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1. INTERNE WERKING
1.1. Lidmaatschap
Er is een nieuwe toetredingsverklaring uitgewerkt. De laatste versie is gevalideerd door het
directiecomité Vlozo op 18 augustus 2016.
De groepen hebben Vlozo een overzichtslijst bezorgd met de gegevens van de door hen uitgebate
voorzieningen.

1.2. Mandaten Vlozo
Op 23 juli 2016 is een nieuw directiecomité geïnstalleerd. De functies van voorzitter,
ondervoorzitter, penningmeester en secretaris zijn toegewezen. Elk effectief lid, inclusief de
voorzitter van het directiecomité heeft één stem in het directiecomité Vlozo. De onafhankelijke
directieleden hebben geen stem.
Gedelegeerd bestuurder Frank Foucart heeft ontslag gegeven en is vanaf 14 september 2016
opgevolgd door Véronique De Schaepmeester. Zij is tevens voorzitter van het directiecomité.

1.3. Finance
In 2016 is er een boekhoudkundig verlies. De oorzaak hiervan is de boeking uitzonderlijke kost
Seniorenunie ten bedrage van 96.622,29 euro. Er wordt de kanttekening gemaakt dat de
rekeningcourant en de spaarrekening positief zijn.

1.4. Samenwerking Vlozo – Femarbel
De samenwerking tussen Vlozo en Femarbel is in 2016 geïntensifieerd.
Beide federaties zijn vanaf november 2016 in hetzelfde gebouw gehuisvest te 1080 Sint-JansMolenbeek, Vrijheidslaan 80. De maatschappelijke zetel en postadres Vlozo blijven behouden te
1000 Brussel, Koningsstraat 154-158 (gebouwen Voka).
De oprichting van de federale vzw Femarbel-Vlozo wordt voorbereid. De beslissingen in deze vzw
hebben betrekking op federale materies (eindeloopbaan, sociale maribel, PC 330).
De studie “Vergelijkende analyse zorgkosten residentieel wonen versus thuiszorg” wordt door Vlozo
toegewezen aan Zorganders (Michael Van Bugenhout). Femarbel heeft soortgelijke studie
uitgevoerd voor Brussel en Wallonië.
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1.5. Samenwerking Vlozo – Voka
Op regelmatige tijdstippen is er overleg met de heer Pieter Van Herck, senior adviseur welzijn- en
gezondheidsbeleid Voka.

1.6. Samenwerking Vlozo – Becoprive
Er is een beslissing genomen omtrent de nieuwe mandaten in Becoprive.

Voorstel mandaten
Raad van Bestuur Becoprivé

Seniorenunie
(oud)

VLOZO
(nieuw)

Johan Van Belle

Veronique De
Schaepmeester

Plaatsvervanger 1

Bart Bots

Lode van den Brande

Plaatsvervanger 2

Lode van den Brande

Anouchka Mersch

Plaatsvervanger 3

Frank Foucart

Bart Bots

Effectief
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2. FEDERALE OVERHEID
2.1. Nieuwe sectorale functieclassificatie
In 2016 wordt door de overheid 50 miljoen euro voorzien door minister De Block voor de
financiering van de zorgfuncties (IFIC).
De collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw IF-IC met de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een
nieuwe sectorale functieclassificatie is niet van toepassing op woonzorgcentra.
Het door de federale overheid uitgerolde nieuwe loonmodel zal in de toekomst in Vlaanderen een
soortgelijke uitrol krijgen voor de geregionaliseerde sectoren zoals woonzorgcentra.

2.2. Derde luik
Vlozo staat in 2016 stil bij de mogelijkheden om een nieuwe vorm te geven aan het derde luik. Er
moet hiervoor een nieuw systeem uitgedacht worden omdat de lineaire correctie steeds groter
wordt.

2.3. KB nr. 78
Vlozo pleit voor meer handen aan het bed. Vlozo stelt voor om minder verpleegkundigen in te
schakelen gezien de schaarste, maar meer zorgkundigen. Het zou meer aan de realiteit voldoen als
er meer en meer taken gedelegeerd worden aan zorgkundigen, maar er is geen aanpassing van de
wetgeving zoals financierings- en erkenningsnormen.
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3. VLAAMSE OVERHEID
3.1. Financiering animatie
De oude financieringsregeling animatie loopt tot 30 juni 2016. Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe
regeling in voege getreden. Vlozo heeft haar leden hierover uitgebreid geïnformeerd.

3.2. Goed bestuur
In 2016 zijn er aanbevelingen uitgewerkt omtrent goed bestuur. Via enkele leden is Vlozo
betrokken partij bij een ronde tafel overleg omtrent de aanbevelingen. Enkele bestuurders en
leden hebben zich tevens gebogen over een voorstel goed bestuur dat toepasbaar is voor
individuele voorzieningen.

3.3. Conceptnota toekomst WZC
Vlozo heeft op 14 december 2016 op de hoorzitting van het Vlaams Parlement haar visie gegeven
over de nota Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen.

3.4. Toezichtsdecreet
Vlozo heeft het juridische advies ingewonnen over het Toezichtsdecreet bij een advocatenkantoor.
De federatie is van mening dat de rechten van de inspecteurs beperkt moet zijn tot de inspecties op
regelgeving waarvoor het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is.

3.5. Prijzenbeleid
Vlozo stelt dat er geen euro van het zorggeld naar winst mag gaan en dat er een correcte inzet van
publieke middelen moet zijn.

3.6. Infrastructuurforfait
Ook in 2016 blijft Vlozo haar oude visie trouw dat men beter financiert in de zorg in plaats van in
van in bakstenen. De financiering in zorg is beter controleerbaar.

3.7. Persoonsvolgende financiering
Vlozo vindt het belangrijk dat er een evolutie is naar een zorg-gestuurde financiering onafhankelijk
van uitbatingsvorm.
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3.8. Raadgevend Comité Zorg en Gezondheid
Vlozo wordt in dit raadgevend comité vertegenwoordigd door Véronique De Schaepmeester als
effectief lid en door Frank Foucart als plaatsvervangend lid.

3.9. Vlaamse Raad WVG
Vlozo zetelt in drie kamers van de Vlaamse Raad:
- VSB en Personen met een Handicap
- Gezondheid
- Intersectorale kamer
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