
- 21 juni
- 20 september
- 15 november
Deze personen komen vroeg of laat in een woonzorgcentrum terecht en dan is het handig om
het nodige netwerk reeds uitgebouwd te hebben.
Die netwerkkanalen zullen we ongetwijfeld nodig hebben om een kwalitatieve zorg op maat
aan deze zorgbehoevende personen te kunnen geven.
De cel “Vorming” kwam 4 maal samen.
Tevens was er een overleg met de nationale coördinator op 1 februari om te kijken hoe wij
onze expertise konden delen.

7.7. Palliatief netwerk Limburg – NPZL
We namen deel aan de Algemene Vergadering van 24 april 2012.

7.8. PRoF – Patient Room of the Future
Naar analogie van de voorbije jaren werd er in 2012 PRoF 3.0 georganiseerd.
Hiervoor werd er een brainstorm gehouden op 11 januari rond de Zorgwoning van de
Toekomst wat uiteindelijk resulteerde op 25 september tot de officiële opening van “The
Private Care Room of the Future”.

7.9. Vlaamse Onderwijsraad – VLOR
FOS nam deel aan de Commissie “Personenzorg” op 8 februari.

7.10. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Dhr. Kurt Stabel neemt een bestuursfunctie waar binnen deze federatie en is voorzitter van de
werkgroep ROB-RVT.

7.11. Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin
Dhr. Kurt Stabel zetelt binnen de SAR WGG als expert.

7.12. VOKA-Health Community
FOS nam deel aan een Showcase rond innovatie in de gezondheidszorg op 18 januari 2012.
Verscheidene leden van FOS zijn actief betrokken bij dit platform.

7.13. Passendale-werkgroep
Vanuit de werkgroep Crataegus werd er samen met de gezondheidssector in 2011 een aanzet
gegeven rond ICT in de zorg.
De werkgroep kwam samen op 23 oktober en 4 december 2012.

7.14. FLIECE-consortium
Een stand van zaken in het onderzoek dat tussen verscheidene universiteiten wordt gehouden,
werd voorgesteld op 18 juni en 4 oktober.
FLIECE staat voor Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools.

7.15. WeDO-project
Dit is een Europees project onder leiding van Prof. Verté van de VUB.
FOS neemt op de vraag van de professor en op aanbeveling van de Vlaamse Ouderenraad
deel aan deze vergaderingen sinds 2011.
De werkgroep kwam 3maal samen nl. op 31 januari, 1 juni en 17 oktober.

Op 14 november werd er een congres gehouden rond “Kwetsbaarheid van ouderen” in het
Europees Parlement. Vertegenwoordigers van alle lidstaten namen deel aan dit event.

7.16. VUB – Alliantie
Op 12 maart kwam de Alliantie onderzoeksgroep samen.
Deze werkgroep is een platform dat samenwerkt rond “De zorg rond het levenseinde”.

7.17. Mandaatcomité VOKA – sociaal overleg
Op 8 november was het startvergadering van dit nieuw platform tussen VOKA en de sectoren.
Voor FOS zetelt dhr. Kurt Keirsmakers in deze werkgroep.

7.18. Werkgroep “Automotive” – Ford Genk
Vanuit POM Limburg – Speerpunt Economie werd er een oproep gedaan om met een brede
vertegenwoordiging te brainstormen rond mogelijke oplossingen voor de medewerkers van
Ford Genk.
Hoe kunnen we als sector medewerkers van de automobielsector omscholen, betrekken
binnen de zorgsector?
De startvergadering werd gehouden op 9 november.

7.19. Ontwikkeling Lokaal dienstencentrum (LDC)
Op 30 en 31 juli werd er een werkbezoek afgelegd aan een lokaal dienstencentrum.
Hoe zou een opstart best genomen worden? – was een van de vragen.

7.20. RTC – Adviesgroep Personenzorg
RTC is een partner tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en verzocht ons om onze
expertise te delen rond hun opleiding “Personenzorg”.
Deze werkgroep kwam samen op 14 februari en 7 mei.

8. Studie
8.1. Medewerking aan studies Masterproef
FOS verleende haar medewerking aan een aantal studies die door studenten werden ingediend
met tot doel het bekomen van hun Mastertitel.
De volgende thema’s werden of worden verder uitgewerkt:
- Functiedifferentiatie binnen de zorg o.l.v. Prof. Anja Declercq
- Irritatiekosten van administratieve verplichtingen binnen Vlaamse WZC o.l.v.
Prof. Vereeck
- Geneesmiddelenverbruik in WZC – VUB
- Uitstroom van medewerkers in de zorg – VUB

8.2. Ouderenenquête voor de senior van de toekomst
De opstartende organisatie “Woordzorg” die een brug wil maken tussen de ouderen en de
sector rond communicatie heeft de koepelvertegenwoordigers uitgenodigd om te polsen naar
de noden binnen de sector.
Hiervoor werd er driemaal samen gezeten op 10 januari, 14 februari en 2 april.
Op 24 april resulteerde dit in een panelgesprek met vertegenwoordigers van ouderen en
mutualiteiten.

