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Voorwoord 

Sociale bescherming,  

uiteraard een syndicaal thema! 
 

Sociale bescherming is van oudsher een syndicaal thema. Een goeie sociale 

bescherming – een universeel mensenrecht trouwens – biedt een duurzame en 

structurele oplossing tegen armoede en ongelijkheid.  

Onze Riziv-middelen goed beheren 
België heeft een sterke sociale zekerheid. Wij blijven voorstander van een sociale 

zekerheid op het federale niveau. Door verschillende staatshervormingen werden een 

aantal bevoegdheden regionaal (bv. zorg, welzijn en gezinsbeleid). Al deze 

bevoegdheden vormen een ‘Vlaamse laag’ op de federale sociale zekerheid: de 

zogenaamde ‘Vlaamse sociale bescherming’, die momenteel wordt uitgerold.  

Heel wat van de middelen die na de zesde staatshervorming werden overgedragen, 

zijn sociale zekerheidsmiddelen. Middelen die dus bekomen werden via bijdragen op 

lonen van werknemers. Daarom eisen we als vakbond het recht op deze mee te 

beheren en te waken over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de sociale 

bescherming.  

Een rechtvaardige sociale bescherming 
Dit vergt een grondige discussie over hoe we die sociale bescherming in Vlaanderen 

willen organiseren: volgens welke principes, met welke instrumenten en financiering. 

Universaliteit en solidariteit zijn de basispijlers; sociale bescherming mag niet aan de 

markt worden overgelaten. Wij willen een rechtvaardige sociale bescherming, die 

toegankelijk is voor iedereen en in het bijzonder voor wie ze het meest nodig heeft.  

Elke verdere stap bij het uitbouwen van de Vlaamse sociale bescherming moet 

kaderen binnen een globale visie, die ook moet bijdragen tot het terugdringen van de 

armoede. De instrumenten moeten aanvullend zijn aan wat er op federaal niveau 

bestaat, transparant zijn en op elkaar afgestemd.  

Werk en zorg combineerbaar maken 
De uitdaging is duidelijk: we worden met z’n allen ouder, grijzer en chronisch zieker… 

Dit weegt op de kosten van ons zorgsysteem. De betaalbaarheid van onze oude dag 

is niet meer gegarandeerd. Zo zijn de dagprijzen van woonzorgcentra de voorbije vijf 

jaar al met 20% gestegen naar 1550 euro per maand - terwijl het gemiddelde pensioen 

slechts 1200 euro bedraagt. 

Daarnaast worden we in de visie van de rechtse Vlaamse regering geacht meer en 

meer zelf voor onze naasten te zorgen en pas in laatste instantie beroep doen op de 

overheid (de zogenaamde ‘vermaatschappelijking van de zorg’).  
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En dat terwijl we net allemaal langer moeten werken. Werk en zorgtaken combineren 

is geen sinecure, zeker als we zien dat mantelzorgers – maar ook werknemers in de 

zorgsectoren – vaak kampen met mentale en fysieke stress en burn-out. Het debat 

over werkbaar werk is ook hier brandend actueel.  

Minder overheid, meer en langer en veel flexibeler werken én meer zorgtaken 

opnemen, dat is niet realistisch. Maar hoe moet de toekomst er dan wel uitzien? In 

deze brochure geven we daarop onze antwoorden. 

Caroline Copers  
Algemeen secretaris Vlaams ABVV 
 

Het Vlaams ABVV organiseerde op 28 januari 2016 een Comité over de Vlaamse 

sociale bescherming. Op een Comité diepen afgevaardigden van centrales en 

gewesten op initiatief van het Bureau een actueel thema uit. De resoluties die dit 

Comité goedkeurde vormen de basis voor de tekst in deze brochure. 

 

Werk en zorgtaken combineren  

 is geen sinecure. 
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Wat is de Vlaamse sociale 

bescherming?  
 

De sociale bescherming is de ‘Vlaamse laag’ op de federale sociale zekerheid. De 

Vlaamse sociale bescherming (hierna: VSB) krijgt door de zesde staatshervorming 

een speerpuntpositie binnen het huidige zorg- en welzijnsbeleid en wordt de 

komende jaren stapsgewijs uitgerold. De VSB is dus nog in volle ontwikkeling, maar 

de basis en visie worden nu uitgetekend.  

Waarom een Vlaamse sociale bescherming? 
De VSB heeft als doelstelling mensen met (langdurige) zorgnoden te ondersteunen in hun 

mogelijkheid om de regie van hun zorg in eigen handen te houden. Het is gericht op al wie 

intense revalidatie, langdurige ondersteuning en/of zorg nodig heeft omwille van een 

beperking die gepaard gaat met verlies aan zelfredzaamheid.  

Voor wie? 
De VSB is gericht op alle mensen in iedere levensfase. Essentieel hierbij is de (financiële) 

toegankelijkheid van zorg, maar ook de responsabilisering van de cliënt/verzekerde via een 

individuele bijdrage  

Voor wat? 
Onder de paraplu van de Vlaamse sociale bescherming worden momenteel een aantal 

belangrijke pijlers ondergebracht:  

 de zorgverzekering 

 het basisondersteuningsbudget voor mensen met een handicap (BOB) 

 de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) 

Op middellange termijn (2019-2024) ook: 

 de leeftijdsonafhankelijke hulpmiddelen 

 mobiliteitshulpmiddelen 

 de ouderenzorg en thuiszorg 

 de revalidatiecentra 

 de opvang in psychiatrische verzorgingstehuizen 

 beschut wonen.  

Hoe? 
De Vlaamse sociale bescherming wordt ontwikkeld als een (verplichte) volksverzekering. In 

ruil voor de jaarlijkse premie (momenteel 25 of 50 euro) kunnen de “leden van de VSB” 

rekenen op de ondersteuning indien ze door ziekte of ouderdom langdurige zorg nodig 

hebben. De zorgkassen zijn het eerste aanspreekpunt en verzorgen ook de uitbetaling. 

Rechten zullen zoveel mogelijk automatisch worden toegekend. 
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Deel 1.  

Voor een zorgende overheid 

Is vermaatschappelijking van de zorg  

de toekomst? 
 

Het Vlaams ABVV wil een integraal zorg- en ondersteuningsmodel 

waar iedereen in terecht kan. Professionele zorg moet beschikbaar, 

toereikend, kwaliteitsvol én betaalbaar zijn voor iedereen.  

Mantelzorg of vrijwilligerswerk mag niet aanzien worden als een 

alternatief voor het professionele zorgaanbod, maar is een 

aanvulling daarop.  

Onze overheid moet de verantwoordelijkheid opnemen voor de zorg 

en deze niet afwentelen op de burger. Een zorgende overheid 

voorziet dus in voldoende kwaliteitsvol aanbod.  

Het vastleggen van een hoog niveau van kwaliteit en de controle 

hierop, evenals zorgpreventie zijn ook kerntaken van een zorgende 

overheid.  

Commercialisering en vermarkting van de zorg zijn voor ons geen 

valabel antwoord op de stijgende zorgvragen. Een zorg op twee 

snelheden is voor ons onaanvaardbaar. 
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Meer ouderen, meer zieken 
In 2020 zal één Vlaming op vijf 65 jaar en ouder zijn. In 2030 zal dit 1 op 4 zijn.  

In 2010 bedroeg het aantal 80-plussers 5% van de totale Vlaamse bevolking, in 2030 zal dit 

7% zijn en in 2040 9%.  

De demografische evolutie zet een enorme druk op ons zorgsysteem. De vraag naar zorg 

zal in de komende decennia spectaculair toenemen. Mensen leven langer, en zijn daardoor 

ook vaker chronisch ziek. 

 

Vergrijzing in Vlaanderen (Taskforce ouderenzorg, 2015) 

En dus meer vraag naar zorg 
Tegelijk zijn ook de verwachtingen van mensen die zorg nodig hebben geëvolueerd. We 

hebben tegenwoordig andere zorgvragen. Deze zijn niet altijd hoogtechnologisch complex 

en acuut. Vaak zijn het ook vragen over het dagelijkse leven (bv. huishouden, stress op het 

werk, ouder worden…). Mensen zijn mondiger, ook als patiënt of cliënt. We willen allemaal 

liefst zo lang mogelijk thuis wonen, we willen zelfstandig zijn en mee beslissen over de zorg 

en ondersteuning die we krijgen.  

Al deze elementen bepalen in sterke mate hoe we de kwaliteit van zorg ervaren. De 

professionele zorg kan niet altijd aan de stijgende vraag voldoen. Zo is er onder andere 

door de vergrijzing een grote uitstroom van medewerkers in de zorg. 

Vermaatschappelijking als antwoord? 
Meestal wordt bij deze vaststellingen in één adem de betaalbaarheid van ons zorgsysteem 

in vraag gesteld. Hoe gaan we aan al die bijkomende zorgbehoeften tegemoet kunnen 

komen en hoe gaan we dat betalen? En hoe houden we de oude dag ook betaalbaar op 

individueel niveau, voor elke burger?  
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In beleidskringen horen we meer en meer dat het antwoord gezocht wordt in de richting van 

“vermaatschappelijking van de zorg”. Ook de huidige Vlaamse regering Bourgeois (N-VA, 

CD&V, Open VLD) maakt van dit idee het vertrekpunt van haar beleid. Maar wat bedoelt 

men hier nu precies mee?  

Eigenlijk gaat het erover dat men mensen gaat aansporen om (nog) meer voor elkaar te 

zorgen. De overheid treedt al dan niet noodgedwongen terug en concentreert zich op een 

aantal prioriteiten, terwijl de rest van de noden opgevangen moet worden door de 

samenleving. 

'Mantelzorgers' – dat zijn mensen die onbezoldigd en vaak voor lange tijd voor een 

hulpbehoevende ouder of kind zorgen – en informele, vrijwillige zorg worden daarbij zeer 

belangrijk.  

De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin doet in haar visienota uit 2012 

een poging om het begrip ‘Vermaatschappelijking’ te omschrijven:  

“Vermaatschappelijking van de zorg = Verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar 

gestreefd wordt om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare 

ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede 

leven, …., met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in 

de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de 

zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Begrippen 

die hierbij een rol spelen zijn onder meer desinstitutionalisering, community-care, 

empowerment, kracht- en contextgericht werken, vraagsturing en respijtzorg”. 
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Professionele zorg komt laatst 
In het huidige beleid kiest de Vlaamse regering volop voor vermaatschappelijking van de 

zorg. Men kiest voor een getrapt systeem waarbij de nadruk ligt op: ‘eerst zelfzorg, dan 

mantelzorg en pas in derde instantie formele, professionele zorg’. Het cirkelmodel – 

dat gebaseerd is op het raamwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO -- geeft dit 

principe schematisch weer.  

