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“De regionalisering van 

de ouderenzorg is hét 

moment om een 

Vlaams zorgmodel te 

ontwikkelen.” 

Verkiezingsmemorandum van FOS en Ferubel – 27 november 2013 

Ouderenzorg speelt een belangrijke rol op sociaal-economisch vlak in 

Vlaanderen. De vergrijzing zal dat gewicht alleen maar doen toenemen. 

Dit jaar telt Vlaanderen iets meer dan 320.000 80-plussers. Tegen 2020 zijn dat 

er 380.000 in Vlaanderen. Tegen 2050 is 11% van de Vlaamse bevolking 80 

jaar of ouder, nog eens een verdubbeling ten opzichte van 2020. Tegen dan 

zullen ook 130.000 Vlamingen met dementie nood hebben aan 

gespecialiseerde zorg.  

In 2010 werkten er in België bijna 100.000 mensen in de ouderenzorg. Dat is 

een stijging van 7% ten opzichte van twee jaar daarvoor. Het is een 

zekerheid dat de tewerkstelling in de ouderenzorg sterk zal toenemen in de 

komende jaren.   

In het licht van de vergrijzing moeten we goed nadenken over hoe we onze 

(zwaar) zorgbehoevende ouderen in de toekomst willen opvangen. Volgens 

FOS en Ferubel is de regionalisering van de ouderenzorg het meest 

uitgelezen moment om een sterk Vlaams zorgmodel te ontwikkelen. 

Daarom roept de onafhankelijke ouderenzorg de politieke partijen in 

Vlaanderen op om in de periode na de regionalisering in eerste instantie 

voldoende stabiliteit en continuïteit van beleid in te bouwen, maar 

tegelijkertijd ook de toekomst voor te bereiden zodat we sterk staan voor de 

vergrijzing en onze ouderen de zorg kunnen geven waar ze recht op 

hebben.  

We hopen op uw hulp te mogen rekenen om dit samen met ons waar te 

maken. 

  

  

Lode Van den Brande 

 

 

Voorzitter  

FOS 

 

 

 

 

Daniël Vandermeulen 

 

 

Adviseur  

FERUBEL 

 

 

 



 

 

PAGINA 2 VERKIEZINGSMEMORANDUM FERUBEL & FOS 

 

 

 

 

1. Voldoende zorgaanbod voor Vlaamse ouderen 

De regionalisering van de ouderenzorg zet druk op de Vlaamse begroting 

en dat maakt dat beslissingen soms overhaast worden genomen. Het 

ontwerpbesluit aangaande de voorafgaande vergunningen dat snel door 

de Vlaamse Regering werd geloodst, is hier een voorbeeld van. Het 

ontwerpbesluit snoeit in het aantal nieuw te bouwen woonzorgcentra en 

stort de sector bovendien in totale rechtsonzekerheid die op termijn meer 

dan alleen onze senioren zal treffen. FOS en Ferubel vragen de Vlaamse 

overheid dringend klaarheid te brengen in deze kwestie. 

 

Vlaamse regering neemt bocht van 180 graden 

Om een woonzorgcentrum te bouwen, heb je een voorafgaande 

vergunning nodig. Tot nog toe liep de toekenning hiervan niet efficiënt 

genoeg. Het was duidelijk dat dit moest verbeteren. Dat een nieuw 

ontwerpbesluit echter zou leiden tot onzekerheid over meer dan 20.000 al 

toegekende vergunningen, was onverwacht. De achterliggende reden zou 

zijn dat de druk op de Vlaamse begroting na het regionaliseren van de 

ouderenzorg te groot zou zijn geworden. De Vlaamse regering maakt 

hiermee op amper twee maanden tijd een bocht van 180° die moeilijk te 

begrijpen is. Tot voor enkele maanden werden initiatiefnemers nog 

gestimuleerd om nieuwe bouwprojecten op te starten. Er werd gezegd dat 

er een onmiddellijke behoefte was aan 20.000 bijkomende 

woongelegenheden en jaarlijks nog eens 1.600 extra bovenop de planning.   

Nu duwt de Vlaamse overheid de hele sector in rechtsonzekerheid: de 

woonzorgcentra waarvoor al voorafgaande vergunningen waren 

toegekend, zijn immers voor een groot gedeelte al opgestart, maar het is 

niet langer zeker dat ze ook een erkenning zullen krijgen. De overheid wil via 

het ontwerpbesluit het aantal erkenningen (= voorafgaande vergunningen 

die effectief worden omgezet in een operationeel ‘bed’, met bijhorende 

zorgfinanciering) immers  beperken tot maximum 1.300 per jaar. 

