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De publieke financiering realiseren onder de vorm van een persoonsvolgend budget dient 
onderzocht te worden alvorens het te beschouwen als de te kiezen weg voor de toekomst. 
We weten op dit moment niet wat de gevolgen van een persoonsvolgend budget op grote 
schaal kan hebben voor de continuïteit van de financiering, dus van het aanbod, van 
instellingen en de gevolgen op de werkgelegenheid van het personeel. 
 
4.1.3.4. Uitbouw en herwaardering van eerstelijnszorg  

regel 1844 e.v.: 

Wij zijn het ermee eens dat dubbele financiering voor eenzelfde dienstverlening moet vermeden 

worden. Als voorbeeld worden echter de aanvullende thuishulp en dienstencheques aangehaald. Wij 

wensen hier te benadrukken dat de aanvullende thuishulp en dienstencheques twee totaal 

verschillende vormen van dienstverlening zijn en dat het beleid deze ook duidelijk moet 

onderscheiden. Dienstencheques zijn bedoeld als tewerkstellingsmaatregel en voor het aanbieden 

van zogenaamde comfortdiensten  (vergemakkelijken combinatie gezin/arbeid). De aanvullende 

thuishulp richt zich tot personen in een zorgsituatie. De omkadering, de specifieke competenties van 

het personeel om te werken in zorgsituaties en de eigen werkomstandigheden die hiermee gepaard 

gaan, rechtvaardigen een hogere financiering van de aanvullende thuishulp ten opzichte van de 

dienstencheques, waar deze elementen niet aanwezig zijn. Wij menen dat in de toekomst de 

aanvullende   thuishulp moet uitgebreid worden omdat dit wegens hoger vermelde elementen het 

geschikte kanaal is om poetshulp aan huis bij zorgbehoevende cliënten te verzekeren. 

Dienstencheques achten wij, wegens het ontbreken van deze kenmerken, daarvoor niet het 

geschikte instrument. Het beleid moet er ook voor zorgen dat de cliënt zijn keuze kan maken op basis 

van de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, de zorggerelateerde vraag en omkadering en 

niet op basis van de prijs.   

4.2.3.3. Doelmatige aanwending van beperkte middelen 

regel 1982‐1983: 

De Congrestekst gaat ervan uit dat de financiering van de gezondheidszorg niet sneller mag stijgen 

dan de economische groei. Dit laat erg weinig ruimte om in te spelen op stijgende behoeften . 

De non‐profitsector bestaat uit duizenden voorzieningen. Het werken met beheersovereenkomsten 

met duizenden instellingen  lijkt ons onhaalbaar en zal de administratieve rompslomp allesbehalve 

beperken. Beheersovereenkomsten hebben, zo is onze ervaring, vaak als neveneffect dat ze de druk 

op de loon‐ en arbeidsvoorwaarden verhogen. 

regel 1985 e.v.: 

Wij vragen ons af wat bedoeld wordt met het “versoberen” van de dienstverlening. In welke sectoren 

van welzijn en zorg denkt CD&V dat er een versobering van het aanbod en de organisaties nodig is? 

Vele instellingen en diensten worden met financiële krapte geconfronteerd, besparingen in o.a. 

werkingstoelagen worden al enkele jaren opgelegd, er is een hoge werkdruk bij het personeel en in 

vele sectoren is er voor de cliënten sprake van wachtlijsten. Opnieuw wordt hier verwezen naar de 

dienstencheques en de aanvullende thuishulp. Wij benadrukken hier nogmaals dat dienstencheques 



geen alternatief vormen voor de aanvullende thuishulp en geen alibi mogen vormen om niet langer 

te investeren in de aanvullende thuishulp. 

4.2.3.5. Een passend aanbod van voldoende gekwalificeerde zorgverstrekkers garanderen 

regel 2065 e.v.: 

Sinds 2006 kregen verzorgenden extra taken van verpleegkundigen toegewezen en kregen ze de 

‘titel’ van zorgkundige. Wij zijn op zich niet gekant tegen een nieuwe uitbreiding van de handelingen 

die een zorgkundige mag stellen, maar dit mag de werkzekerheid van het bestaande zorgpersoneel 

niet in gevaar brengen. Dit personeel moet bovendien voldoende faciliteiten krijgen  om via opleiding 

deze  bijkomende competenties te verwerven. Wij wensen dus geen herhaling van het scenario dat 

wij meemaakten bij de invoering van het statuut van zorgkundige in 2006, dat gepaard ging met veel 

onduidelijkheden en onzekerheid bij werknemers én werkgevers, een groot gebrek aan 

communicatie vanwege de overheden. Als sociale partners hebben we dit met veel inzet aan tijd en 

middelen moeten opvangen. 