 Cirkel 1 (“Persoon”) betreft de zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon met 

een zorgnood zelf opneemt. Om die zelfzorg te maximaliseren heeft de 

zorgbehoevende toegang tot hulpmiddelen om thuiszorg mogelijk te maken.  

 Cirkel 2 (“Familie en vrienden”) omvat de mantelzorg. Dit is de zorg die thuis geboden 

wordt door familie en vrienden.  

 Cirkel 3 (“Vrijwilligers”) betreft de informele zorg door vrijwilligers en buurtgerichte 

ondersteuning. Hier wordt een expliciete rol weggelegd voor de lokale overheid, het 

middenveld en de lokale zorgnetwerken. 

 De eerste drie cirkels vormen samen het primair sociaal netwerk en kaderen in de 

vermaatschappelijking van de zorg. Vermaatschappelijking betekent ook dat inclusie in de 

maatschappij van personen met langdurige zorgnood en personen met een handicap 

mogelijk wordt gemaakt.  

 Cirkels 4 en 5 gaan over de professionele zorg (bv. woonzorgcentra, thuiszorg, 

gehandicaptenzorg…). 

 

De redenering is dus dat men eerst op zichzelf is aangewezen, daarna op een breed sociaal 

netwerk en pas in laatste instantie, bij de grootste behoeften een beroep doet op de 

overheid.  
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Moeilijk combineerbaar met langer werken 
Natuurlijk kunnen we heel wat bedenkingen plaatsen bij dit model. Een eerste, voor de hand 

liggende vraag is: is dit model haalbaar? We zien een groeiend aantal alleenstaanden, 

gezinsverdunning, een veranderend patroon van huwen, samenwonen en kinderen krijgen. 

Gezinnen veranderen en de mate waarin men kan terugvallen op sociale netwerken neemt 

tegelijk ook af.  

Bijkomend: er worden vandaag tal van maatregelen genomen die erop gericht zijn mensen 

meer en langer te doen werken. Zie het optrekken van de pensioenleeftijd, maar net zo 

goed de discussie over het ‘activeren’ van wie deeltijds werkt naar een voltijdse job. Die 

economische activeringsfocus op meer en langer werken staat haaks op de idee dat 

mensen tijd gaan kunnen vrijmaken om mekaars zorgnoden te kunnen opvangen.  

Mantelzorg is nu al vaak problematisch 
Een tweede bedenking: dit verhaal bestaat vandaag al voor een groot stuk. Mantelzorgers 

nemen vandaag al een aanzienlijke hoeveelheid zorgtaken voor hun rekening. 

Vermaatschappelijking van de zorg is dus veeleer een realiteit die reeds bestaat, eerder dan 

een oplossing voor de toekomst. En vandaag al doen er zich een aantal problemen voor. 

Zorgtaken opnemen is niet eenvoudig in de huidige maatschappelijke context.  

Voor één op de drie Vlamingen is de combinatie werk/privé (gezin) problematisch, dat stond 

eind oktober 2015 nog in alle kranten. Vooral alleenstaanden hebben het hard te verduren. 

Uit recent tijdsbestedingsonderzoek blijkt dat één van de meest prominente rolconflicten die 

tussen arbeid en gezin/privé is (Glorieux, 2015).  

Bovendien zwaait het traditionele kostwinnersmodel nog altijd de plak. Anno 2015 zijn het 

nog steeds voornamelijk vrouwen die zorgtaken op zich nemen. Door de loonkloof 

verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen, dus is het meestal de vrouw die een 

stap terug zet in haar loopbaan.  

Ook neemt door de vergrijzing de druk op het netwerk rond ouderen toe. De zogenaamde 

‘sandwichgeneratie’ zorgt zowel voor de (klein)kinderen als de ouders in combinatie met 

een (fulltime of parttime) job. Vele mantelzorgers kampen met een burn-out en voelen zich 

te weinig ondersteund. Gezinnen worden kleiner, waardoor de zorgtaken (voor bijvoorbeeld 

de hulpbehoevende ouders) minder verdeeld kunnen worden. Ook de grote uitstroom van 

zorgprofessionals voert de druk op het netwerk rondom de zorgbehoevende op. 

Onderzoek van de Vlaamse Ouderen Zorg Studie (2011) maakt zichtbaar dat mantelzorgers 

positieve persoonlijke ervaringen hebben. Maar mantelzorgers staan tegelijk onder zware 

druk en worden vaak zelf geconfronteerd met emotionele en fysieke moeilijkheden.  

Recente berichtgeving (oktober 2015, De Redactie) wees erop dat een vijfde van de 

mantelzorgers zodanig uitgeput is dat het niet lukt om "correct te functioneren". Een derde 

meent dat de rol van de mantelzorger hun eigen fysieke maar ook mentale gezondheid doet 

verslechteren.1 op 3 mantelzorgers voelt zich gedeprimeerd, heeft slaaptekort en stress. 

Andere negatieve gevoelens, zoals eenzaamheid en het gevoel te weinig tijd voor zichzelf 

te hebben, of nog de angst dat de zieke te afhankelijk wordt, zijn ook regelmatig gelinkt aan 

de rol van mantelzorger, zo blijkt nog. Meer dan 9 op 10 mantelzorgers zegt meer steun te 

willen van overheidswege.  
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Dekmantel voor besparingen 
Derde bedenking: in hoeverre is de term vermaatschappelijking van de zorg een dekmantel 

waarachter iets anders schuilgaat? Bijvoorbeeld besparingen. Verschillende academici (bv. 

prof. Huyse), politici en opiniemakers waarschuwen voor de gevaren.  

Want eigenlijk is het uitgangspunt dat de overheid niet genoeg geld heeft om de 

vergrijzingsgolf op te vangen (terwijl die er al lang zat aan te komen) en dat iedereen dus 

maar zijn eigen verantwoordelijkheid moet opnemen. Dat het economische en 

arbeidsmarktbeleid helemaal niet in de richting gaat van het bieden van meer tijd om aan 

zorg te besteden toont dit al aan.  

We moeten dus goed opletten dat de zorg niet afgestoten wordt van de centrale overheid en 

afgewenteld wordt op de burger onder het mom van ‘decentralisatie’ of ‘participatie’. In 

Nederland (‘Participatiesamenleving’), maar ook in Groot-Brittannië (‘Big society)’ werden 

de voorbije jaren veel zorgtaken van de centrale overheid doorgeduwd naar gemeentes en 

de burgers. Vier jaar later bezwijken de gemeenten onder de bezuinigingen en kunnen ze 

de zorgtaken niet meer naar behoren vervullen. Hier zien we dat de markt het overneemt. 

Ook wij moeten opletten dat de vermaatschappelijking van de zorg niet uitmondt in een 

verdere vermarkting van de zorgsector.  

“Willen we naar een samenleving waar zestigers en zeventigers dagelijks voor hun 

ouders en kleinkinderen moeten zorgen? Zoveel zelfredzaamheid kunnen we van 

hen toch niet vragen?” (Huyse, 2015). 

Dekmantel voor commercialisering 
Commercialisering van de zorg is een logisch gevolg van besparingen op wat de overheid 

aanbiedt. Niet alleen via rechtstreeks privaat initiatief in bv. het bouwen en uitbaten van een 

rusthuis, maar ook in de thuishulp.  

Als we vaststellen dat de aanvullende thuiszorg gemiddeld 7,3 euro per uur kost aan de 

gebruiker en een dienstencheque 6,3 euro, dan mag het niet verwonderen dat 

dienstenchequers worden ingeschakeld om te poetsen bij gebruikers in een zorgcontext. 

Een situatie waarvoor zij eigenlijk niet opgeleid zijn noch omkaderd worden en waarvoor het 

systeem van de dienstencheques
1
 ook helemaal niet dient.  

Uit onderzoek van Gerard, Valsamis & De Coen (2015) blijkt namelijk dat bijna 1 op 3 

gebruikers van dienstenscheques in Vlaanderen ouder is dan 65 jaar. Het aandeel oudere 

gebruikers blijft stijgen, wat aangeeft dat de dienstencheques steeds meer ouderen aantrekt 

maar ook dat de populatie gebruikers stabiel is en veroudert. In tegenstelling tot de initiële 

doelstelling wordt het systeem dus niet enkel gebruikt voor de ‘combinatie arbeid-gezin’ van 

werkende tweeverdieners, maar ook voor huishoudhulp voor ouderen die niet meer aan het 

werk zijn.  

 

  

                                                

1
 Het dienstenchequesysteem is sterk verankerd in Vlaanderen met 603.132 gebruikers in 2014, 968 

ondernemingen en 88.985 werknemers. 12% van de Vlamingen ouder dan 20 jaar maakt gebruik van 
dienstencheques (Gerard, et al. 2015). 
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Standpunten - Voor een zorgende overheid 

1. Garanties voor voldoende aanbod 
 

          “Men zegt wel ‘zorg op maat’, maar dan wil ik ook personeel op maat zien  

           en financiering op maat” (Linda, zorgkundige). 

Het Vlaams ABVV vindt het cruciaal dat er geïnvesteerd wordt in voldoende 

kwalitatief aanbod voor chronische zorg, thuiszorg en residentiële ouderenzorg.  

Ook het aanbod aan o.a. kwalitatieve jeugdzorg, kinderopvang, thuiszorg, geestelijke 

gezondheidszorg en handicapspecifieke ondersteuning moet de komende jaren in 

Vlaanderen fors uitgebreid worden.  

Wachtlijsten wegwerken 

Al jaar en dag is er een probleem van wachtlijsten (bv. in de kinderopvang, ouderenzorg…). 

Om een beter zich te krijgen op de omvang van deze wachtlijsten is een 

centralisatiepunt voor wachtlijsten noodzakelijk. Zo kan de reële zorgbehoefte accurater 

worden ingeschat.  

Bij de uitbreiding van het aanbod ligt de nadruk voor het Vlaams ABVV op collectieve 

voorzieningen die door de overheid worden aangestuurd en goed op elkaar zijn afgestemd. 

De overheid subsidieert de erkende voorzieningen voor de collectieve zorginfrastructuur. 