Volgens een wetenschappelijke raming van het Federaal Kenniscentrum 

voor de Gezondheidszorg (KCE) zullen er in 2025 149.000 tot 177.000 

woongelegenheden nodig zijn in de residentiële zorg. Jaarlijks komt dit neer 

op 1.600 tot 3.500 nieuwe plaatsen in België, afhankelijk van het scenario. Als 

we deze cijfers extrapoleren naar Vlaanderen, spreken we van 960 tot 2.100 

bedden per jaar die er moeten bijkomen. In de 1.300 bijkomende 

woongelegenheden die Vlaanderen zou voorzien, wordt geen rekening 

gehouden met de zwaardere zorgbehoevendheid van ouderen in 

Vlaanderen. Dit aantal volstaat bovendien enkel als er gelijktijdig zware 

inspanningen gedaan kunnen worden in de thuiszorg. Maar dat blijft een 

federale bevoegdheid. De vraag is dus maar of dit plan haalbaar en 

realistisch is.  

 

Nu al wachtlijsten van zeven maanden 

Senioren in Vlaanderen wachten vandaag al gemiddeld zeven maanden 

op een plaatsje in een woonzorgcentrum. Door onvoldoende 

uitbreidingsmogelijkheden te voorzien, zal het tekort aan plaatsen enkel 

groter worden, met langere wachtlijsten en hogere dagprijzen als gevolg. 

Bovendien dreigt zonder erkenningen het faillissement voor een aantal 

woonzorgcentra: zonder erkenning, geen financiering - zonder financiering, 

geen inkomsten. Terwijl de investering in de bouw van het woonzorgcentrum 

intussen wel al is gebeurd.  

Het is onaanvaardbaar 

dat woonzorgcentra 

die al in de steigers 

staan, plots geen 

financiering meer 

zouden krijgen.  

Er komt een bijzonder sterke toename 

van vooral zorgbehoevende 80-

plussers (Bron: Statbel, 2012) 

De eerste vergrijzingsgolf 

Structureel te weinig wzc’s vanaf 2014 

Slechts een fractie van de 

toegekende Voorafgaande 

Vergunningen zullen gerealiseerd 

mogen worden (verschil tussen 

programmacijfer en keuze Vlaamse 

overheid). (Source: Vlaams 

Agentschap, KCE) 
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Door de onzekerheid over de toekenning van financiële middelen die 

gekoppeld zijn aan de erkenning kunnen initiatiefnemers geen 

woonzorgcentra meer bouwen tenzij zij het risico willen lopen op onmiddellijk 

faillissement. Daarenboven kunnen banken en/of andere financiers huidige 

kredietlijnen stopzetten omwille van het te grote risico doordat 

initiatiefnemers niet kunnen garanderen dat ze de lening zullen kunnen 

terugbetalen. 

Dat betekent ook dat bestaande jobs verdwijnen en minder nieuwe jobs 

zullen worden gecreëerd. Ook het rimpeleffect op de tewerkstelling bij 

toeleveranciers zoals de bouwsector en de toenemende druk op 

mantelzorg en thuiszorg wordt onderschat.  

 

Berekeningsfout rechtzetten: Vlaanderen krijgt meer geld dan gedacht 

Op het moment dat de Vlaamse overheid 22.000 voorafgaande 

vergunningen heeft toegekend, was ze er terecht van overtuigd dat die 

bijkomende capaciteit nodig was om onze zorgbehoevende ouderen op te 

vangen. Nu al moet je gemiddeld 7 maanden wachten op een plekje in 

een woonzorgcentrum. Het komt er dus op aan om voldoende budgettaire 

ruimte te vinden, zodat de bouwprojecten waar al engagementen voor 

werden aangegaan, gerealiseerd kunnen worden. Volgens onze 

berekeningen is die ruimte er. Om het bedrag te berekenen dat van de 

federale overheid naar Vlaanderen komt, nemen we het RIZIV-budget voor 

rusthuizen van 2013. Hier wordt een verdeelsleutel op toegepast, op basis 

van het aantal 80-plussers. 60% van het budget komt naar Vlaanderen, 40% 

gaat naar Wallonië. Voor Vlaanderen komt dat neer op 31,6 miljoen euro 

extra. Daarmee kunnen we 1.762 nieuwe woongelegenheden financieren 

en 969 nieuwe jobs. Dat volstaat ruimschoots om de erkenningen te 

financieren voor bouwprojecten waar al engagementen voor werden 

aangegaan. 

Voorafgaande vergunningen: voorstel van FOS en Ferubel 
 
Er komt op korte termijn een oplossing voor de voorafgaande 
vergunningen. Deze zijn een verworven recht, er is voldoende budget om 
de engagementen die de Vlaamse overheid heeft gemaakt, na te komen. 
  

