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SAMENVATTING 

De ‘markt’ van zorg, welzijn en sociaal werk is in volle evolutie. Waar tot voor enkele jaren het 
non-profitmodel het dominante model was, zien we nu in verschillende sectoren 
commerciële actoren investeren in zorg, welzijn of sociaal werk. Dat noopt tot een herziening 
van het reglementerend kader opdat ook commerciële actoren zich zouden inschakelen in 
een beleid voor menswaardige, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg. 
 
Maatschappelijk Verantwoorde Zorg biedt zo’n kader. Wanneer dit wettelijk verankerd zou 
worden, zijn alle aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten of van sociaal werk, of ze nu non-
profit of for-profit actoren zijn, gebonden aan dezelfde spelregels. 
 
Dat betekent ook dat het wettelijk instrumentarium van erkennings-, gunnings- en 
subsidievoorwaarden, van inspectie en handhaving moet verbeterd worden. In de nota 
worden diverse voorstellen geformuleerd om ervoor te zorgen dat ook commerciële actoren 
de middelen maximaal investeren in kwaliteitsvolle zorg en minimaal kunnen gebruiken voor 
excessieve managementslonen, aandeelhoudersvergoedingen of dividendenpolitiek. 
 
Good governance, transparantie, normering en plafonnering van  
tarieven/prijzen/lonen/dividenden, een beter prijsreguleringssysteem, sterkere vormen van 
medezeggenschap, een uitgebouwd handhavingsbeleid, hoge kwaliteitseisen  en adequate 
middelen voor personeel vormen daarin de ingrediënten. 
 
Alle ondernemers moeten ruimte krijgen om te ondernemen, dat geldt zowel voor de non-
profit, de sociaal ondernemers als de commercieel ondernemers. Maar ze moeten dat doen 
volgens de principes van good governance. Ze werken immers allemaal in mindere of 
meerdere mate met overheidsmiddelen. En belangrijker nog, ze hebben allemaal de 
verantwoordelijkheid over  mensen die in een zorgsituatie  of in een kwetsbare positie zitten 
en recht hebben op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg of hulpverlening. 
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  I. UITGANGSPUNTEN EN BASISPRINCIPES 

Kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid 

Beweging.net heeft steeds gesteld dat elke zorg1 moet voldoen aan drie uitgangspunten: kwaliteit, 
betaalbaarheid en toegankelijkheid, en dat deze op een solidaire manier moet georganiseerd worden. 
Bovendien moet de zorg menswaardig zijn. Dat houdt in dat de hulpverlener eerbied heeft voor de 
menselijke persoon, in al zijn dimensies (lichaam en geest, waarden, ideologie, culturele voorkeur,…) 
en niet alleen focust op de ziekte of beperking. Menswaardige zorg betekent ook dat we de mens als 
maatstaf van de dingen hanteren. De mens bepaalt zelf, in overleg met de zorgverleners, of de 
gekregen zorg menswaardig is of minstens – in een gegeven context – zo menswaardig mogelijk. 

De SAR WGG schuift  in haar advies van 24 februari 2011 het concept  Maatschappelijk 
Verantwoorde Zorg naar voren dat naast kwaliteit en toegankelijkheid ook  performantie, 
rechtvaardigheid en relevantie 2 toevoegt aan de lijst uitgangspunten.  

 Kwaliteit: Elke gebruiker heeft recht op kwaliteitsvolle zorgen hulpverlening. Elke zorg- en 
hulpverlener heeft de plicht tot het verlenen van kwaliteitsvolle zorg. Bovendien moet er 
permanent gestreefd worden naar kwaliteitsverbeterende effecten. 
 

 Performantie: Performante zorg is zorg die leidt tot stijgende zorg- en levenskwaliteit en 
maatschappelijk welzijn. Dit kan bereikt worden door op een doelmatige, doeltreffende, 
preventieve, duurzame en subsidiaire wijze zorg te verlenen. 
 

 Rechtvaardig: Zorg- en hulpverlening moet sociaal rechtvaardig zijn en dit kan enkel als we 
de verdeling van zorg nauwlettend in het oog houden. Iedereen moet een gelijk recht en een 
gelijke kans hebben op maatschappelijk verantwoorde zorg. Het volstaat immers niet om 
zorg algemeen toegankelijk te houden want niet elke gebruiker kan zijn recht op toegang tot 
zorg- en hulpverlening op dezelfde wijze uitoefenen. 
 

 Relevant: Zorg- en hulpverlening is maatschappelijk relevant wanneer er voldaan wordt aan 
randvoorwaarden als „van belang‟, „essentieel‟ en „voorwaardelijk‟. De zorg is immers 
uitputbaar terwijl behoeften van mensen oneindig kunnen zijn. Het gaat om „zorg die ertoe 
doet‟. 
 

 Toegankelijk: Zorg is toegankelijk als de gebruiker er voldoende over geïnformeerd is, maar 
ook als de gebruiker de zorg kan bereiken en betalen. Toegankelijkheid heeft dus 
verschillende voorwaarden. Zo is er de materiële beschikbaarheid van zorg en de financiële, 
sociale (incl. culturele) en geografische toegankelijkheid van zorg. De afwezigheid van 
formele (administratieve), financiële, sociale en geografische belemmeringen maakt zorg dus 
toegankelijk.  

                                                           
1 Omwille van de leesbaarheid van de tekst gebruiken we de term ‘zorg’, maar impliceren we daarmee zorg, 
welzijn en sociaal werk. 
2 SARWGG, Visienota Maatschappelijk Verantwoorde Zorg, Brussel, 2011 
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Beweging.net is voorstander om met  het concept Maatschappelijk Verantwoorde Zorg verder te 
werken. Het is een breed concept dat binnen alle sectoren van de zorg  toepasbaar is, ook al kan de 
invulling ervan sectoraal verschillen. Het sluit nauw aan bij de wijze waarop de non-profit 
organisaties de zorg- en welzijnsdiensten of het sociaal werk invullen, maar het is ook een relevante 
benadering om de commerciële actoren in de zorg te vatten en ervoor te zorgen dat zij eveneens 
kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aanbieden.  