Indien dit niet gebeurt, zal de kost immers doorgerekend worden aan de gebruiker of zal er 

bespaard worden op personeel en kwaliteit. Ook de personeels- en werkingskosten moeten 

voldoende gefinancierd worden. 

Meer zorgpersoneel 

Voor de ouderenzorg moet de continuïteit van de zorgverlening verzekerd worden. Mede 

daarom moet er een stabiele en toereikende financiering zijn voor een kwaliteitsvol aanbod, 

zowel voor de thuiszorg als voor de residentiële woonzorg.  

In de eerste plaats is het noodzakelijk dat de personeelsinvulling (en de financiering ervan) 

overeenkomt met de reële zorgzwaarte in de diverse voorzieningen. Vandaag is dat immers 

niet het geval. Eenmaal deze inhaaloperatie achter de rug is, is het cruciaal dat de 

financiering verder meegroeit met de toenemende zorgbehoefte en zorgzwaarte die te 

voorzien valt door de demografische evoluties.  

In een tweede fase dienen er hogere personeelsnormen te komen dan deze die vandaag 

door het RIZIV zijn bepaald. Met de huidige normen kan je namelijk enkel mensen de 

hoogst noodzakelijke zorg geven. Dit zal de werkbaarheid van het werk in de 

rusthuissectoren (die momenteel problematisch is) ten goede komen.  

In de thuiszorg moet de financiering van het personeel aangepast worden zodat ze de reële 

loonkost dekt (nu wordt daar geen rekening mee gehouden zodat de financiering tekort 

schiet voor werknemers met een hoge anciënniteit) en moet het uitbreidingsbeleid de 

evolutie van de zorgbehoefte volgen en inhalen.  
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Bijdragen naar vermogen 

We willen inkomensgerelateerde bijdragen en uitkeringen naargelang noden, inkomen en 

vermogen. Daarom blijven we ingaan tegen de verdere uitbreiding van het model van de 

zorgverzekering zoals dat vandaag bestaat, met forfaitaire bijdragen en forfaitaire 

uitkeringen. De zorgverzekering moet toereikend zijn om de aan zorgbehoefte gerelateerde 

noden te dekken. 

Met de zesde staatshervorming gebeurt er een besparing op de middelen die beschikbaar 

zijn om zorg te organiseren. Het idee om met persoonsvolgende financiering te werken (zie 

verder) kan voor ons geen antwoord zijn op een budgettair probleem.  

 

 

  

Personeelsinvulling moet  

 reële zorgzwaarte weerspiegelen.
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Standpunten - Voor een zorgende overheid 

2. Voluit voor niet-commerciële zorg 
 

          “Mensen maar zoveel boterhammekes mogen geven, of maar één keer per  

          week in bad... ik zou dat echt niet kunnen. Zou u dat kunnen met uw vader of 

          moeder?” (Linda, zorgkundige) 

Het Vlaams ABVV gaat resoluut voor een niet-commerciële zorg die voor iedereen 

toegankelijk is. 

Geen plaats voor winstbejag 

Commercialisering werkt een ‘zorg op twee snelheden’ in de hand waarbij het inkomen de 

kwaliteit van het zorgaanbod bepaalt. Voor ons is er in de zorgsector - waar het in de eerste 

plaats rond zorg voor kwetsbaren draait - geen plaats voor winstbejag. Zorg is voor ons een 

maatschappelijke opdracht. Bovendien is er het risico op cherry picking waarbij 

zorgaanbieders zich vooral op de lucratieve zorgvragen gaan richten wat de kwaliteit doet 

dalen en de prijzen doet stijgen. 

De overheid moet haar rol als beschermer van het algemeen belang opnemen. We 

willen niet dat de overheid haar schaarse investeringsmiddelen aanwendt voor 

investeringen in commerciële zorgaanbieders, zoals het Gimv Health & Care Fonds.  

Geen PPS in de zorg 

Om dezelfde reden zijn we geen voorstander van PPS-constructies, publiek-private 

samenwerkingen in het kader van grote investeringsprojecten, wanneer het gaat over het 

voldoen aan structurele noden.  

Hoewel PPS op korte termijn financieel interessant lijken, kosten ze op lange termijn meer 

aan de gemeenschap en leiden ze tot een verouderde infrastructuur die niet meer rendabel 

is. Bovendien heeft de verstrenging van de Europese begrotingsregels ertoe geleid dat de 

overheid deze investeringskosten veelal toch in haar begroting moet opnemen en dreigt de 

factuur ervan te worden doorgeschoven naar de gezinnen.  

We eisen de heropstart en inhaalbeweging op het vlak van de VIPA-subsidiëring voor 

ouderenzorginfrastructuur (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden). 
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Niet winstbejag, maar zorg voor kwetsbaren 

 moet centraal staan. 
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Standpunten - Voor een zorgende overheid 

3. Geen zelfredzaamheid zonder 

ondersteuning 
 

Het is belangrijk dat mensen kunnen kiezen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

omgeving te blijven wonen en zelf beslissingen kunnen maken over hun zorg.  

Dit vraagt echter ook dat er voldoende en betaalbare dienstverlening is die de 

zorgbehoevende kan ondersteunen. Alle personen met een (langdurige) zorg- en 

ondersteuningsnood moeten via dergelijke inspanningen langer zelfredzaam kunnen zijn.  

Geen thuiszorg met dienstencheques 

De dienstverlening uit de thuiszorg (zowel gezinszorg als aanvullende thuiszorg) is cruciaal 

bij dit soort ondersteuning. Het systeem van de dienstencheques biedt comfortdiensten 

zoals poetshulp, maar kan geen vervangmiddel zijn om te voldoen aan zorgbehoeften.  

De thuiszorg biedt immers opgeleide werknemers en een juiste omkadering om een 

kwalitatieve integrale zorg te garanderen. Het Vlaams ABVV wil dan ook een duidelijke 

scheiding tussen de thuiszorg en dienstencheques.  

Wie een zorgbehoefte heeft moet dus een beroep kunnen doen op thuiszorg, 

dienstencheques zijn gericht op de ondersteuning van de combinatie arbeid/privé.  

Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 

Een dergelijke scheiding kan slechts succesvol zijn als de prijssetting van de verschillende 

diensten op elkaar wordt afgestemd. Zorgbehoevenden hebben recht op betaalbare 

kwalitatieve hulp. Dit betekent dat de prijs voor thuiszorg inkomensgerelateerd moet zijn en 

niet hoger mag zijn dan de prijs voor een dienstencheque.   

De recente prijsverhogingen voor de dienstencheque zorgen dat klanten al een juistere prijs 

betalen voor de dienstenverlening die ze krijgen. Zonder de prijs van zwartwerk uit het oog 

te verliezen moet de prijs voor de klanten verder worden aangepast zodat die in verhouding 

blijft met de dienstverlening die geboden wordt en wordt afgestemd op de prijs van 

thuiszorg.  

Deze prijsverhoging moet ook ruimte bieden om de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 

dienstenchequewerknemers te verbeteren. 
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Sociale buurtdiensten 

 
Ouderen steunen ook in belangrijke mate op de sociale dienstverlening die door lokale 

overheden en middenveldorganisaties wordt aangeboden (bijvoorbeeld PWA-

dienstverlening inzake klusjes en tuinonderhoud). Door allerhande besparingen en 

hervormingen dreigt dit aanbod vandaag van de kaart geveegd te worden.  

Het verzekeren van een breed kwalitatief aanbod aan sociale dienstverlening (via bv. 

buurtdiensten, OCMW’s en sociale economie) is een noodzakelijke flankerende maatregel 

om mensen langer zelfredzaam te kunnen laten zijn.  

 

 

 

  Sociale dienstverlening moet voor iedereen 

gegarandeerd blijven. 
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Deel 2.  

Voor een betaalbare  

oude dag 

Hoe blijft onze rusthuisfactuur 

betaalbaar? 
 

De oude dag dreigt voor een aanzienlijke groep mensen 

onbetaalbaar te worden. 1 op 3 ouderen leeft onder de 

armoededrempel.  

Bewoners van woonzorgcentra en hun familie zijn bang dat ze het 

rusthuis niet meer zullen kunnen betalen.  

Nu Vlaanderen de touwtjes in handen heeft om het volledige 

woonzorgbeleid uit te tekenen, en dus ook het prijsbeleid van de 

woonzorgcentra kan bepalen, pleit het Vlaams ABVV voor een nieuw 

sociaal rechtvaardig financieringsmechanisme. 
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Ouderenzorg Vlaamse bevoegdheid 
De zesde staatshervorming maakte Vlaanderen volledig bevoegd voor het beleid rond 

ouderenzorg
2
. Het bevoegdhedenpakket omvat onder andere het prijzenbeleid van 

woonzorgcentra, vergunningen, kwaliteitscontrole, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 

enz. Samen met de bevoegdheden die al Vlaams waren (bv. thuiszorg) moet dit nu tot een 

nieuw en coherent geheel worden samengevoegd. Door deze beweging wordt ouderenzorg 

de hoofdbrok van de Vlaamse sociale bescherming.  

Bijna 2 miljard euro 
Het gaat bovendien om een smak geld: 1,83 miljard euro wordt overgeheveld naar 

Vlaanderen om de zorg voor ouderen te financieren. Vlaams minister van Welzijn Jo 

Vandeurzen (CD&V) wil tegen 2018 een nieuw Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor 

ouderen in de stijgers hebben staan met een “transparant prijzenbeleid” en een 

“heroriëntering van de financiering van de ouderenzorg” (Beleidsbrief 2015-2016 welzijn, 

volksgezondheid en gezin).  

De overname van de bevoegdheden door het agentschap Zorg en Gezondheid en het 

agentschap VSB staat gepland voor 2018. De samenspraak en afstemming met het 

federaal beleid blijft echter noodzakelijk. Vlaanderen is immers niet voor de gehele 

gezondheidszorg van ouderen bevoegd (ziekenhuizen en thuisverpleging blijven 

bijvoorbeeld federaal). Ook het Europese beleid heeft een invloed op het welzijns- en 

zorgbeleid voor ouderen in Vlaanderen en dit via Europese verdragen, wetgeving, 

verordeningen, richtlijnen en andere besluiten. 

Ouderenzorgsector in beeld  
We focussen hierna enkel op de zorg voor ouderen in “woonzorg”. De thuiszorg vormt 

samen met de ouderenzorg (voorzieningen zoals woonzorgcentra of serviceflats) de 

“woonzorg”.  