De Vlaamse overheid geeft minstens een garantie voor de 
woonzorgcentra die al in realisatie zijn: 
 

� De Vlaamse overheid maakt een juiste inschatting van hoeveel 
bouwprojecten er zijn en waar al verbintenissen voor lopen. 

� Op basis daarvan voorziet de Vlaamse overheid voldoende 
budgetten om die verbintenissen na te komen. 

� Projecten met voorafgaande vergunningen waar nog geen 
verbintenissen voor werden aangegaan, krijgen na onderzoek op 
praktische haalbaarheid een verlenging van hun voorafgaande 
vergunning van 3 tot 5 jaar. 

 

De middelen die naar 

Vlaanderen komen, 

volstaan ruimschoots 

om de gemaakte 

engagementen na te 

komen. 

Je weet niet meer of 

een woonzorgcentrum 

na oplevering erkend 

zal worden. Zonder 

erkenning, geen 

financiering. Zonder 

financiering dreigt het 

faillissement. 

RIZIV-budget is hoger dan men denkt 

Source: Ferubel, 2013. 
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Als één van de bevoegdheden die het eerst zal worden geregionaliseerd, moet 

Vlaanderen er een erezaak van maken om de bevoegdheidsoverdracht van de 

Vlaamse ouderenzorg goed te laten verlopen en het beter te doen dan de 

federale overheid nu. FOS en Ferubel willen de Vlaamse beleidsmakers in dit 

kader wijzen op drie aandachtspunten: 

- De regionalisering van de ouderenzorg gebeurt versnipperd. Heel wat 

deeldomeinen die belangrijk zijn om de ouderenzorg efficiënt te laten 

draaien, blijven federaal: denk maar aan thuiszorg, het ziekenhuiswezen 

en het beleidsdomein rond de arbeidsmarkt. 

- Gezien de grote sociale risico’s die gepaard gaan met regionalisering, is 

het belangrijk om de uitbaters voldoende vertrouwen te geven door 

hen een stabiele en duurzame wettelijke en operationele omgeving 

aan te bieden. 

- De huidige regelgeving toont veel ruimte voor verbetering, met 

eenvoudige efficiëntiewinsten voor de overheid, de oudere en het 

woonzorgcentrum. 

FOS en Ferubel pleiten er daarom voor om in de periode vlak na de 

regionalisering van de ouderenzorg eerst voldoende stabiliteit en continuïteit van 

beleid in te bouwen. Dat betekent concreet: 

2.1 De zorgfinanciering blijft in eerste instantie ongewijzigd. 

2.2 Er komen meer middelen naar Vlaanderen om de grotere 

zorgbehoevendheid te compenseren. 

2. Continuïteit na regionalisering 

Belangrijke domeinen 

die nodig zijn voor een 

efficiënt werkende 

ouderenzorg, blijven 

federaal.  

Voorafgaande vergunningen: voorstel van FOS en Ferubel 
 
Op langere termijn komt er een centrale registratie en online monitoring 
van de vraag naar ouderenzorg, om zo een beter zicht te krijgen op de 
reële vraag. Op basis daarvan kan de overheid een betere zorginvulling 
creëren en de programmatienormen en bijhorende financiering 
aanpassen. De wet op de privacy en de vrije keuze van de oudere wordt 
hierbij steeds gerespecteerd. 
 

De Vlaamse overheid creëert een centrale registratie met: 
� Het zorgaanbod in een regio: 

o Gegevens over een bepaalde voorziening, met 
bijvoorbeeld de gemiddelde dagprijs/regio en het 
zorgprofiel/regio 

o Mogelijkheden/beperkingen van de voorziening 
o Ruimte voor kleinschalige initiatieven 

� De zorgbehoefte in een regio: 
o Gemiddelde leeftijd 
o Socio-financiële gegevens 
o Huidig comfort in de regio 

o Zorgbehoevendheid 

Via een centrale 

registratie en online 

monitoring kunnen we 

de reële nood aan 

ouderenzorg beter in 

kaart brengen.  
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EEN BIJSCHRIFT IS EEN ZIN 
WAARIN EEN FOTO OF 
AFBEELDING WORDT 
BESCHREVEN. 

 

  

2.2 Grotere zorgbehoevendheid vergt meer middelen  

 

 

2.1 Zorgfinanciering blijft in eerste instantie ongewijzigd 

Een woonzorgcentrum wordt vandaag voor minstens 45% gefinancierd door het 

RIZIV. Deze bedragen gaan rechtstreeks naar het verzorgen van senioren en 

worden bepaald in functie van de hoeveelheid zorg die de oudere nodig heeft. 

