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1. INTERNE WERKING
1.1. Statuten
In 2018 heeft Vlozo haar statuten herschreven.
De samenstelling van de raad van bestuur is beperkt tot 21 bestuurders (inclusief 1 algemene
voorzitter, 1 gedelegeerd bestuurder en 2 onafhankelijke bestuurders). De groepen hebben een
vertegenwoordiging in de raad van bestuur naar rato van hun totaal aantal voorzieningen
(Vlaanderen). In de nieuwe statuten en reglement van inwendige orde wordt er gestreefd naar een
evenwichtige verdeling van de 17 zetels. Minstens 5 zetels van de 21 moeten worden toegekend aan de
individuele voorzieningen. Indien de minimumdrempel niet meer beantwoord aan de realiteit van het
zorglandschap in Vlaanderen kan de Raad van Bestuur een nieuwe minimumdrempel bepalen.

Er is in juni 2018 een bijzondere Algemene Vergadering samengeroepen om de nieuwe
samenstelling van de Raad van Bestuur te bekrachtigen. Aangezien de leden van de Raad van
Bestuur verkozen zijn voor een termijn van drie jaar, zal deze Raad van Bestuur zetelen tot de
Algemene Vergadering van maart 2021.
De bijzondere algemene vergadering heeft bovendien aanvaardt dat de heer Vincent Fredericq
aanwezig is op de algemene vergadering en de raad van bestuur als waarnemer vanuit de vzw
Femarbel-Vlozo.

1.2. Organisatie Vlozo
VLOZO telt momenteel één medewerker op de payroll, namelijk de gedelegeerd bestuurder.
Er is een headhunter ingeschakeld om het team uit te breiden met een stafmedewerker
Ouderenzorg en een stafmedewerker Communicatie-Marketing-Administratie.

1.3. Memorandum
Het memorandum is afgewerkt. Er worden met diverse politieke partijen afspraken gemaakt om
het memorandum voor te stellen. Zo is er bijvoorbeeld op 18 juni 2018 een afspraak geweest op het
kabinet van minister-president Geert Bourgeois.

1.4. Samenwerking Vlozo – Voka
De heer Pieter Van Herck van Voka heeft een presentatie gegeven over de samenwerking Vlozo –
Voka op de algemene vergadering van 13 maart 2018 en de buitengewone algemene vergadering
op 29 maart 2018.
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1.5. Samenwerking Vlozo – Femarbel
Vlozo neemt de beslissingen in materies specifiek voor Vlaanderen en Femarbel volgt haar daarin.
Omgekeerd zal Femarbel beslissen in Brusselse en Waalse materies en Vlozo zal dit standpunt
volgen.
Aangaande federale materies zal de vzw Femarbel-Vlozo unaniem beslissen.
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2. FEDERALE OVERHEID
2.1. PC 330
Vier collectieve arbeidsovereenkomsten (cao ‘s) zijn op 10 september 2018 voorgelegd aan het
paritair comité 330.
Op 10 september 2018 had Vlozo nog geen mandaat voor de ondertekening (via Becoprive). Dit
heeft geleid tot ongenoegen bij de werknemersvertegenwoordiging.
Er is door het paritair comité 330 besloten om een werkgroep op te richten omtrent de voormelde
cao’s. Vlozo is toegelaten tot deze werkgroep, ondanks dat zij niet mee aan tafel heeft gezeten bij
de VIA-onderhandelingen.
Op 12 november 2018 zijn de vier collectieve arbeidsovereenkomsten, die voortvloeien uit het
Vlaams Intersectoraal Akkoord, goedgekeurd door het paritair comité 330.
➢ Cao betreffende de minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode
➢ Cao tot financiering van de tweede pensioenpijler en de jaarlijkse vaststelling van het
percentage van de bijdragen
➢ Cao betreffende de eindejaarspremie
➢ Cao betreffende het basiskrediet voor vorming en voor structurele opdrachten van de
representatieve werknemersvertegenwoordigers in het sociaal overleg
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3. VLAAMSE OVERHEID
3.1. Planning en toewijzing RVT
De toewijzing van RVT zal in de toekomst gepaard gaan met een attest (wegwerken verlies, daling
dagprijs en /of aanwerving van medewerkers).
Het gemiddelde instellingsforfait voor een bewoner met een BCCd-profiel tussen ROB en RVT
bedraagt 19,51 euro.