Vlaanderen telt 778 rusthuizen met 74.070 bedden (cijfers 2015). Deze cruciale zorgspelers 

stellen 42.000 mensen te werk en zijn goed voor een omzet van 3,3 miljard euro waarvan 

de overheid 1,8 miljard betaalt.  

Gezien de specificiteit van de ouderenzorg is er sprake van een quasi-markt. Als we kijken 

naar eigenaarsstructuur van de instellingen kunnen we een onderscheid maken tussen de 

publieke instellingen tegenover de private in een veelheid aan juridische organisatievormen 

(vzw, nv, bvba...). De privatisering in de rusthuissector is in Vlaanderen dus al lang ingezet. 

Ongeveer 67% van de rusthuizen is in private handen. 

  

                                                

2
 De bestaande regelgeving blijft voorlopig van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt 

tot eventuele wijziging hiervan. Gedurende de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december 
2017, volgt de federale administratie de materie in samenspraak met de Vlaamse overheid verder op. 



 

  

Vooruit voor een zorgzaam Vlaanderen!  21 

 

Als we specifiek kijken naar het aandeel commerciële spelers (zijn de structuren gebaseerd 

op winstoogmerk of niet?) dan zien we in Vlaanderen
3
 volgend plaatje:  

 54% vzw rusthuizen (40.082 bedden) 

 13% commerciële rusthuizen (9.698 bedden) 

 33% openbare rusthuizen (24.290 bedden).  

Tegen 2025 moeten er 14.000 bedden extra zijn, dat is een toename van het aanbod met 

19%. 

 

Financiering van de woonzorgcentra  
Om beter zicht te hebben op de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur voor de gebruiker, 

moeten we eerst het financieringsmodel van woonzorgcentra begrijpen (De Tijd, 2015). Hoe 

worden rusthuizen gefinancierd? 

Een kleine helft van de factuur van het rusthuis wordt betaald door de bewoner: verblijf, 

kamer, eten en schoonmaak kosten gemiddeld 51 euro per dag (1500 euro per maand) – 

afhankelijk van de regio of het type instelling.  

De andere helft van de factuur wordt betaald door het RIZIV dat tegemoet komt aan de 

zorgkosten (de zogenaamde ‘RIZIV zorgforfaits’). Daarvoor wordt een ‘etiket’ op de 

bewoner geplakt: van amper zorgbehoevend tot zwaar zorgbehoevend, al dan niet in 

combinatie met dementie. Hoe zwaarder het zorgprofiel, hoe groter het budget dat 

instellingen krijgen van de overheid.  

Van de 72.000 Vlamingen die in 2014 in een rusthuis verbleven, was voor 55.000 intensieve 

zorg nodig. En daar wringt het schoentje. Want twee op de tien zwaar zorgbehoevenden 

liggen in ‘het verkeerde bed’. Voor hen krijgt het rusthuis dus maar de omkadering van 

iemand die nog goed te been is. Dat scheelt 24 euro per dag. 9.700 bejaarden liggen in zo’n 

                                                

3
 In Wallonië en Brussel zien we een volledig ander plaatje. Daar heerst de commerciële sector. In 

Brussel heeft de commerciële sector 70% van de markt in handen.  Bij de grote groepen betalen 
bewoners van 2.500 euro tot 4000 euro per maand. 

54% 

13% 

33% 

Rusthuizen in Vlaanderen 

vzw

commercieel

openbaar
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ondergefinancierd bed. Dit aantal loopt snel op, want sinds 2013 erkent de overheid immers 

geen bedden meer waar een etiketje ‘zwaar zorgprofiel’ aan vasthangt.  

Structurele onderfinanciering 
Nieuwe rusthuizen of instellingen die uitbreiden worden daarom structureel 

ondergefinancierd. Een rusthuis met pakweg 95 bedden loopt zo per jaar bijna een half 

miljoen euro subsidies mis. Rusthuizen hebben hierdoor vaak veel te weinig personeel, 

ofwel moet het personeel harder en flexibeler werken. Om de scheve situatie recht te 

trekken is 86 miljoen euro nodig om 1.550 extra verzorgers tewerk te stellen – geld dat er 

niet is. Voor 1 op 5 zwaar zorgbehoevenden voorziet de regering vandaag niet de nodige 

personeelsomkadering. 

Maar…zelfs als elke bewoner in het juiste bed lag, dan nog zou het personeelsbestand niet 

volstaan. Want de personeelsnormen van het RIZIV dekken enkel de hoogstnoodzakelijke 

zorgen. Om toch de kwaliteit van de zorg voor alle bewoners te kunnen garanderen, trekken 

rusthuizen hun prijzen op. De bewoner betaalt dus met zijn woonbijdrage een deel van de 

zorg (wat volgens het basisidee van het financieringsmodel eigenlijk de taak van de 

overheid is). 

1 miljard euro extra nodig 
Het financieringsmodel van rusthuizen dateert van lang geleden en gaat voorbij aan de 

realiteit dat het geen ‘kaartclubs’ maar verkapte ziekenhuizen zijn. De komende jaren wordt 

de strop om de rusthuizen nog extra aangetrokken want bij de overdracht van ouderenzorg 

is een besparing ingebouwd om regio’s mee te laten betalen in de kosten van de vergrijzing. 

Vlaanderen krijgt de nieuwe bevoegdheden maar slechts 87% van het federale budget. Ook 

de groei van dat budget wordt afgetopt (1,8%). De dotatie van de federale overheid zal 

meegroeien met het aantal 80-plussers, maar niet met de toegenomen zorgzwaarte. Hier 

wringt opnieuw het schoentje. Volgens schattingen zal Vlaanderen tegen 2025 1 miljard 

euro moeten bijleggen bovenop de federale dotatie.  

Minister Vandeurzen erkent het probleem van de onderfinanciering maar wijst in de richting 

van de federale overheid die er nooit in slaagde om de zorg voor personen met een zwaar 

zorgprofiel voldoende te financieren. Hij kondigde wel aan dat hij tegen 2018 8.000 nieuwe 

rusthuisbedden gaat erkennen.  

Het bijkomende nefaste gevolg van deze onderfinanciering is trouwens ook een grotere 

commercialisering in de ouderenzorg omdat commerciële rusthuizen (beter dan publieke 

rusthuizen) erin slagen om schaalvoordelen te doen. Door dit onaangepaste 

financieringsmodel (waarbij het budget het zwaarder wordend zorgprofiel van de bewoners 

niet volgt) en een aantal recente besparingen op ouderenzorg staat de betaalbaarheid van 

onze oude dag staat zwaar onder druk. 
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Extra besparingen voor woonzorgcentra in 2015 en 2016 
 Werkingsmiddelen voor rusthuizen worden niet geïndexeerd. 

 Bijkomende besparing van 5% op werkingsmiddelen binnen ROB forfait
4
. 

 Geen bijkomende erkenningen voor zwaar zorgbehoevenden, enkel voor licht 

zorgbehoevenden (onderfinanciering). 

 Bouwsubsidies zijn on hold gezet. VIPA (Vlaams investeringsfonds) financiering voor 

woonzorgcentra staat on hold. Dit vanwege de beslissing van de Europese Commissie 

dat projecten gefinancierd met alternatieve financiering (al of niet Publieke Private 

Samenwerking - PPS) volledig in de begroting moeten worden opgenomen. 171 

goedgekeurde dossiers moeten nu zonder subsidies verder. Ongeveer 1 miljard euro 

wordt niet aan woonzorgcentra toegekend. (Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen 

(CD&V) investeert dit jaar slechts 100 miljoen euro extra in infrastructuur voor zorg en 

welzijn, te verdelen over bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, 

kinderopvang, wijkgezondheidscentra, gehandicapten en ouderen - dat is dus veel te 

weinig.) 

 OCMW’s of gemeenten die samenwerken onder de vorm van een intercommunale 

vallen onder de vennootschapsbelasting. 

Eén maand rusthuis: 1500 tot 1800 euro 
De dagprijs voor een woonzorgcentrum (hierna: WZC) is de voorbije vijf jaar met 20% 

gestegen. Gemiddeld betaalt een Vlaming in een vzw woonzorgcentrum 49,96 euro, of net 

geen 1500 euro per maand. Daar bovenop komen nog allerlei supplementen voor 

artsenbezoek, pijnstillers, de was, kapper, enzovoort.  

Zorgnet (de koepel voor voorzieningen in de social profit) trok onlangs nog aan de alarmbel 

en stelde dat de ligdagprijs nog zal stijgen ten gevolge van de ondermaatse investeringen in 

de ouderenzorg. De ligdagprijs zal dan zo’n 1800 euro per maand bedragen. Een fortuin als 

je daar het gemiddeld pensioen tegenover zet (1200 euro).  

Ter volledigheid: de ligdagprijs verschilt sterk per regio door verschillen in 

bouwgrondprijzen. Zo zijn Antwerpen en Mechelen het duurst, Waasland en de streek rond 

Tielt is dan weer het goedkoopst (verschil van zo’n 7 à 8 euro per dag). Ook het type 

zorgvoorziening maakt een verschil in prijs: in een vzw woonzorgcentrum betaal je 

gemiddeld 52 euro per dag, in een commerciële voorziening 49,40 euro en in een OCMW- 

woonzorgcentrum 46,30 euro. 

                                                

4
 Zonder het al te technisch te willen maken: het overgrote deel van de woonzorgcentra is erkend als 

RVT ('Rust- en verzorgingstehuis‘). Dat wil zeggen dat er in een woonzorgcentrum ook plaatsen 
beschikbaar kunnen zijn voor de opvang van zwaar zorgbehoevende ouderen. Voor deze plaatsen 
krijgt het woonzorgcentrum een hogere tussenkomst van het RIZIV. De overige opvangplaatsen in een 
woonzorgcentrum worden door het RIZIV aangeduid met de omschrijving ‘bedden Rustoorden voor 
Bejaarden’ (ROB-bedden). 
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Gemiddelde dagprijs per type voorziening 

Hoe die rusthuisfactuur betalen? 
Over welke middelen beschikt een bewoner van een woonzorgcentrum nu om zijn of haar 

rusthuisfactuur te betalen? 

Ten eerste zijn er de eigen bestaansmiddelen en de financiële bijstand van de familie. 