Het spreekt voor zich dat de crisis bijzonder groot zou zijn, mocht de overheid zelfs 

maar voor korte duur de inkomstenstroom plots droogleggen. Dit geldt des te 

meer omdat de RIZIV-financiering dient om reeds gemaakte kosten terug te 

betalen. Daarom moet Vlaanderen na de regionalisering in de eerste plaats de 

continuïteit verzekeren en de zorgfinanciering ongewijzigd houden.  

 

Het gevaar bestaat immers dat er verschuivingen in het budget zullen optreden, 

aangezien de federale dotatie als één grote pot naar Vlaanderen komt. Een 

verschuiving van middelen maakt dat er niet voldoende middelen zullen zijn om 

de ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, de zorg te geven die ze 

nodig hebben. Daarom vragen FOS en Ferubel dat de middelen die in het kader 

van de Zesde Staathervorming worden overgedragen naar Vlaanderen in de 

toekomst in eerste instantie toegeschreven blijven aan de specifieke posten waar 

ze nu aan toegeschreven worden. 

In het kader van de regionalisering van de ouderenzorg werd er onderhandeld 

over de middelen die naar Vlaanderen overgeheveld zouden moeten worden. 

Er werd een verdeling gemaakt op basis van het aantal 80-plussers in Vlaanderen 

en Wallonië. Dat betekent dat ongeveer 60% van het federale budget naar 

Vlaanderen zou komen en 40% naar Wallonië zou gaan. 

Maar niet alleen het aantal 80-plussers is groter in Vlaanderen dan in Wallonië. 

Ook de zorgbehoevendheidsgraad ligt relatief hoger in Vlaanderen. Hiermee 

werd geen rekening gehouden in de onderhandelingen over de federale 

dotatie. Wil Vlaanderen voldoende middelen krijgen om de zorg te financieren 

voor haar meer zorgbehoevende ouderen, dan is dit een belangrijk element om 

rekening mee te houden tijdens de volgende budgettaire onderhandelingen. 

Bijkomend element is nog dat slechts een gedeelte van de zorgfinanciering 

terugvloeit naar de Vlaamse begroting. Het overige deel blijft federale 

overheidsinkomsten. Dat betekent concreet dat Vlaanderen meer kosten moet 

dragen (want een grotere zorgbehoevendheid in vergelijking met Wallonië), en 

er tegelijkertijd toch minder inkomsten aan zal overhouden (want een stuk van 

de zorgfinanciering vloeit nog steeds terug naar de federale overheid).  

De uitdaging voor Vlaanderen: voldoende middelen naar Vlaanderen halen om 

de vergrijzing te kunnen betalen. 

Het budget dat naar Vlaanderen komt om de Vlaamse ouderenzorg te 

financieren, evolueert jaarlijks op basis van de evolutie van het aantal 80-plussers, 

een stuk van het BBP en de index. Er wordt geen rekening gehouden met de 

hogere zorgbehoevendheidsgraad in Vlaanderen. Daarom is het noodzakelijk 

voor Vlaanderen om meer middelen naar Vlaanderen te halen, die ook rekening 

houden met de grotere zorgbehoevendheid van haar oudere bevolking. 

Vlaanderen zal ook moeten incalculeren dat er slechts een deel van de 

inkomsten op personenbelastingen en BTW geïnd zullen kunnen worden. De 

patronale bijdragen, de sociale bijdragen, en de positieve impact op de 

werkloosheid gaan integraal naar het federale niveau. 

(Bron: Ferubel, 2012) 

Een verschuiving van 

middelen maakt dat 

we ouderen niet 

kunnen garanderen dat 

ze de zorg zullen krijgen 

die ze nodig hebben.  

Inkomsten van een woonzorgcentrum 

RIZIV-financiering (dagforfait) blijft 

belangrijkste bron van inkomsten voor 

een woonzorgcentrum. (Source: 

MARA) 
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In de eerste periode na de regionalisering is het belangrijk om voldoende 

stabiliteit en continuïteit te bieden. Elke grote verschuiving zonder alternatief plan 

zou er immers toe kunnen leiden dat we onze zorgbehoevende ouderen niet de 

zorg kunnen garanderen die ze nodig hebben. Dat wil echter niet zeggen dat we 

niets kunnen veranderen, wel dat we elke verandering die we willen doorvoeren 

doordacht moeten aanpakken, in overleg met de vertegenwoordigers van de 

sector. 

  

De overgangsperiode na de regionalisering is het ideale moment om een nieuw 

model voor een sterke Vlaamse ouderenzorg op punt te zetten. 