Een performant HR beleid in de zeer arbeidsintensieve non‐profit sector gaat gepaard met een 

verdere versterking van het sociaal overleg in de sectoren en de voorzieningen. Verwijzingen naar de 

sociale partners en de rol van het sociaal overleg in de non‐profit (en in het algemeen) missen we in 

de huidige tekst. 

regel: 2070 en 2071: 

Een hogere inzetbaarheid van het zorgpersoneel moet niet gebeuren door een aanpassing van de 

arbeidswetgeving. Deze laat immers al een grote  flexibiliteit toe. In de praktijk werkt het 

zorgpersoneel met variabele uurroosters met afwisselend vroege, dag, late en soms nachtshifts.   Dit 

zijn op zich al flexibele arbeidssystemen. Is het de bedoeling van CD&V het werken in de zorg nog 

flexibeler te maken? Het is de exclusieve bevoegdheid van de sociale partners om hierover afspraken 

te maken in de meerjarige intersectorale akkoorden die federaal en in Vlaanderen voor de non‐profit 

sectoren worden afgesloten en in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Afspraken over 

veranderingen in de arbeidsorganisatie worden best gedragen door de sociale partners en niet 

eenzijdig opgelegd door de overheid. 

regel 2073 en 2074: 

Wij zijn het ermee eens dat vanuit de kwaliteit van de zorg het personeel voldoende Nederlands 

moet kennen, maar zijn  gekant tegen een verplicht voorafgaand examen Nederlands voor 

buitenlands zorgpersoneel. Wij wensen wel een beleid dat dit personeel ondersteunt en aanmoedigt 

om Nederlands te leren zodat er bij de indiensttreding een voldoende kennis van het Nederlands is. 

Werkgevers en de overheid moeten hierin hun verantwoordelijkheid opnemen en voldoende 

middelen voorzien om de taalkennis te garanderen voor de indiensttreding. 

4.2.3.6 Voldoende opvangaanbod garanderen 

regel 2082: 

Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er geen tekorten in het aanbod van zorg zijn. 

Dit maakt commerciële initiatieven overbodig. Wij zien niet in hoe commerciële initiatieven die 



moeten voldoen aan dezelfde erkennings‐ en kwaliteitsnormen en bovendien ook nog winst moeten 

maken, dit tegen een verantwoorde prijs of met minder overheidssteun kunnen doen. In vergelijking 

met vzw’s of openbare aanbieders moeten NV’s voor eenzelfde toegankelijkheid, kwaliteit en prijs 

ook nog eens winst uitkeren aan investeerders. Een analyse van de rapporten van de zorginspectie 

en andere cijfergegevens tonen aan dat er wel degelijk een verschil is tussen openbare, vzw en 

commerciële rusthuizen. Met de stelling zoals die er nu staat in de Congrestekst kiest CD&V voor 

meer commerciële initiatieven in de zorg. Blijft het daarbij tot de ouderenzorg en de kinderopvang 

waar nu al commerciële aanbieders actief zijn? Plant CD&V de intrede van commerciële aanbieders 

in de gehandicaptenzorg, de gezinszorg, de ziekenhuizen, de psychiatrie, de beschutte en sociale 

werkplaatsen? De Congresteksten van het ACW, het ACV en onze centrales zijn duidelijk wat betreft 

verdere commercialisering in zorg en welzijn. Het winstmotief gaat niet samen met kwalitatieve, 

toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. 