3.2. Reconversie voorafgaande vergunningen
Samenwerking tussen verschillende initiatiefnemers wordt gestimuleerd. De eerstelijnszone ’s
spelen een belangrijke rol bij de erkennings- en omzettingskalender.
Indien een initiatiefnemer geen erkennings- of omzettingskalender aan het agentschap heeft
bezorgd vervallen de voorafgaande vergunningen (VV) van rechtswege.
Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning voor woongelegenheden in WZC
of CVK, kunnen uiterlijk op 1 januari 2019 een erkenningskalender indienen voor het trimester
waarin zij de erkenning wensen in te laten gaan in 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 of 2025.
Initiatiefnemers die houder zijn van een voorafgaande vergunning voor woongelegenheden in WZC
of CVK, kunnen er ook voor kiezen om uiterlijk op 1 januari 2019 een omzettingskalender in te
dienen om die woongelegenheden vervat in de voorafgaande vergunning geheel of gedeeltelijk om
te zetten naar één van de volgende zorgvormen voor het trimester waarin zij de erkenning en/of de
subsidiëring wensen in te laten gaan in 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 of 2025.
Een aanvraag tot omzetting kan enkel worden uitgevoerd indien er een minimale invullingsgraad
van 80% binnen het werkingsbied behouden blijft voor de invulling van de programmatie 2015 van
WZC en CVK na een toekenning van alle omzettings- en erkenningskalenders tot 2025. Indien de
minimale invullingsgraad niet meer wordt behaald, worden alle omzettingsdossiers voor dat
werkingsgebied afgewezen.
In sommige werkingsgebieden zal een regionale afstemming moeten plaatsvinden waarbij alle
initiatiefnemers die nog houder zijn van een VV die onder het toepassingsgebied van dit besluit
valt, hun visie over de inzet van deze VV delen met de andere actoren
Op 19 oktober 2018 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gegeven aan het
besluit tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender
en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning.
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Met dit besluit legt de Vlaamse Regering het regelgevend kader vast op basis waarvan de voorziene
budgettaire ruimte voor de erkenningskalender voor de periode 2020-2025 volledig kan worden
ingevuld. De Vlaamse Regering herneemt het regelgevend kader van de erkenningskalender dat tot
vandaag was opgebouwd, met als doel een geïntegreerd en toegankelijk regelgevend kader te
bekomen.
Begin december is hierover een omzendbrief aan de voorzieningen bezorgd.

3.3. VIA 5
VIA 5 zelf een Vlaamse materie. Verso heeft voor de private sector deelgenomen aan de
onderhandelingen inzake het Vlaams Intersectoraal Akkoord. Vlozo is enkel betrokken geweest op
Vlaams niveau in de sectorale werkgroep VIA op het kabinet van minister Vandeurzen en meer
bepaald inzake de onderhandelingen betreffende de RVT-reconversie. Het waren zeer moeilijke
onderhandelingen met de werknemersafgevaardigden. Vlozo stond aan werkgeverszijde alleen in
de verdediging van het recht hebben op het gedeelte A2 in plaats van de 20%. De
werknemersvertegenwoordiging is misnoegd dat VLOZO gevolgd wordt door het kabinet van
minister Vandeurzen in de opstelling van de uiteindelijke tekst.
Minister Vandeurzen heeft VLOZO gevraagd om het Vlaams Intersectoraal Akkoord te
ondertekenen. Vlozo is zeer beperkt betrokken geweest bij onderhandeling van het VIA akkoord
(enkel in het kader van de RVT toebedeling) en maakt bijgevolg geen deel uit van de sociale
partners die het VIA getekend hebben.
Vlozo heeft vooral opmerkingen/bedenkingen bij de intersectorale bepalingen opgenomen in het
VIA-akkoord. Met de bepalingen opgenomen in het kader van residentiële ouderenzorg heeft
VLOZO geen noemenswaardige problemen. De Raad van bestuur heeft de gedelegeerd bestuurder
alsnog gemandateerd om tot ondertekening van het VIA-akkoord over te gaan.

3.4. Derde luik
Er is een tewerkstellingsgarantie voor al het personeel dat reeds in 2018 in dienst was. De
hervorming 3de luik moet rekening houden met de afspraken rond bijkomende tewerkstelling
gemaakt in VIA 5.
Ook nieuwe voorzieningen krijgen een financiering voor boven norm zorg personeel en
ondersteunend personeel.
Vlozo vindt het belangrijk dat al het personeel (zowel zorg als ondersteunend) tewerkgesteld in
WZC, CVK, DVC worden doorgegeven in de webapplicatie.
De koepels vragen het deel A2 in het instellingsforfait wordt als volgt te wijzigen:
•

78% optrekken naar 100%
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•

9,74% bovenop deel A1 ➔ 14% bovenop deel A1

In december 2018 krijgen de voorzieningen hun gegevens omtrent de financiering. Er is reactie
mogelijk conform het decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).
De middelen met betrekking tot de sociale/fiscale maribel worden overgedragen door de Vlaamse
Overheid aan het Fonds Sociale Maribel. Probleem is dat er reeds in 2018 bijkomende toekenning
maribel zijn geweest, waardoor men thans een tekort heeft.
De werknemersvertegenwoordiging wil een garantie voor de bijkomende tewerkstelling gecreëerd
in 2017-2018.
De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord om samen met de andere koepels de helft van het
bedrag dat samengaat met de financiering van de bovennorm bedragen voor de VTE maribel te
compenseren via een procentuele afhouding van de geplande waarborgfinanciering. De Raad van
Bestuur neemt er nota van dat indien er een akkoord is het kabinet van minister Vandeurzen de
ander helft financiert bij middel van een compensatie op de erkenningskalender.
De uitgaven onder het nieuwe financieringsmodel “derde luik” worden op basis van de
referentieperiode 1 juli 2016 – 30 juni 2017 geraamd op 200 miljoen euro.