Als deze middelen niet toereikend zijn volgt er een tenlasteneming door het OCMW. In de 

meeste gemeenten geldt er een onderhoudsplicht voor familieleden (20 gemeenten 

schaften intussen de onderhoudsplicht af). De wetgever verplicht de familie tot financiële 

solidariteit. Om de onderhoudsplichtige bijdragen te kunnen vaststellen voert het OCMW 

een maatschappelijk onderzoek uit. Onderhoudsgelden zijn voor 80% fiscaal aftrekbaar.  

Ten tweede is er de forfaitaire premie van de Vlaamse zorgverzekering
5
 voor zwaar 

zorgbehoevenden (geen leeftijdsgrens). In 2013 ging het om 231.517 personen. Deze 

bedraagt 130 euro per maand voor niet-medische kosten (zowel voor thuiszorg als voor 

residentiële voorziening). Het bedrag is vrij te besteden, er moet geen bewijs worden 

voorgelegd. Het stelsel wordt deels gefinancierd door de bijdrage van de zorgverzekering, 

deels uit algemene middelen. De huidige Vlaamse regering voerde onlangs nog een 

prijsverhoging door (extra inkomsten: 104 miljoen euro). De bijdrage bedraagt sinds 1 

januari 2015 50 euro voor gewoon verzekerden en 25 euro voor wie op 1 januari recht had 

op verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering. 

Ten derde is er de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) voor 65-plussers met 

een verminderde graad van zelfredzaamheid. Ongeveer 15-20% van de ouderen ontvangt 

deze tegemoetkoming. Bedragen variëren van 82 tot 549 euro per maand, afhankelijk van 

de zorgbehoevendheid en bestaansmiddelen (inkomensgerelateerd en zorgzwaarte 

gerelateerd). De tegemoetkoming is vrij te besteden, geen bewijsstukken. THAB wordt 

onder de paraplu van de Vlaamse sociale bescherming gebracht. Met de bevoegdheid komt 

363,8 miljoen euro over naar Vlaanderen. 

                                                

5
 In 2001 trad de Vlaamse zorgverzekering in werking als een eerste Vlaamse verplichte verzekering 

(facultatief in Brussel) om vanuit een eigen visie de niet-medische kosten beter te vergoeden. Studies 
tonen aan dat de zorgverzekering (in combinatie met de federale THAB) de bestaansonzekerheid bij 
zorgbehoevenden aanzienlijk heeft teruggedrongen; het percentage mensen dat beroep moest doen 
op het OCMW voor het betalen van de dagprijs van WZC daalde. 
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Thuiszorg als alternatief voor rusthuis 
Als we het over onze oude dag hebben, is naast de ouderenzorg in woonzorgcentra de 

thuiszorg cruciaal – zeker als we ouderen langer zelfstandig thuis willen laten wonen. 

Thuiszorg omvat een breed gamma van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening 

bij de mensen thuis. Dat gaat van hulp bij het huishouden tot lichaamsverzorging 

(‘verzorging’ valt onder ‘Vlaamse bevoegdheden’) en verpleegkundige zorg (‘verpleging’ valt 

onder federale bevoegdheid, het RIZIV). 

De doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen 

dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het 

ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, 

gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen... 

105.000 gebruikers van thuiszorg 
Thuiszorg in Vlaanderen omvat enerzijds gezinszorg en anderzijds logistieke (poets)hulp 

(de zogenaamde aanvullende thuiszorg). Familiehulp, Solidariteit voor het gezin, Thuishulp, 

Landelijke Thuiszorg zijn de grote spelers. De sector stelt 21.161 mensen tewerk (VTE). 

11% is in publieke handen, 89% in private handen (vzw’s). Om als gebruiker aanspraak te 

kunnen maken op thuiszorg moet je hulpbehoevend zijn (dit wordt gemeten aan de hand 

van een inschaling, de BEL-schaal). In 2014 was ongeveer 105.000 mensen gebruiker van 

gezinszorg (waarvan 66% ouder dan 65 jaar en 40% ouder dan 80 jaar). Het aantal 

gebruikers van aanvullende thuiszorg is ongeveer 78.000 (waarvan 79% ouder dan 65 jaar, 

bijna 40% ouder dan 80 jaar) (bron: thuiszorg socialistische mutualiteit)
6
.  

Gebruikers betalen een inkomensgerelateerde bijdrage per uur gezinszorg. Gemiddeld 

bedraagt deze voor de gezinszorg 5,8 euro, deze in de aanvullende thuiszorg 7,3 euro (ter 

info: een dienstencheque kost 6,3 euro netto aan de gebruiker). De voorzieningen voor 

thuishulp worden gesubsidieerd per gepresteerd uur en krijgen bijkomende subsidies voor 

de omkadering (op basis van een gemiddelde anciënniteit). De subsidie per uur is 

gebaseerd op een gemiddelde uurloonkost en houdt dus geen rekening met de werkelijke 

uurloonkost. Door de vergrijzing in de sector leidt dit tot problemen: heel wat werknemers 

hebben een hoge anciënniteit opgebouwd en de subsidie volstaat niet meer om de loonkost 

te dekken. Een aanpassing dringt zich dus op.  

Ook thuiszorgsector kampt met problemen 
Een uitbreiding van het thuiszorgaanbod is noodzakelijk door de toename van het aantal 

zorgbehoevende ouderen én ouderen die langer thuis blijven wonen. De programmatie voor 

de gezinszorg gebeurt op basis van de zorgbehoefte. Het urencontingent stijgt echter niet 

mee met de zorgbehoefte. Er is geen uitbreiding meer geweest en er is een 

personeelstekort van zo’n 3500 VTE. Net als in de woonzorgcentra wordt ook hier de 

achterstand altijd maar groter. 

Omdat er ook in 2016 geen extra middelen zijn voor gezinszorg kunnen we nu al 

voorspellen dat het gemiddeld aantal uren per cliënt nog verder zal dalen door de vergrijzing 

(ter indicatie: in 2000 genoot de gemiddelde cliënt zo’n 200 uren zorg per jaar, nu nog zo’n 

                                                

6
 Van de gebruikers gezinszorg heeft 36% een BEL-score van meer dan 35 en is dus zwaar 

zorgbehoevend. 
Van de gebruikers aanvullende thuiszorg heeft 23% een BEL van meer dan 35. 
Let wel: inmiddels worden bij 65+ gebruikers veel méér uren gepresteerd via dienstencheque dan via 
aanvullende thuiszorg. (schattingen liggen op meer dan 10 miljoen uren!) 
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165), maar nog meer door het feit dat gezinszorg steeds meer taken moet opnemen (vanuit 

de gehandicaptenzorg, vanuit de kraamzorg, overname taken verpleging…) 

De werkdruk van de verzorgenden zal de komende jaren dus blijven toenemen en de 

gevraagde flexibiliteit zal ook blijven groeien. 

Concurrentie van andere diensten 
In de thuishulp zijn er 2 types functies: de verzorgende en de poetshulp. Verzorgenden 

staan in voor persoonsverzorging, huishoudelijke hulp (koken, wassen/strijken, poetsen) en 

psychosociale ondersteuning. Poetshulpen mogen enkel poetsen bij de cliënt. Zowel de 

verzorgende als de poetshulp ervaart concurrentie van andere diensten. Hoe komt dit?  

Verpleegkundigen komen ook wassen – het RIZIV betaalt verpleegkundigen aan huis 

volledig terug, dit omvat ook het wassen van patiënten. Het is voor de cliënt dus goedkoper 

om de verpleegkundige te laten wassen in plaats van de thuishulp. Maar voor de overheid is 

dit veel duurder.  

Concurrentie van de dienstenchequesector: dienstenchequemedewerkers mogen poetsen, 

maar ook koken, wassen en strijken. Ze treden dus in concurrentie met zowel de 

verzorgende als de logistieke hulp. en bovendien is het voor de cliënt vaak goedkoper om 

een poetshulp te hebben via dienstencheques (nettoprijs: 6,3 euro) dan via de 

inkomensgerelateerde bijdrage voor de thuiszorg. Maar verzorgenden en logistieke hulpen 

worden goed omkaderd en ingeschakeld in een integraal zorgverhaal (ze hebben dus ook 

een echte zorgfunctie), terwijl deze omkadering er voor dienstenchequers niet is.  

Ook het personeel vergrijst 
Gezinszorg is een vergrijzende sector (zie figuur 5). Er is dus een uitstroom van personeel 

(vervangingsvraag) en een (extra) instroom nodig (uitbreidingsvraag). Dit  zorgt voor een 

dubbele uitdaging in de sector. Ook de loon- en arbeidsvoorwaarden in de zorgsectoren 

staan onder druk.  

 

Vergrijzende thuiszorgsector (2000-2012) – cijfers Algemene Centrale. 
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PWA-diensten van belang voor ouderen 
Ter volledigheid: naast de thuiszorg, aanvullende thuiszorg (en ook dienstencheques), zijn 

er ook de PWA-cheques
7
 die mensen kunnen aankopen (kostprijs varieert van 5,95 euro tot 

7,45 euro).  

Uit onderzoek blijkt dat PWA-activiteiten (die hoofdzakelijk uit klusjes en tuinhulp bestaan) 

voornamelijk door (alleenstaande) ouderen en gepensioneerden wordt aangevraagd. Bijna 

de helft van de gebruikers is 65+, slechts 21% is jonger dan 50. Bovendien hebben de 

PWA-gebruikers vaak een laag gezinsinkomen (zeker in vergelijking met de 

dienstenchequegebruiker). In vergelijking met het dienstenchequesysteem bereikt het PWA 

systeem een andere doelgroep.  

De PWA-dienstverlening speelt met andere woorden een belangrijke rol in het 

ondersteunen van ouderen die thuis willen blijven wonen (De Coen, Gerard en Valsamis, 

2015.  

  

                                                

7
 Het PWA-stelsel werd eind de jaren 1980 opgericht om langdurig werklozen te activeren, zwartwerk 

tegen te gaan en om een antwoord te bieden op maatschappelijke behoeften waar de reguliere 
arbeidsmarkt onvoldoende aan tegemoetkomt (bv. huis-tuin en keukenactiviteiten, maar ook 
collectieve behoeften). Met de zesde staatshervorming werd het PWA-stelsel overgedragen naar de 
gewesten. Een hervorming kondigt zicht aan waarbij de bestaande arbeidsmarktinstrumenten (WEP+, 
art 60 en 61, PWA) naar één systeem van tijdelijke werkervaring worden omgevormd. 
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Standpunten - Voor een betaalbare oude dag 

4. Eigen bijdragen naar draagkracht en 

vermogen 
 

          “Meer en meer gemeenten beginnen waarborgen te vragen tot 

          25.000 euro… dat is toch niet meer betaalbaar?” (Jos, gepensioneerde)  

Om de betaalbaarheid van de zorg te garanderen moeten er sociale correcties komen op de 

eigen bijdragen die zorgbehoevenden betalen, zo bijvoorbeeld voor de woon- en leefkosten 

in de residentiële zorgvormen.  