 

- Een goed werkende Vlaamse ouderenzorg investeert in een gezonde 

mix van thuiszorg, mantelzorg en residentiële zorg.  

 

- Een goede kwalitatieve ouderenzorg kan enkel gerealiseerd worden 

met voldoende werkingsmiddelen. Op macroniveau is het de taak van 

de beleidsmakers om voldoende budget te voorzien voor ouderenzorg. 

De voorbije tien jaar nam het budget voor residentiële ouderenzorg 

steeds toe met 4% per jaar (index niet meegerekend). Vlaanderen zou 

dit niveau na de regionalisering, als één van de rijkste regio’s van 

Europa, op zijn minst moeten kunnen aanhouden.  

 

- In combinatie met een slimme besteding van middelen (zie pagina 7) 

kunnen we meer doen met de beperkte middelen waarover we 

beschikken.  

 

- We stappen over naar een vraaggestuurde financiering, waarbij de 

overheidsmiddelen niet langer naar het woonzorgcentrum gaan, maar 

rechtstreeks naar de zorgbehoevende ouderen. Het grote voordeel van 

een vraaggestuurde financiering is dat de persoon zelf 

geresponsabiliseerd wordt. Als hij zuiniger zijn toegewezen middelen 

gebruikt zal hij ook meer kunnen overhouden en de overheid moet dan 

ook mogelijk minder betalen. 

 

- Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de senioren, zou 

resoluut gekozen moeten worden voor meer flexibiliteit en keuzevrijheid. 

En een vrijere prijszetting. Via een kwaliteitscontrole door de overheid 

die gebaseerd is op een resultaatsverbintenis in plaats van een 

middelenverbintenis, zetten we een belangrijke stap naar  een sterk 

Vlaams ouderenzorgmodel. 

3. Model voor Vlaamse ouderenzorg 

Ouderen vragen meer 

flexibiliteit en meer 

keuzevrijheid dan de 

wetgever toelaat.   

We evolueren van een 

aanbodgestuurde naar 

een vraaggestuurde 

financiering.   
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4. Middelen doelmatig inzetten 
Door de vergrijzing zullen we de komende jaren onvermijdelijk meer uitgeven 

aan onze gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn de middelen beperkt. Het gevolg is 

dat we keuzes moeten maken en voluit moeten gaan voor een zeer 

doelmatige zorg, die garandeert dat elke euro nuttig wordt besteed. 

Subsidiepolitiek leidt tot perverse effecten 

Er zijn drie types woonzorgcentra in Vlaanderen: rusthuizen van het OCMW, 

vzw-rusthuizen en onafhankelijke rusthuizen (uitgebaat in nv of bvba). Alle 

woonzorgcentra zijn erkend en dus onderworpen aan de kwaliteitsregels die de 

overheid hen oplegt. Toch hangt er aan elk van deze types rusthuizen 

(onderscheid is er enkel op basis van de rechtsvorm) een ander prijskaartje. 

- De bewoner betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum een 

prijs per dag die in elk type woonzorgcentrum vrij vergelijkbaar is. 

- Toch kost een verblijf in een vzw-rusthuis voor de overheid 10 euro per 

bewoner per dag meer dan in een onafhankelijk rusthuis. Voor een 

OCMW-rusthuis betaalt de overheid tot maar liefst 30 euro meer per 

bewoner per dag. 

- Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de onafhankelijke sector 

geen bouwsubsidies van de Vlaamse overheid gebruikt om nieuwe 

woonzorgcentra te bouwen of te renoveren. Met bouwsubsidies ligt 

de kostprijs van een nieuwbouw of renovatieproject maar liefst 30% 

hoger, zo blijkt uit een studie van Jozef Pacolet van 2012. Daarnaast 

ondersteunt de Vlaamse overheid vzw-rusthuizen en OCMW-rusthuizen 

met nog een reeks andere subsidies die onafhankelijke rusthuizen niet 

ontvangen. 

Voor FOS en Ferubel is het duidelijk dat deze subsidiepolitiek tot perverse 

effecten leidt: blijkbaar vindt de overheid dat niet alle bewoners dezelfde 

ondersteuning moeten krijgen. Bijkomende vraag is of die subsidies wel effectief 

zijn, als het daarmee 30% duurder wordt om een rusthuis te bouwen. 

 

 

Een sterke Vlaamse ouderenzorg: voorstel van FOS en Ferubel 
 
Ouderenzorg is één van de eerste bevoegdheden die geregionaliseerd zal 
worden. Vlaanderen moet er een erezaak van maken om een sterke 
Vlaamse ouderenzorg uit te bouwen. 
  