8.3. Wetenschapswinkel Antwerpen
Ook dit jaar werden er een aantal vragen ingediend bij de Wetenschapswinkel.
Deze organisatie bevraagd FOS jaarlijks naar een aantal prangende vragen/bedenkingen
binnen de sector.

8.4. Pieter Van Herck – verdediging doctoraat
Wij werden uitgenodigd op de presentatie van de doctoraatsstudie van dhr. Pieter Van Herck.
Hij onderzocht de betaalbaarheid van de sector en heeft dit verdedigd in het behalen van zijn
titel als dokter binnen de biomedische wetenschappen.
Zijn werk: “Care payment system alignment” werd gepresenteerd op 4 juni.

8.5. Artesis Hogeschool
Vanuit de Artesis Hogeschool kwam de vraag of hun studenten “Maatschappelijk Werk” een
onderzoek konden voeren dat zowel voor hen als voor FOS een meerwaarde zou zijn.
Gezien het blijvend probleem rond beeldvorming van onze sector werd dit als mogelijk
materiaal aangeleverd en goed bevonden door docent en studenten.
Het onderzoek zal zijn aanvang kennen in 2013.

9. Netwerkmeetings
9.1. Jury Innovation2Care
FOS werd het derde jaar op rij uitgenodigd door Probis Consulting om Innovatieve projecten
binnen de zorg te jureren.
Met een 10-tal vertegenwoordigers uit de sector werden een aanzienlijk aantal projecten
geëvalueerd en in een preselectie gebracht op 13 september.
De geselecteerde projecten konden dan gejureerd worden tijdens de Health-Care beurs te
Brussel.
De jury was aanwezig tijdens het uitreiken van de prijs.

9.2. FM-congres (Facilitair Management)
FOS werd bevraagd om dit congres voor de derde keer op rij mee voor te bereiden.
In 2010 werd dit congres voor de eerste maal gehouden en lag de focus op ziekenhuizen.
Men wil sinds 2011 de golf van vergrijzing verder informeren en hierdoor wordt de
ouderenzorg extra belicht tijdens de volgende congressen.
FOS zette haar schouders hier mee onder en nam deel aan de werkvergaderingen.
Het congres vond plaats op 31 mei 2012 en werd geëvalueerd op 11 juni.
Op 7 december werd de aanzet gegeven voor de voorbereidingen van het FM congres van
2013.

9.3.Vlaamse Ouderenraad – werkgroep overheveling bevoegdheden
De Vlaamse Ouderenraad nam het initiatief om de koepelvertegenwoordigers samen te
brengen met de vertegenwoordigers van ouderenorganisaties om naar gezamenlijke
standpunten te polsen rond de zorg voor ouderen.
De startvergadering vond plaats op 15 oktober 2012.

9.4. Interview met redacteur Senior Update Magazine
Dhr. Lode Van den Brande en Luc Griep gaven een interview rond hoe FOS de ouderenzorg
in 2020 ziet.
De uitnodiging van deze redacteur kwam er naar aanleiding van het Congres 20 jaar FOS.

9.5. Expertenmeeting E-zorg in de Kempen
FOS nam deel aan het overlegplatform rond E-zorg binnen de Kempen.
Gezien haar grote vertegenwoordiging in deze regio werd zij gevraagd haar expertise te delen.

9.6. Itinera
FOS woonde een infosessie bij rond de overheveling van bevoegdheden.
Op 11 oktober 2012 hield Itinera de meeting “Elderly care projects and future planning for
2013 (especially on the topic of defederalization).

9.7. Kabinet Minister De Croo - Pensioenen
Op 4 mei hadden dhr. Lode Van den Brande en Luc Griep een gesprek met de
kabinetsmedewerker dhr. Brieuc Van Damme rond de betaalbaarheid van de pensioenen
en de mogelijke impact op huisvesting binnen de residentiële zorg.