Deze sociale correcties moeten rekening houden met het inkomen en vermogen van de 

zorggebruiker. De kosten van een verblijf in residentiële woonzorg mogen niet hoger 

liggen dan het pensioen. Bovendien moeten de bewoners een zelf te besteden bedrag 

overhouden voor eigen uitgaven.  

Een inkomensgerelateerde ligdagprijs (op basis van een inkomens- en vermogenstoets) – 

naar analogie met het inkomensgerelateerde uurtarief voor thuiszorg – is een waardevolle 

piste.  

 

 

 

 

  

 

Verblijfskosten rusthuis mogen niet hoger 

liggen dan het pensioen. 
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Standpunten - Voor een betaalbare oude dag 

5. Een maximumfactuur voor niet-

medische zorgkosten 
 

Voor de hoog oplopende kosten voor niet-medische zorg moet er een maximumfactuur 

(MAF) worden voorzien. Dit is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse niet-

medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt.  

Deze “MAF niet-medische zorgkosten” mag voor het Vlaams ABVV niet beperkt worden tot 

de thuiszorg, maar moet doorgetrokken worden voor de ganse ‘lange termijn zorg’ (dus ook 

de residentiële woonzorg, maar ook centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra).  

De MAF moet alle personen met een langdurige en zware zorgbehoefte bereiken 

(ouderen, personen met een handicap, chronisch zieken…), ongeacht de zorgvorm 

waarvoor men kiest. Er mogen immers geen onrechtvaardige situaties ontstaan wanneer 

mensen niet meer de keuze hebben om thuis te blijven wonen. 

 

 

  

Ook niet-medische zorgkosten beperken  

 tot plafondbedrag.
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Standpunten - Voor een betaalbare oude dag 

6. Rugzakfinanciering onder bepaalde 

voorwaarden 
 

Het Vlaams ABVV staat erg kritisch tegenover de uitbreiding van het persoonsvolgend 

financieringssysteem (of rugzakfinanciering) naar de ouderenzorg
8
.  

Een persoonsvolgende financiering biedt immers geen enkele garantie dat er een 

(kwalitatieve) uitbreiding van het zorgaanbod komt; die garantie heb je enkel als je 

diensten en voorzieningen subsidieert. In zijn ideale vorm kan het systeem een aantal 

voordelen bieden omdat het de keuzevrijheid voor de gebruiker vergroot zodat deze zelf kan 

kiezen op basis van de eigen behoeften.  

De implementatie kan voor ons evenwel enkel als een aantal belangrijke voorwaarden 

vervuld zijn:  

 We dringen aan op diepgaande evaluaties van bijvoorbeeld de persoonsvolgende 

financiering in de sector van personen met een beperking. Dit alvorens 

rugzakfinanciering in de ouderenzorg te introduceren. En ook na de eventuele 

introductie blijft een opvolging en monitoring aangewezen. 

 

 De persoonsvolgende financiering moet gebaseerd zijn op de reële zorgzwaarte en 

behoeften. Het kan dus in geen geval een besparing inhouden. Het systeem moet 

gepaard gaan met een zorgplan waarbij de zorgnoden van de zorgbehoevende duidelijk 

in kaart worden gebracht.  

 

 De middelen worden best niet zomaar in cash uitgekeerd, omdat dit de controle op een 

correcte en efficiënte besteding bemoeilijkt. Rugzakfinanciering kan uitsluitend gebruikt 

worden om zorg en zorggerelateerde diensten in te kopen bij een erkende 

zorgaanbieder. Een geoormerkte cashuitkering via een vouchersysteem is opportuun 

(‘zorgcheque’), maar moet gekoppeld zijn aan kwaliteitseisen. 

 

  

                                                

8
 Persoonsvolgende financiering is een systeem waarbij aan elke zorgbehoevende een rugzakje met 

een bepaald zorgbudget wordt toegekend. De toekenning gebeurt op basis van een inschaling van de 
reële zorgbehoefte.  Hoe meer zorgbehoevend, hoe hoger het budget. Met dit zorgbudget kan de 
zorgbehoevende dan zorg inkopen uit de hele range van ‘ouderenzorg’, gaande van kortverblijf, 
dagopvang, assistentiewoning, thuiszorg tot, residentiële zorg. 
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 Bovendien vinden we dat er bijzondere aandacht moet gaan naar mensen met een 

zorgbehoefte die niet meer in staat zijn om de regie zelf in handen te nemen en mensen 

die niet over (voldoende) mantelzorg beschikken. Zij moeten proactief geholpen worden 

bij het aanvragen van rugzakfinanciering. De zorgkassen kunnen hiervoor instaan. 

 

 De loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel moeten bijzondere aandacht 

krijgen. Bij de indicatiestelling van de reële zorgnood moeten personeelsnormen altijd in 

rekening genomen worden.  

 

 

 

 

  

Rugzakfinanciering garandeert onvoldoende 

 goed zorgaanbod. 
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Standpunten - Voor een betaalbare oude dag 

7. De onderhoudsplicht afschaffen 
 

          “De onderhoudsplicht is een onrechtvaardige maatregel. Als enige kind  

          is je last veel groter dan in een gezin dat meerdere kinderen telt”  

          (Jos, gepensioneerde). 

Als een zorgbehoevende oudere vandaag te weinig financiële middelen heeft om zijn 

woonzorgcentrum te betalen, moeten de kinderen of familie (in de meeste gemeenten)  

bijspringen. Indien de middelen nog niet toereikend zijn, volgt er een tenlasteneming door 

het OCMW. 

Het Vlaams ABVV vindt dat de zorg voor zorgbehoevende ouderen onder de collectieve 

solidariteit moet vallen en pleit derhalve voor een afschaffing van de onderhoudsplicht.  

Het huidige systeem is onrechtvaardig.  

Ten eerste is de onderhoudsplicht niet in alle gemeenten van toepassing.  

Ten tweede geldt de onderhoudsplicht enkel voor woonzorgcentra, niet voor de facturen in 

de thuiszorg bijvoorbeeld.  

Ten derde is de onderhoudsplicht een ‘solidariteitslotto’: alleen wie arme ouders heeft 

betaalt; wie rijke ouders heeft betaalt niet en kan daarenboven vaak rekenen op een erfenis. 

Bovendien zadelt het hulpbehoevende ouderen vaak op met een schuld- en 

schaamtegevoel tegenover hun kinderen.  

De afschaffing van de onderhoudsplicht kan uiteraard niet zomaar als op zichzelf 

staande maatregel, maar moet opgevangen worden door de inkomensgerelateerde 

dagprijs voor het woonzorgcentrum en de invoering van de maximumfactuur voor niet-

medische zorgkosten.  
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Onderhoudsplicht is onrechtvaardige 

 ‘solidariteitslotto’.
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Deel 3.  

Meer tijd voor zorg 
 

Hoe werk en zorgtaken beter 

combineren? 
 

Meer tijd voor zorg is onontbeerlijk in onze huidige 

maatschappelijke context. Werk en zorgtaken combineren is geen 

sinecure.  

Mensen nemen vandaag al heel wat zorgtaken op in hun omgeving: 

voor kinderen, voor ouders of anderen. Hierbij mogen we het 

genderaspect niet uit het oog verliezen: het zijn nog steeds 

voornamelijk vrouwen die deze zorgtaken op zich nemen.  

Als de rechtse Vlaamse regering verwacht dat we dit in de toekomst 

nog meer gaan doen, dan zal dit een grondig debat vergen over de 

combinatie van werk en zorgtaken en hoe we die noodzakelijke tijd 

voor zorg kunnen garanderen.  

Er is dus nood aan een goede ondersteuning van mantelzorgers, 

maar het debat gaat ook breder. Een kwaliteitsvolle kinderopvang 

en een algemeen goede balans tussen werk en privé zijn hierin net 

zo goed cruciale aandachtspunten. Met de invoering van het 

cirkelmodel ziet de Vlaamse regering heil in de 

‘vermaatschappelijking van de zorg’, maar het blijft de kerntaak van 

de overheid om zijn bevoegdheid als belangrijkste zorgaanbieder 

blijvend waar te maken. 
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885.000 mantelzorgers 
Onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse regering (Vanderleyden & Moons, 2010) 

wees uit dat 18% van de Vlamingen tussen 18 en 85 jaar regelmatige verzorgers zijn 

(dagelijks tot wekelijks). Het aantal mantelzorgers wordt niet exact geregistreerd, maar kan 

geschat worden op zo’n 885.000.  

Het profiel van een mantelzorger is volgens het centrum voor bevolkings- en gezinsstudie 

(CBGS) (Jacobs & Lodewijckx, 2004) tussen de 45-60 jaar. Men spreekt van de 

‘sandwichgeneratie’ omdat zij zowel voor de (klein)kinderen als voor de ouders zorgen.  

65% is vrouwelijk, 35% mannelijk. Vrouwen nemen meer de intensievere zorg op zich. 

Mannen zorgen voornamelijk voor hun zieke partner. Vrouwen zullen in vergelijking met 

mannen sneller de zorg voor anderen op zich nemen.  

Mantelzorger zijn neemt, afhankelijk van de ernst van de zorg, soms veel tijd in beslag. 

Sommige mantelzorgers kiezen er dan ook voor hun werk tijdelijk of volledig op te geven om 

voor een naaste te kunnen zorgen. De helft van de geregistreerde mantelzorgers tussen 25 

en 64 jaar heeft geen betaald werk; 27% heeft een voltijdse baan en 17% werkt deeltijds. 

De helft van de mantelzorgers nemen dus naast hun betaald werk de zorg voor een ander 

op zich.  

3 op de 10 van de mantelzorgers is met vervroegd pensioen. Van alle mantelzorgers geeft 

4% aan de betaalde functie tijdelijk onderbroken te hebben voor de zorg.  