De Vlaamse overheid bouwt voldoende continuïteit in na de 
regionalisering, maar werkt tegelijkertijd aan een nieuw model 
voor een sterke Vlaamse ouderenzorg: 

� De zorgfinanciering blijft in eerste instantie ongewijzigd en 
afzonderlijke budgetposten blijven ook na de regionalisering aan 
dezelfde deeldomeinen toegewezen. 

� Er komen meer middelen naar Vlaanderen omdat er in 
verhouding ook een grotere zorgbehoevendheid is. Daarnaast 
wordt onderhandeld dat ook de inkomsten uit de zorgfinanciering 
naar Vlaanderen komen. 

� Intussen wordt gewerkt aan een nieuw model voor een sterke 
Vlaamse ouderenzorg waarbij de beschikbare middelen efficiënt 
worden besteed (zie pagina 7) en er resoluut gekozen wordt voor 
meer flexibiliteit, keuzevrijheid, een vrijere prijszetting en een 
kwaliteitscontrole die gebaseerd is op een resultaatsverbintenis in 
plaats van een middelenverbintenis. Er wordt ook overgestapt 
naar een vraggestuurde financiering in de ouderenzorg, waarbij 
de middelen rechtstreeks naar de ouderen gaan in plaats van 
naar de woonzorgcentra. 

� Een goede corporate governance met transparante 
overlegstructuren waarbij de hele sector betrokken wordt, is 
onontbeerlijk om tot een gedragen voorstel te komen voor een 
sterke Vlaamse ouderenzorg. 

 

(Bron: FOS, 2013) 

(Bron: Jozef Pacolet, 2012) 
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Zelfde omkadering, andere financiering 

Op dit moment krijgt een zwaarder zorgbehoevende (RVT-profiel) een hogere 

financiering dan een minder zwaar zorgbehoevende oudere (ROB-profiel). Dat 

lijkt logisch, omdat de financiering rechtstreeks naar het verzorgen van de 

oudere gaat en een zwaarder zorgprofiel ook meer zorgfinanciering nodig 

heeft. Maar ook al zijn wettelijk de normen anders, in de praktijk voorziet een 

woonzorgcentrum dezelfde omkadering voor alle senioren. De grote 

meerderheid van de woonzorgcentra heeft immers een gemengd zorgprofiel. 

 

 

 

Personeelsnorm is na elf jaar toe aan opfrissing  

De personeelsnorm die aan woonzorgcentra wordt opgelegd door de 

overheid, moet ook worden aangepast aan de veranderde realiteit en de 

veranderde noden. De overheid heeft de afgelopen jaren veel inspanningen 

gedaan om meer studenten aan te trekken naar zorgberoepen. Dat heeft 

geleid tot minder openstaande vacatures. Toch zal het in de toekomst moeilijk 

blijven om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Dit door de 

vergrijzing van de bevolking, maar ook door de verzilvering van de 

medewerkers. 

- In 1986 werkten 139.000 personen in de sector ‘gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening’. In 2012 zijn dat 319.000 personen. 

Tegen 2016 stijgt dat naar ongeveer 350.000 mensen. Dat is meer dan 

12% van de totale Vlaamse binnenlandse werkgelegenheid. 

- De nood aan medewerkers in de ouderenzorg zal sterk blijven 

toenemen in de komende jaren. 

De noden zijn groot, het aanbod aan zorgmedewerkers beperkt. Een andere 

invulling van de personeelsnorm kan soelaas brengen. Op een wooneenheid 

van gemiddeld 30 bewoners, met een gemengd zorgprofiel, dient er ongeveer 

2 voltijds equivalenten niet-verpleegkundig en niet-verzorgend werk verricht te 

worden.  

FOS en Ferubel vragen om niet-verpleegkundige taken in het 

woonzorgcentrum te laten overnemen door zorgkundigen, verzorgenden of 

door mensen op zoek naar een job, die mits interesse in de sector via een 

omscholing in het woonzorgcentrum kunnen gaan werken. Door de functie van 

verpleegkundige meer te gaan differentiëren, krijgen verpleegkundigen meer 

tijd om de beste zorg voor de senioren te organiseren en aan te bieden. 
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Gelijke behandeling van alle senioren 

Op dit moment krijgen vzw-rusthuizen en OCMW-rusthuizen meer 

werkingsmiddelen dan een onafhankelijk rusthuis. FOS en Ferubel vinden dat de 

financiering van de ouderenzorg gebaseerd moet zijn op de oudere zelf. Dat 

betekent concreet dat er geen discriminatie mag zijn tussen ouderen op basis 

van hun keuze voor een bepaald woonzorgcentrum. We verwijzen hierbij graag 

naar artikel 23 van de grondwet dat recht geeft aan alle personen op toegang 

tot de sociale zekerheid. Daarom pleiten FOS en Ferubel om de 

werkingsmiddelen toe te kennen op basis van duidelijke kwaliteitscriteria, die los 

van de rechtsvorm voor iedereen gelden die de kwaliteitscriteria haalt. 