9.8. SERV
De SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) nodigde FOS uit op 3 hoorzittingen
binnen hun organisatie:
- 9 mei – hoorzitting samen met de mutualiteiten
- 9 mei – werkgroep rond THAB (tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
- 16 mei – werkgroep rond gezondheidszorg

9.9. Ronde Tafel – Pharma.be
Op 21 maart namen wij deel een rondetafelgesprek rond “Innovation in Healthcare”.
Op 28 november was er een rondetafelgesprek rond het medicatiegebruik binnen de sector.

9.10. Overleg VOKA-FOS
FOS-vertegenwoordigers hadden een overleg met VOKA-vertegenwoordigers rond een aantal
standpunten binnen de gezondheidszorg en de overheveling van bevoegdheden naar
Vlaanderen.
Zij bespraken dit in 2 formele meetings, nl. op 28 maart en 27 september. De verdere
gedachtenuitwisseling gebeurde telefonisch en/of per mail.

9.11. Overleg Politeia-FOS
Politeia is een uitgeverij waarvan de redacteurs de wetgeving van nabij opvolgen en hier dan
studieboeken/naslagwerken over publiceren.
Daar zij kunnen teren op een jarenlange expertise en nauwe samenwerking met VVSG (
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) is het zinvol om dit contact te onderhouden.
In 2012 kwamen zij driemaal samen, nl. 13 maart, 4 mei en 2 oktober.

9.12. Ronde tafel “ICT in de zorg”
Op 13 januari nam FOS deel aan een rondetafelgesprek rond ICT in de zorg.
Er waren vertegenwoordigers van de gebruikers, softwareleveranciers, mutualiteiten, artsen,
…

9.13. Meeting FOS/Femarbel
In het licht van de overheveling van bevoegdheden naar de regio’s was er overleg tussen de
vertegenwoordigers van Ferubel/Femarbel en FOS.

9.14. Debat rond administratieve overlast
Op 20 november organiseerde de universiteit van Hasselt in samenwerking met KPMG een
debat rond de administratieve overlast binnen de gezondheidszorg.
Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, woonzorgcentra, financiële instellingen en de koepels
namen deel aan dit debat.

9.15. Meeting op Ambassade van Zweden
Op 21 november werden wij ontvangen op de Ambassade van Zweden om met een aantal
vertegenwoordigers van bedrijven te praten over veiligheid binnen de gezondheidssector met
als hoofdthema “Meeting the Security Challenge”.
Ook onze collega-vertegenwoordiger van Zorgnet Vlaanderen nam deel aan het gesprek.

9.16. Slotconferentie Europees jaar 2012
Op 27 november werd het slotcongres gehouden rond het centrale thema binnen het Europees
jaar: “Actief ouder worden & solidariteit tussen generaties in België”.

9.17. Kenniscentrum Sociaal Europa
Op 1 juni vond er een overleg plaats met de vertegenwoordigers van deze organisatie rond
mogelijke subsidies binnen de sector.

9.18. VCK – Zorgcoach
Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) heeft een peterschapsproject opgestart “De
Zorgcoach” en had vooraf overleg met FOS rond hun ervaringen met hun project
“Management binnen een WZC”.
Hiervoor kwamen zij op regelmatige basis samen.

9.19. Uitreiking André Prims-prijs
De Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht nodigde verscheidene vertegenwoordigers uit
op de uitreiking van de André Prims-prijs, die plaats vond in de congreszaal van de Senaat op
7 juni.
Een tweejaarlijkse André Prims-Prijs, voor een bedrag van 2.500 euro, wordt ingesteld tot
aanmoediging van vorsers wiens werk aanzienlijk bijdraagt tot de bevordering van het
gezondheidsrecht.

9.20. Voorstelling TeleSCoPE
Op 14 juni werden vertegenwoordigers van de sector samengebracht om te brainstormen rond
dienstverlening via telezorg.
TeleSCoPE is een Europees project dat een Code of Practice voor Telehealth Services
ontwikkelt, i.e. kwaliteitsnormen voor telezorgdiensten. Deze normen zullen mee richting
geven aan de verdere en meer uitgebreide implementatie van telezorgdiensten en hebben
tevens tot doel om een groter vertrouwen te scheppen tussen alle betrokken partijen
(gebruikers/patiënten, mantelzorgers, zorgverstrekkers, enz.).

9.21. Interview – Werkboek over Zorgrecht
Op 4 oktober vond er een gesprek plaats met de vertegenwoordigers van GSJ- advocaten rond
de evolutie van het gezondheidsrecht.
De bijdrage van FOS werd mee opgenomen in een handboek “ Werkboek over Zorgrecht”.