 

Arbeidssituatie van mantelzorgers in Vlaanderen (Jacobs & Lodewijckx, 2004) 

Tegemoetkomingen voor mantelzorgers 
Momenteel bestaat er niet zoiets als een uitkering voor mantelzorgers, maar er zijn wel een 

aantal tegemoetkomingen voor mantelzorgers of de (zorg)gebruiker. 

 In ongeveer 66% van de gemeenten is er een mantelzorgpremie, deze bedraagt 

gemiddeld 37 euro per maand. De voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. 

Daarnaast is er de Vlaamse zorgverzekering. Mensen die veel verzorging nodig hebben 

kunnen een maandelijkse toelage (130 euro) krijgen voor het betalen van de niet-medische 

kosten, en kunnen die bijvoorbeeld geven aan ‘de mantelzorger’.  
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Verder is er de Vlaamse aanmoedigingspremie. Wanneer je tijdskrediet
9
 (privésector) of 

loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, krijg je meestal een onderbrekingsuitkering 

van de RVA. In sommige gevallen vult de Vlaamse overheid deze uitkering aan met een 

premie.  

Tenslotte is er ook het palliatief forfait voor palliatieve patiënten die thuis worden verzorgd; 

het zorgforfait voor chronisch zieken; het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) voor 

personen met een handicap, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (met een 

handicap) (THAB) en de bijkomende kinderbijslag.  

Ook zijn er verschillende voorzieningen die ondersteunend optreden naar mantelzorgers: 

centra voor kortverblijf, gewone dagverzorgingscentra, centra voor collectieve autonome 

dagopvang voor ouderen en oppashulp. In zijn beleidsbrief 2015-2016 belooft minister 

Vandeurzen dit aanbod te versterken – weliswaar “binnen de budgettaire marge”. Concreet 

streeft hij naar één dagverzorgingscentrum per gemeente. 

Naar betaalde mantelzorg? 
Het lijkt de bedoeling om bij de volledige uitrol van de Vlaamse sociale bescherming het 

mogelijk te maken dat familieleden (die voorheen onbetaalde mantelzorgers waren) als 

werknemer worden aangesteld en betaald worden binnen vrijwel alle systemen waar 

individuele budgetten worden toegekend. De zorgbehoevende kan dan zijn of haar budget 

gebruiken om het familielid te betalen.  

Tot voor kort was dit enkel zo in de gehandicaptensector waar zogenaamde persoonlijke 

assistentiebudgetten (PAB’s) worden toegekend. In welke omstandigheden dit zal gebeuren 

en in hoeverre dit zal leiden tot een toename dan wel een vermindering van het aantal uren 

mantelzorg moet nog blijken. Enerzijds vergroot zo’n maatregel de keuzevrijheid van de 

zorgbehoevende, men kan zelf kiezen waaraan men het budget besteedt. Anderzijds roept 

dit ook een aantal vragen en bezorgdheden op: naar correcte besteding, risico op misbruik, 

kwaliteit en dies meer.  

Combinatie werk en zorg 
Werk en zorgtaken combineren, het is geen sinecure. Het debat gaat uiteraard breder dan 

mantelzorg en behelst ook ‘werkbaar werk’. Mensen met een goede balans tussen werk en 

privé zijn minder vaak ziek, hebben minder stress, zijn loyaal en zien het meer zitten om te 

werken tot aan hun pensioen (Werkbaarheidsmonitor, 2014).  

Problemen met de werk-privé balans komen vooral voor bij jonge dertigers en veertigers 

(meestal de groepen met jonge kinderen). Vooral de tijdsdruk brengt de combinatie arbeid-

zorg onder spanning. Hoe meer kinderen er in het gezin aanwezig zijn, hoe hoger de 

tijdsdruk wordt. Vrouwelijke tweeverdieners met kinderen ervaren de hoogste tijdsdruk, 

evenals eenoudergezinnen.  

Ook andere gezinskenmerken spelen een rol: het gezinsinkomen (kan men taken 

uitbesteden of niet?), de woonomgeving (afstand tot werk / school / kinderopvang / 

boodschappen) en familiaal of- sociaal netwerk (bijspringen in kinderopvang, huishouden) 

(Glorieux e.a., 2015). 

                                                

9
 Naast het tijdskrediet met motief zijn er ook de thematische of ‘zorg’verloven. De uitkeringen voor 

deze laatste liggen hoger dan voor het tijdskrediet met motief maar kunnen enkel worden opgenomen 
voor medische bijstand.  
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Eenoudergezinnen verdienen hierbij extra aandacht. Ons huidige overheidsbeleid is nog 

teveel afgestemd op tweeverdieners (bv. gesubsidieerde kinderopvang, reglementering 

tijdskrediet en loopbaanonderbreking). In 2014 zijn er in Vlaanderen 112.000 

eenoudergezinnen. 16% van alle gezinnen met een kind jonger dan 18 jaar. Bij gezinnen 

met kinderen tussen twaalf en achttien jaar loopt hun aandeel op tot 25%. In ruim 8 op 10 

eenoudergezinnen is de moeder gezinshoofd. 3 op 4 alleenstaande ouders is actief op de 

arbeidsmarkt. Alleenstaande ouders vervullen dubbele rollen met gehalveerde middelen. Zij 

lopen een verhoogd risico op conflict tussen professionele en gezinssfeer (Christine Van 

Peer, 2015). 

Naast gezinskenmerken zijn ook kenmerken van de werkomgeving bepalend voor de 

haalbaarheid van de combinatie arbeid/zorg: Het aantal uren die men wenst te werken 

tegenover de uren die men effectief werkt, regelmatige of variabele uurroosters, glijdende of 

vaste uren, ploegenarbeid, weekendwerk, tijd die men besteedt aan woon-werkverkeer, 

werkdruk, de mogelijkheid tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het bestaan van 

gezinsondersteunende diensten zoals strijkhulp…  

Hefbomen voor meer evenwicht 
De federale en Vlaamse overheden hebben cruciale hefbomen in handen om de balans 

mee te vergemakkelijken.  

Zo zijn er de thematische verloven (of zorgverloven) en de tijdskredieten met motief (die 

werden sinds kort uitgebreid van 36 naar 48 maanden). Deze zijn uiteraard een extra 

stimulans voor werknemers en organisaties, al zien we ook hier een afbouwbeleid. Zo 

werden de uitkeringen voor het tijdskrediet zonder motief geschrapt en heeft het tijdskrediet 

met zorgmotief voor werknemers een aantal beperkingen (bv. zeer lage uitkering, er is een 

sectorcao nodig
10

). Ook de landingsbanen werden ingeperkt.  

Het beleid kan ook een rol spelen bij de herverdeling van de zorgarbeid. Zeer recent 

onderzoek toont aan dat traditionele rolpatronen (vrouw zorgt, man werkt) onder andere in 

stand gehouden worden doordat vaders hun vaderschap- en ouderschapsverlof niet (of te 

weinig) opnemen. Tijdens het zwangerschapsverlof ontstaat vaak een taakverdeling tussen 

man en vrouw die zich gewoon doorzet als de vrouw terug gaat werken (Glorieux, 2015). In 

Scandinavische landen legt men daarom een verplichte verdeling van het 

ouderschapsverlof tussen beide ouders op en/of de verplichte opname van het 

vaderschapsverlof.  

Ook de kinderopvang is een essentiële hefboom. Het organiseren van meer gesubsidieerde 

en inkomensgerelateerde kinderopvang kan vooral voor lage inkomens en 

eenoudergezinnen het verschil tussen werk en werkloosheid betekenen. Kinderopvang 

moet uiteraard kwalitatief zijn en een pedagogische en sociale functie vervullen.  

Tenslotte kan het huidige systeem van (fiscaal aftrekbare) dienstencheques – dat de 

doelstelling heeft comfortdiensten te organiseren – de combinatie arbeid-privé voor 

werknemers vergemakkelijken.  

  

                                                

10
 En is er voor het tijdskrediet met motief voor de voltijdse en halftijdse vorm een sectorcao nodig. De 

1/5e vorm is een interprofessioneel recht voorzien in cao 103. 
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Werkbaar werk, ook in de zorg 
Ook voor werknemers in de zorg- en welzijnssectoren is werkbaar werk een aandachtspunt, 

vooral dan voor de werknemers in de rusthuizen. Uit de werkbaarheidsmonitor van de 

Stichting Innovatie & Arbeid (2014) blijkt namelijk dat slechts 1 op 2 werknemers in de 

rusthuizen een werkbare job heeft. Dit komt door het groot aandeel jobs met 

problematisch hoge werkstress (35,3%) en het gebrek aan leerkansen (21,2%).  

Dat laatste heeft hoofdzakelijk te maken met de vele werknemers die routinejobs hebben en 

minder zelf hun werk kunnen plannen en organiseren. De hoge werkstress is vooral toe te 

schrijven aan de hoge taakbelasting, zowel in emotioneel opzicht als in termen van te 

presteren opdrachten.  

Dat is eveneens het geval voor werknemers in ziekenhuizen waar we ook een hoog 

werkstresscijfer optekenen (32,7%). In de andere deelsectoren is het percentage 

werknemers met een stresserende job kleiner, daar is 6 op de 10 werknemers tevreden met 

zijn of haar job. In vergelijking met de gemiddelde werknemer in Vlaanderen hebben ze 

meer motiverend werk, voldoende leerkansen en kunnen ze werk- en privéleven beter op 

elkaar afstemmen
11

. In zijn beleidsbrief zegt Vandeurzen werk te zullen maken van een 

‘actieplan 3.0’ voor werkbaar werk in de zorgsector.  

In de kinderopvangsector zien we een verontrustende trend waarbij meer en meer 

onthaalouders (gezinsopvang) er de brui aan geven. Eén derde van alle kinderopvang wordt 

momenteel door de gezinsopvang ingevuld. Onthaalouders zijn op vele vlakken een stuk 

slechter af dan hun collega's die werknemer zijn van een crèche. Het gaat dan vooral over 

kinderbegeleiders die werken in de vroegere erkende kinderdagverblijven.  

In de zelfstandige kinderopvang zijn er een pak die aan het minimumloon (of zelf minder) 

werken. Of ze zijn als schijnzelfstandige tewerkgesteld. Meer dan 50 uur in de week 

werken, een netto uurvergoeding van 3 euro, geen recht op vakantiegeld, een slecht 

pensioen en beperkt ziekteverlof. Het Vlaams ABVV pleit al langer voor een volwaardig 

werknemersstatuut
12

 voor onthaalouders.  