 

Eigen cao’s en paritair comité 

Meer dan 95% van de huidige zorgfinanciering gaat rechtstreeks naar het 

betalen van  de zorgmedewerkers. De zorgfinanciering mag dan wel 

overgedragen worden naar Vlaanderen, rond sociaal overleg is er geen 

overdracht voorzien. Dat betekent dat de rusthuizen toegewezen blijven aan 

het paritair comité voor de federale sectoren van de gezondheidszorg. In het 

kader van coherentie van de bevoegdheden, vragen FOS en Ferubel daarom 

dat er een eigen paritair comité komt voor de rusthuizen. De Sociale Maribel 

kan dan weer geregionaliseerd worden, omdat enkel zo gepaste 

tewerkstellingsmaatregelen genomen kunnen worden.  

 

Realistische infrastructuurnormen en heldere wetgeving 

De huidige regelgeving toont veel ruimte voor verbetering, met eenvoudige 

efficiëntiewinsten voor overheid, oudere en woonzorgcentrum. Veel frustraties 

uit de praktijk zijn er rond normeringen die niet op elkaar afgestemd zijn, met 

een negatieve impact op de kwaliteit van de zorg en op de werkbaarheid van 

het woonzorgcentrum. Gelukkig is de Vlaamse overheid zich hiervan bewust en 

werden er al stappen in de goede richting gezet. Dat was dringend nodig. Op 

dit moment heb je verschillende studiebureaus nodig om te kunnen inschatten 

of je wel aan alle normen voldoet en zelfs die studiebureaus spreken elkaar 

tegen. Als die overvloed aan wetgeving dan maakt dat je minder kan 

investeren in de ouderenzorg zelf en in comfort aan flexibiliteit, dan schiet de 

wet het doel voorbij en is het tijd voor actie. 

 

Een goede 

zorgfinanciering is 

gebaseerd op de 

zorgnood van de 

oudere, en houdt geen 

rekening met het 

instituut waar de 

oudere zijn zorg krijgt. 
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Een optimale, slimme financiering: voorstel van FOS en Ferubel 

De vergrijzing is een belangrijke reden waarom we de komende jaren 

onvermijdelijk meer zullen uitgeven aan onze gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn 

de middelen beperkt. Het gevolg is dat we keuzes moeten maken en voluit 

gaan voor een zeer doelmatige zorg, die garandeert dat elke euro nuttig wordt  

besteed.  

  
De Vlaamse overheid maakt duidelijke keuzes voor een 
doelmatige zorg en garandeert dat elke euro nuttig wordt 
besteed: 

� De Vlaamse overheid schaft de VIPA-subsidiëring af. De overheid 
doet in plaats van VIPA een beroep op vastgoedbevaks en 
andere formules op de markt. Dankzij een publiek-private 
samenwerking wordt het overheidsbudget mee onder controle 
gehouden. Om alle zorgaanbieders voldoende rechtszekerheid te 
bieden, wordt de waarborgregeling uitgebreid naar alle 
zorgaanbieders. 
 

� De Vlaamse overheid schaft het onderscheid af tussen RVT-
profielen en ROB-profielen. 
 

� De Vlaamse overheid pleit ervoor bij de federale overheid om 
KB78 te herzien en evolueert van een inspanningsverbintenis op 
het vlak van personeelsnormen naar een resultaatsverbintenis. In 
functie van het te bereiken resultaat, krijgt de werkgever meer 
autonomie en kan hij zelf beslissen hoe hij zijn medewerkers 
inschakelt op de best mogelijke plaats in het belang van zijn 
bewoners.  
 

� In het kader van een gelijke behandeling van alle senioren, wordt 
er geen onderscheid meer gemaakt tussen senioren op basis van 
het type woonzorgcentrum waar zij voor gekozen hebben. Dat 
betekent dat het toekennen van werkingsmiddelen gebeurt op 
basis van duidelijke kwaliteitscriteria, die los van de rechtsvorm 
voor iedereen gelden die de kwaliteitscriteria haalt. 
 

� Er komt een eigen paritair comité voor de woonzorgcentra. 
 