3.5. Uitvoeringsbesluiten decreet Woonzorg
Er zijn diverse werkgroepen opgestart ter voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten bij het decreet
woonzorg.
Vanuit het werkveld volgen volgende personen de werkgroepen op:
• WZC, CVK en animatie – Kurt Keirsmakers
• DVC – Elke Vandendriessche
• GAW – Liesbet Ooghe en Sven Vandendriessche
• LDC – Jannes Verheyen
• Palliatieve zorg – Kurt Stabel

3.6. Vlaamse Raad WVG
Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal taken van het Vlaamse Raad Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (WVG)
•
•
•
•
•

Overleg plegen en akkoorden sluiten over strategische beleidsaangelegenheden
Advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid
Bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie
De maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren
Advies uitbrengen over voorstellen van decreet

8

•
•
•
•
•

Advies uitbrengen over samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap wil
sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten
Advies uitbrengen over beleidsvoornemens , beleidsplannen en regelgeving die
voorbereid worden op het niveau van de Europese Unie, alsook over de internationale
verdragen die voorbereid worden
Reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota ‘s
Advies uitbrengen of reflecties leveren over conceptnota’s, groenboeken en witboeken
Beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen

De Vlaamse Raad WVG is samengesteld uit vier kamers.
1) een intersectorale kamer
Effectieve vertegenwoordiger Vlozo – Marc Depuydt
Vervanger Vlozo – Kurt Stabel
2) een sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een
Handicap
Effectieve vertegenwoordiger Vlozo – Véronique De Schaepmeester
Vervanger Vlozo – Jannes Verheyen
Expert – Kurt Stabel
3) een sectorale kamer Gezondheid
Effectieve vertegenwoordiger Vlozo – Yves Peleman
Vervanger Vlozo – Anthony Cafmeyer

4) een sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn

3.7. IFIC
De cao IFIC geregionaliseerde sectoren is getekend door Becoprive in de maand augustus 2018. De
cao heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2018.
Vlozo maakt deel uit van de werkgroep IFIC.
Vlozo heeft volgende vertegenwoordigers in de sectorale externe begeleidingscommissies IFIC:
➢ West- en Oost-Vlaanderen (Gent):
o
o

De heer Anthony Cafmeyer
Mevrouw Liesbet Ooghe
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➢ Antwerpen en Limburg (Antwerpen)
o
o

De heer Kurt Stabel
De heer Jannes Verheyen

➢ Brussel en Vlaams-Brabant (Brussel)
o
o

Mevrouw Sonia Tondeur
De heer Dieter Verherstraeten

3.8. GDPR
Op 13 september 2018 heeft een bespreking plaatsgevonden met de advocaten van het kantoor
Dewallens & partners omtrent het addendum GDPR Ouderenzorg.

3.9. eWZC fin en consortium IT

De opvolging van de werk- en stuurgroep eWZC gebeurd door de heer Wim Van Boghout en de heer
Frank Foucart. Gezien de vergaderingen van de stuurgroep eWZC sterk aansluit bij het consortium
IT zullen beide voornoemde personen Vlozo ook in dit consortium vertegenwoordigen.

3.10. Beleidsplan VIVEL
Op 4 december is er een bijeenkomst geweest in het kader van de opmaak van het eerste
beleidsplan van Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL).
In de Algemene Vergadering zetelen voor Vlozo de heer Marc Vlaeminck als effectief lid en de heer
Anthony Cafmeyer als plaatsvervanger.

3.11. Persoonsvolgende financiering – Vlaamse Sociale bescherming
Op 30 november heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring gegeven aan het besluit
houdende uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming.
Er wordt zo spoedig mogelijk werk gemaakt van een gecoördineerde versie van het besluit Vlaamse
Sociale Bescherming (beschikbaar in de Codex Vlaanderen).
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3.12. VIKZ
Prof. dr. Nele Van De Noortgate wenst haar functie als voorzitter van het VIP WZC en voorzitter van
de feitelijke vereniging VIKZ niet langer op te nemen. Ze blijft haar mandaat nog uitvoeren tot en
met januari 2019.
De drie koepels zoeken samen naar een kandidaat voor deze functie.

3.13. Consortium BelRAI LTCF
De BelRAI 2.0 is beschikbaar. Het Kwaliteitscentrum voor diagnostiek heeft subsidies ontvangen om
de pilootprojecten van opleiding te voorzien.
Er wordt van start gegaan met een pilootproject met 6 voorzieningen
➢ Drie voorzieningen werken al met BelRAI (Pyxima)
➢ Drie nieuwe voorzieningen
➢ Zorgsaam
➢ Zorgbedrijf Antwerpen
➢ Senior Living Group
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