Kinderbegeleiders trekken ook aan de alarmbel voor de medewerker/kind ratio. Sinds het 

nieuwe decreet bedraagt deze in de voorschoolse kinderopvang 1 begeleider per 8 of 9 

kinderen. Het dubbele van wat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en talrijke experten 

aanbevelen (3 à 4 kindjes per begeleider). Vele kinderbegeleiders hekelen dat ze meer 

‘bandwerk’ verrichten dan echt tijd hebben voor de pedagogische begeleiding van de 

kinderen. 

 

  

                                                

11
 Werknemers in de jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en welzijn zijn het beste af. Zij laten de 

hoogste werkbaarheidsgraad optekenen (68,9%). Daarna volgen de kinderopvang en centra voor 
geestelijke gezondheidszorg (64,4%) en de gezins- en bejaardenhulp (62,9%). Hekkensluiters zijn de 
ziekenhuizen (57,4%) en de rusthuizen (51,4%) (Werkbaarheidsmonitor, 2014). 
12

 Momenteel hebben enkel de werknemers tewerkgesteld in de vroegere ‘erkende 
kinderdagverblijven’ behoorlijke arbeidsvoorwaarden (bekomen met het Vlaams Intersectoraal 
Akkoord (VIA) van 2000). Voor de andere kinderbegeleiders tewerkgesteld in de vroegere 
‘zelfstandige kinderopvang’, de buitenschoolse kinderopvang en de onthaalouders, is er nog een 
lange weg af te leggen. 



 

  

Vooruit voor een zorgzaam Vlaanderen!  39 

 

Standpunten - Meer tijd voor zorg 

8. Focus op werkbaar werk  
 

          “Mijn generatie wordt niet voor niets de ploetergeneratie genoemd, en de 

          generatie van onze ouders de sandwichgeneratie. Bij onze generatie  

          is het echt ploeteren omdat een tweede inkomen echt noodzakelijk is”  

          (Bieke, moeder van 2 kinderen). 

Mensen met een goede balans tussen werk en privé zijn minder vaak ziek, hebben minder 

stress, zijn loyaal en zien het meer zitten om te werken tot aan hun pensioen. Ze hebben 

ook meer tijd en energie om zorgtaken op te nemen voor anderen in hun omgeving.  

Een focus op de concrete noden van mantelzorgers is noodzakelijk, maar is op zich niet 

zaligmakend.  

De beste manier om te zorgen dat mensen voldoende tijd hebben om te investeren in 

zorgtaken en daarin ook zelf keuzes kunnen maken, is te verzekeren dat zij een 

werkbare job hebben die de combinatie met zorgtaken toelaat. Vanuit de werkgevers 

moet een beleid van respect voor het zorgverlof gevoerd worden met een maximale 

vervanging van werknemers die tijdskrediet opnemen.   

In die zin is de recente regeringsbeslissing tot het inperken van het tijdskrediet zonder 

motief en het uitbreiden van het tijdskrediet met motief zorg een verkeerde keuze. Net het 

investeren in meer werkbaar werk voor iedereen zou het uitgangspunt moeten zijn. Het 

Vlaams ABVV pleit dus voor een breed en structureel beleid rond werkbaar werk, dat veel 

verder gaat dan het bekijken van uitzonderingsgevallen en criteria.  

 

 Mantelzorg is enkel vol te houden  

 met een werkbare job.
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Standpunten - Meer tijd voor zorg 

9. Voorzie een betere ondersteuning van 

de mantelzorger 
 

          “Als je al tot je 67ste moet werken, hoe kan je dan ook nog eens al die  

          mantelzorg waarmaken? Als ik thuis kom van mijn werk, is mijn pijp uit.  

          Ik wil kwaliteit leveren op mijn werk, maar daarnaast wil ik ook een  

          kwaliteitsvol leven. En en. Niet of of” (Linda, zorgkundige). 

Het Vlaams ABVV pleit resoluut voor een betere ondersteuning van de mantelzorger.  

Mantelzorg kun je echter alleen volhouden als je tegelijk ook een beroep kunt doen 

op professionele hulp en als je gebruik kan maken van extra instrumenten om de 

eigen tijd in te delen wanneer de nood daartoe zich aandient.  

Zorgprofessionals moeten van meet af aan oog hebben voor de draagkracht van 

mantelzorgers en deze mee ondersteunen. De keuze voor mantelzorg mag niet 

voorbehouden blijven voor wie het zich financieel kan permitteren.  

Er zijn dus concrete maatregelen nodig om een degelijke ondersteuning van mantelzorgers 

te garanderen: 

 Ten eerste is er nood aan meer ondersteuning van mantelzorgers: de centra voor 

kortverblijf, gewone dagverzorgingscentra, centra voor autonome dagopvang voor 

ouderen en oppashulp. Al deze systemen dragen ertoe bij dat de druk op mantelzorgers 

draaglijk blijft. Bijzondere aandacht voor het versterken en meer toegankelijk maken van 

dit aanbod is dus cruciaal. 

 

 Het tijdskrediet met zorgmotief moet voldoende toegankelijk zijn en iedereen die er 

nood aan heeft moet recht hebben op de wettelijk voorziene 48 maanden. Dit is 

vandaag niet het geval. De voorziene uitbreiding kan in de praktijk niet worden 

opgenomen omdat de sectorale bepalingen niet aangepast zijn. Op het federale niveau 

wordt er dus best voorzien in een algemeen recht op tijdskrediet met zorgmotief. 

 

 Tegelijk moet er Vlaams werk gemaakt worden van een extra stimulans voor 

mantelzorg door het optrekken van de aanmoedigingspremies voor het opnemen van 

zorgverlof. 
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 Vandaag bestaat er een versnipperd en willekeurig systeem van mantelzorgpremies om 

een financiële steun in de rug te geven aan wie zorgtaken opneemt. Nu is die slechts in 

66% van de gemeenten te verkrijgen, met telkens andere bedragen. Gemiddeld gaat 

het om 37 euro per maand. Het introduceren van een uniform systeem in alle 

gemeenten is wenselijk.  

  

 
 

  Mantelzorger worden: niet enkel voor de 

 beterverdieners.
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Standpunten - Meer tijd voor zorg 

10. Investeer in betaalbare en 

kwaliteitsvolle kinderopvang 
 

          “De wetgeving over kinderopvang staat bol van agressief taalgebruik:  

          ‘prestaties leveren’, ‘opvang bestellen is opvang betalen’…  

          Alsof ouders erop uit zijn te profiteren van kinderopvangvoorzieningen”  

          (Bieke, moeder van 2 kinderen). 

Kinderopvang is een essentiële hefboom om de combinatie werk en zorg voor de 

(klein)kinderen te vergemakkelijken.  

Om de toegankelijkheid te verhogen, wil het Vlaams ABVV dat alle kinderopvang 

inkomensgerelateerd wordt. Een inkomensgerelateerd tarief (dat ook rekening houdt 

met vermogen) voor alle ouders is sociaal rechtvaardiger. Alleenstaande ouders, 

deeltijds werkenden en andere kwetsbare gezinnen verdienen extra aandacht.  

We blijven ons dan ook verzetten tegen de onevenredige, oneerlijke verhoging van de 

minimumtarieven voor de laagste inkomensgroepen.  

Ook het principe “opvang bestellen is opvang betalen” (een speerpunt uit het nieuwe 

decreet voorschoolse kinderopvang) betekent een drempel voor ouders en werkt 

prijsopdrijvend.  

Bovendien is het degelijk plannen van kinderopvang in een steeds maar flexibelere 

arbeidsmarkt steeds moeilijker te realiseren. Het moet dus herbekeken worden.  

Kinderopvang mag voor ons niet louter economisch (in kader van ‘activering’) bekeken 

worden. We vragen daarom grotere inspanningen in de pedagogische kwaliteit van de 

voorschoolse opvang. Zo moet het aantal kinderen per begeleider gereduceerd worden. 

Deze maatregel zal het ook werkbaarder maken voor de kinderbegeleiders.  

Verder moet er dringend werk gemaakt worden van een volwaardig werknemersstatuut voor 

kinderbegeleiders in zowel de groeps- als in de gezinsopvang. Tenslotte vragen we ook een 

degelijk competentiebeleid op poten te zetten. Dit zal vruchten afwerpen voor de 

pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. 
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Verhoging minimumtarieven kinderopvang  

 blijft onaanvaardbaar.
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Andere nuttige brochures van het Vlaams ABVV 

 Deeltijds werken, hoe zit dat? 

 Neem je loopbaan in handen 

 Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte 

 Vooruit voor een duurzaam woon-werkverkeer 

 

Download 

op www.vlaamsabvv.be/brochures  

 

Nog vragen over de Vlaamse sociale bescherming? 

fien.adriaens@vlaamsabvv.be  

 

Abonneer je op onze E-zines 

Snel op de hoogte blijven van onze acties, publicaties, standpunten en 

dienstverlening?  

Surf naar www.vlaamsabvv.be en selecteer de E-zines waarop jij je wil 

abonneren. 

 

Volg het ABVV op Facebook en Twitter via ‘vakbondABVV’. 

 

 

http://www.vlaamsabvv.be/brochures
mailto:fien.adriaens@vlaamsabvv.be
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Wist u dat… 

 In 2020 één op vijf Vlamingen ouder zal zijn dan 65 jaar... En in 2030 zelfs 

één op vier… 

 Eén op drie mantelzorgers zich gedeprimeerd voelt, slaaptekort heeft en 

stress… 

 Voor één op vijf zorgbehoevenden in rusthuizen de nodige 

personeelsomkadering ontbreekt… 

 De gemiddelde prijs van het rusthuis de voorbije vijf jaar met 20% 

gestegen is tot 1500 euro… 

 

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) is de ‘Vlaamse laag’ op de federale 

sociale zekerheid. De Vlaamse sociale bescherming krijgt door de zesde 

staatshervorming een speerpuntpositie binnen het Vlaamse zorg- en 

welzijnsbeleid en wordt de komende legislatuur stapsgewijs uitgerold.  

Heel wat middelen die na de zesde staatshervorming werden overgedragen, 

zijn sociale zekerheidsmiddelen. En daar willen we als vakbond mee onze zeg 

over hebben. 

 

Deze brochure bundelt de goedgekeurde voorstellen van het Comité van het 

Vlaams ABVV van 28 januari 2016. 

 

 

 

www.vlaamsabvv.be 