� De infrastructuurnormen en wetgeving worden gescreend, 
uitgedund en geüpdated waar dat kan.  
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Samengevat 

1. De Vlaamse overheid garandeert dat alle 

woonzorgcentra die nu in de steigers staan, ook erkend 

zullen worden op het moment dat ze klaar zijn. 

2. De overige woonzorgcentra waar al voorafgaande 

vergunningen voor werden afgeleverd, worden na 

onderzoek op praktische haalbaarheid met 3 tot 5 jaar 

verlengd. 

3. De zorgfinanciering blijft na de regionalisering in eerste 

instantie ongewijzigd, maar evolueert naar een 

vraaggestuurde zorgfinanciering. 

4. Er worden meer middelen naar Vlaanderen gehaald om 

te compenseren voor de relatief grotere 

zorgbehoevendheid van de ouderen in Vlaanderen. 

Daarnaast vraagt Vlaanderen ook de volledige 

inkomsten uit de zorgfinanciering. 

5. Er wordt gewerkt aan een sterke Vlaamse ouderenzorg 

met meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor senioren en 

een vrijere prijszetting. Dit gebeurt op basis van een 

goede corporate governance, met een transparante 

overlegstructuur waar de hele sector bij betrokken is. 

6. De Vlaamse overheid schaft VIPA en het onderscheid 

tussen ROB en RVT af. 

7. De Vlaamse overheid herziet KB78 en evolueert naar een 

resultaatsverbintenis op het vlak van personeelsnormen. 

8. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen senioren op 

basis van het type woonzorgcentrum waar zij verblijven. 

9. Er komt een eigen paritair comité voor de 

woonzorgcentra. 

10. De infrastructuurnormen en de wetgeving worden lichter 

en helder. 

 

 

Zonder goede 

garanties rond de 

bouw van nieuwe 

woonzorgcentra, is er 

morgen geen 

residentiële 

ouderenzorg meer. 
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De Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) vertegenwoordigt 160 

woonzorgcentra en serviceflats, 6.000 medewerkers en 120.000 bewoners in 

Vlaanderen.   

 

FOS streeft naar een klantgerichte gezondheidszorg met nadruk op meer 

kwaliteit en minder regelgeving. Hiervoor ondersteunt FOS privé-initiatief in de 

ouderenzorg en draagt zo bij tot het behoud van de betaalbaarheid en de 

diversiteit van het aanbod. 

 

FOS verdedigt al twintig  jaar de belangen van de onafhankelijke initiatiefnemers 

in de ouderenzorg.  Als sectororganisatie is FOS aangesloten bij Voka en bij 

Becoprivé, het Verbond van Belgische privé-ziekenhuizen en ECHO, de Europese 

Confederatie van Zorgorganisaties. 

 

Meer info: Luc Griep, directeur FOS, De Keyserlei 5 bus 58 te 2018 Antwerpen – tel. 
03 354.13.58 – fax 03 354.13.43 – info@seniorenzorg.be 

 

Over FOS 

EEN BIJSCHRIFT IS EEN ZIN 
WAARIN EEN FOTO OF 
AFBEELDING WORDT 
BESCHREVEN. 

FOS en Ferubel trekken 

naar aanleiding van de 

verkiezingen in 2014 

samen ten strijde voor 

een nieuwe 

ouderenzorg. 

Over Ferubel 
VZW Ferubel werd in 1967 opgericht door beheerders van ‘rusthuizen’. Ze 

vertegenwoordigt haar leden in federale instellingen en is actief in alle deelstaten 

van het land. Een paar van haar doelstellingen: 

- Behartigen van de professionele belangen van de directies en 

beheerders van woonzorgcentra, kortverblijf, dagverzorgingscentra en 

assistentiewoningen. 

- Overleggen samen met de overheden bij uitwerking van 

reglementering. 

- Samenwerking aan de realisatie van sectorale projecten. 

 

Dankzij haar mandaten zorgt Ferubel ervoor dat de sector vertegenwoordigd 

wordt op bestuursniveaus zoals het RIZIV, het Paritair Comité, de Vlaamse 

Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – COCOF en GGC – en het 

Waals Gewest. 

 

Meer info: Daniël Vandermeulen, adviseur Ferubel, Vrijheidslaan 80 te 1080 Brussel 

– tel. 02 414.05.25 – fax 02 414.01.35 – info@ferubel.be 

De onafhankelijke sector vertegenwoordigt meer dan een derde van de 

woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen in België, 62% in Brussel en 

bijna 50% van de Waalse woongelegenheden. In Vlaanderen worden ongeveer 

15.000 van de ruim 70.000 woongelegenheden in woonzorgcentra beheerd door 

onafhankelijke initiatieven 

 