9.22. Interview – Rechtspositie voor private voorzieningen
Een student aan de KU Leuven binnen het departement Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin onderzocht voor zijn doctoraat de rechtspositie voor private voorzieningen.
Hij was hiervoor te gast bij verscheidene FOS-leden.
Zijn rapport wordt gepresenteerd begin 2013.

9.23. Opstart Kempens Welzijnsplatform
Vanuit Resoc Kempen werd er ingespeeld op de sterke vergrijzing binnen hun regio.
Zij hebben hierdoor het initiatief genomen om een Kempens Welzijnsplatform op te richten
met een brede vertegenwoordiging van de sector.
Dit platform kende haar opstart op 10 september en vergadert tweemaandelijks.

9.24. Mentorprise
Mentorprise is een partner met expertise binnen HR en management en nodigde FOS uit om
de expertise te delen.
Een verkennend gesprek vond plaats op 20 december.

9.25. HUB – opleidingen
HUB Brussel biedt opleidingen aan binnen de Hoge school en universiteit.
Er vond een overleg plaats rond professionele opleidingen op 21 december.
Het doel van deze meeting was een overzicht te krijgen van elkaars mogelijkheden en naar
een gezamenlijk doel te gaan.

10. Studiedagen
10.1. Gevolgde studiedagen
8 februari – Wachtlijsten in de zorg – deelname aan panelgesprek
5 maart – Brainstormmoment rond het Zorgmodel 2020
9 maart – Intelligente systemen in de zorg
27 maart – Zorgmedewerkers – het aanwerven van buitenlandse verpleegkundigen
20 april – Het E-zorgplan: de drempel voorbij
27 april – Actief ouder worden – een win/win situatie – studiedag in het kader van het
Europees jaar “Active Ageing”
4 juni – War for talent in social profit
31 augustus – Hoe wordt lokaal ouderenzorgbeleid een succes?
13 september – 9de congres Palliatieve Zorg
24 september – Vastgoedfinanciering in de ouderenzorg – Wat brengt de toekomst?
26 september – 10 jaar wet op de patiëntenrechten
3 oktober – Debat rond Healthy Ageing
17 december – De pers & transparantie over de kwaliteit van zorg

11. Varia
11.1. Redactieraad Actual Care
FOS zetelt sinds 2011 in de redactieraad van Actual Care.
Zij vergaderden tweemaal, nl. op 6 januari en 1 oktober 2012.
De verdere communicatie verloopt via mail.
Hierdoor kan FOS bewaken dat de sector die zij vertegenwoordigt regelmatig in dit magazine
komt.

11.2. Stage huisarts in opleiding binnen de WZC
Via de contacten die FOS heeft door te zetelen binnen de werkgroep Crataegus, kon zij voor
haar leden intekenen op een traject dat huisartsen in opleiding dienen te volgen.
In het academiejaar 2011-2012 werd dit project niet gehouden omdat men het gaat verplaatsen
naar een hoger jaar binnen de opleiding tot huisarts.
In 2012 heeft men met de deelnemers vergaderd op basis van de reacties van vorig
academiejaar.

11.3. Redactieraad “Werken met patiënten”
Sectoroverschrijdend is het de bedoeling om een leidraad uit te werken die een informatiegids
kan zijn voor elke zorgvrager en zijn/haar familie.
FOS verleent haar werking binnen deze redactieraad en neemt het luik ouderenzorg zeker
voor haar rekening en contacteert haar netwerk rond andere thema’s.
Zij vergaderden op 1 februari en 8 augustus.
Op 13 februari hielden zij een studiedag rond “Actuele topics in de gezondheidszorg”.

11.4. Adviesraad PMH (Personen met een Handicap)
Gezien ouderen met een handicap een groeiende groep is, wordt ook hier de kennis/ervaring
gedeeld met ervaringsdeskundigen.
Deze raad kwam maandelijks samen.

11.5. Sociaal Fonds / Docendo
Docendo vzw opleidingscentrum maakt gebruik van middelen van het Sociaal Fonds om haar
vormingen aan te bieden.
Een stand van zaken werd tweemaal besproken nl. op 26 januari en 28 augustus.

11.6. ECHO/FOS
Op 3 februari was er een overleg met vertegenwoordigers van onze Europese
partnerorganisatie.

11.7. Fictiereeks over de sector
Een productiehuis wil op afzienbare periode een fictiereeks maken over de rusthuissector.
Op ons aangeven hadden wij samen met de Zorgambassadeur een overleg met de producer en
zijn team.
Het is de bedoeling dat dit een zo waarheidsgetrouw beeld van de sector brengt.
We blijven dit vanuit FOS verder bewaken.