Regel 2099: 

Dit voorstel is het zoveelste in de rij dat tracht de rol van de lokale overheid, hier in het bijzonder het 

OCMW, te minimaliseren. Blijkbaar is het de bedoeling van de Innesto‐groep om het afstoten van 

openbare initiatieven in de zorg te stimuleren ten gunste van de commerciële sector. Een 

terugtredende overheid voedt nu eenmaal de vraag naar commercialisering, wat uit de samenlezing 

met Regel 2095 (“De commerciële initiatieven de tekorten in het aanbod van zorg laten aanvullen”) 

blijkbaar de bedoeling is? Anderzijds stelt CD&V dan weer dat “de kwaliteit en de betaalbaarheid van 

de zorg wél door de (lokale) overheid moet worden gegarandeerd”. Deze garantie kan alleen maar 

gegeven worden als die overheid ook aanbieder en bewaker is.  

Wij zijn er van overtuigd dat de twee non‐profit‐sectoren (de publieke en de private VZW‐sector) elk 

hun specifieke rol en bijdrage moeten kunnen leveren aan het verschaffen van kwaliteitsvolle 

ouderenzorg.  

Het merendeel van de publieke initiatieven rond residentiële ouderenzorg, werden door het OCMW 

of zijn rechtsvoorgangers in het leven geroepen. De instellingen die door de OCMW’s werden 

opgericht (sinds de installatie van de OCMW’s in april 1977) hebben hun “wettelijk bestaansrecht” 

geput uit de Organieke Wet betreffende de OCMW’s (art. 1, 57 en 60, § 6), m.n. het verzekeren van 

maatschappelijke dienstverlening die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te 

leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 

De wetgever van toen heeft daarenboven expliciet aan de OCMW’s de mogelijkheid geboden om 

inrichtingen en diensten op te richten daar “waar de noodzakelijkheid zich voordoet”. Dit laatste is in 

het debat van vandaag belangrijk omdat de oprichting ‐ en in het verlengde ervan ook de uitbating ‐ 

steeds is gepaard gegaan met het leveren van een “bewijs van die noodzakelijkheid”. 

Publieke woonzorgcentra zijn er niet vanzelf gekomen. Naast hun legitiem bestaansrecht hebben ze 

ook een sociaal bestaansrecht. Zij zijn opgericht omdat er lokaal tekorten en noden waren. Indien we 

de wachtlijsten bekijken, moeten we vaststellen dat deze tekorten en noden alleen maar verder zijn 

toegenomen.  

Sinds de oprichting van de OCMW’s (zo’n 36 jaar geleden) is de maatschappij sterk veranderd. De 

noden en de behoeften zijn ook ‐ en vooral ‐ op het vlak van zorg en zorgkwaliteit enorm gewijzigd. 



De OCMW’s hebben op een zeer dynamische manier hiermee omgesprongen en stelselmatig – daar 

waar ‘nieuwe’ of ‘gewijzigde’ noden werden gedetecteerd – een kwalitatief zorgaanbod opgebouwd 

of uitgebreid. Hetzelfde kan gesteld worden voor de VZW‐sector. 

De aanwezigheid van een voldoende groot openbaar aanbod heeft bovendien een gunstig effect op 

de prijs voor de cliënt, gebruiker of bewoner. 

Na deze bestendige inspanningen, waardoor zowel de OCMW‐ als de VZW‐sector een enorme 

expertise op het vlak van zorg en zorgkwaliteit hebben ontwikkeld, nu plots het standpunt innemen 

dat de OCMW’s zich beter niet meer inlaten met het aanbieden van ouderenzorg… is totaal 

onaanvaardbaar. 

 

Nochtans is het nu meer dan ooit nodig dat de expertise die medewerkers uit de non‐profitsector 

hebben verworven ook kan worden aangewend (geëxpandeerd) in nieuwe vormen van 

dienstverlening (woonzorgzones …). Beide aanbieders (en niet de commerciële sector) moeten van 

de Vlaamse overheid maximale mogelijkheden en kansen krijgen om hun voorzieningen‐ en 

dienstenaanbod kwalitatief uit te bouwen.  

4.3.3.1. Gezinnen instrumenten aanreiken om hun zorgtaken op te nemen 

regel 2174: 

We zijn verheugd dat de Congrestekst de noodzaak van een volwaardig werknemersstatuut voor 

onthaalouders ondersteunt. Onthaalouders vormen een wezenlijke pijler in het aanbod aan 

kwaliteitsvolle kinderopvang. 
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