We willen immers dat in de toekomst alle aanbieders van zorg - en welzijnsdiensten en sociaal werk, 
zowel openbaar, non-profit als for-profit, zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde initiatieven, 
ook effectief aan deze principes voldoen.  

We hebben hier immers te maken met aanbieders die “semi-publieke goederen en diensten leveren, 
marktfalingen en overheidsfalingen oplossen en herverdelende functies opnemen, die voor een groot 
deel gefinancierd worden door de overheid”3, en daar is een adequate overheidsregulering ten 
aanzien van alle aanbieders  voor nodig.  

Die overheidsregulering kan in de realiteit volgens een getrapt systeem verlopen waarbij alle 
aanbieders aan minimale erkenningsvoorwaarden moeten voldoen. We willen geen parallelle circuits  
in de zorg die buiten de reglementering opereren, ook niet als ze zonder overheidssubsidies werken. 

 

Initiatief nemen: Ja! Winstbejag: neen! 

Mensen die zorg nodig hebben, verwachten dat die zorg zowel kwaliteitsvol als betaalbaar is. Dat is 
geen evidentie. Zonder overheidstussenkomst zou kwaliteitsvolle zorg al snel voor velen 
onbetaalbaar worden. Omgekeerd zal betaalbare zorg dan weinig kwaliteitsvol zijn.  Dankzij 
overheidssubsidies wordt de kloof gedicht tussen de reële kostprijs van zorg en de prijs die 
cliënten/bewoners/patiënten kunnen betalen.  Vandaaruit  is het moeilijk verdedigbaar dat 
organisaties die zorg- of welzijnsdiensten aanbieden de vrijheid krijgen tarieven aan te rekenen die 
de betaalbaarheid alsnog onder druk zouden zetten, enkel en alleen om winsten te kunnen genereren 
en uit te keren. Het is helemaal onaanvaardbaar dat er een commerciële logica van 
winstmaximalisatie wordt gehanteerd waarbij een winstpercentage voorop wordt gesteld door de 
aandeelhouders waaraan kwaliteit en/of tarieven moeten worden aangepast. 

Daarmee willen we niet gezegd hebben dat er in de zorg helemaal geen winst kan of mag gemaakt 
worden. Elke organisatie moet een zekere buffer kunnen opbouwen om een gezonde onderneming te 
zijn. We begrijpen ook dat er in de zorg investeringen nodig zijn waarvoor privaat kapitaal moet 
worden aangetrokken. Daar moet een zekere vergoeding tegenover kunnen staan als vergoeding voor 
inflatie en een beperkte risicopremie.  Maar het genereren van winst voor aandeelhouders kan  niet 
het ultieme doel zijn en er kan in geen geval winst gemaakt worden op de zorgcomponent. Subsidies 
voor zorg moeten integraal aan zorg besteed worden. 

We waarschuwen hier dat het opsplitsen van zorg-, woon- en leefkosten in de residentiële zorg  in dit 
kader niet zonder gevaar is, omdat het aanzet om ook de organisatie verder op te delen in een vzw 
met onderliggende vennootschappen (managementvennootschap, patrimoniumvennootschap, 
dienstverlenende vennootschap (catering, wasserij, poetsdiensten,…) . Hoewel daarvoor soms goede 
en legitieme redenen voor kunnen bestaan, houdt dergelijke opsplitsing ook het risico in dat  winsten 
alsnog via de onderliggende vennootschappen worden weggesluisd. 

                                                           
3 Verso, De sociale onderneming: een conceptueel kompas,  
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Nu we vaststellen dat in een aantal sectoren in de zorg het commercieel ondernemen een 
(groeiende) plaats inneemt en we praktijken zien ontstaan zoals winstuitkering, hoge 
aandeelhoudersvergoedingen, extreem hoge managementsvergoedingen, complexe juridische 
structuren en ontransparante tariefstructuren, is er volgens beweging.net juist meer reglementering 
en handhaving nodig, om te vermijden dat de kwaliteit van de zorg ondergeschikt wordt gemaakt aan 
het winststreven van de onderneming. 

 

 

Overheidssturing nodig 

Het is de taak van elke overheid om de principes van Maatschappelijk Verantwoorde Zorg in de 
praktijk te realiseren en te borgen en dat vergt een adequate overheidssturing, aangepast aan de 
eigenheid van elke sector. Die overheidssturing mag het vrij initiatief  niet belemmeren of 
instrumentaliseren, maar moet wel de krijtlijnen uittekenen en de voorwaarden bepalen waar alle 
ondernemers (overheid, non-profit en for-profit) zich aan moeten houden. De verantwoordelijkheid 
voor de zorg en voor het good governance van de organisaties ligt bij de organisaties. 
Maatschappelijk Verantwoorde Zorg biedt hier een goed kader voor. 

De overheid beschikt over heel wat instrumenten om Maatschappelijk Verantwoorde Zorg te 
realiseren.  

 Een deel van deze instrumenten bestaan vandaag al, denk aan het kwaliteitsdecreet, het 
woonzorgdecreet, het zorg- en bijstandsdecreet, het huidige prijsreguleringssysteem, de 
programmatie en bestaande sectorale erkennings-, gunnings- en subsidiëringsvoorwaarden. 
Ook het nieuwe decreet Toezicht geeft de zorginspectie meer middelen om haar taak op te 
nemen. 

 
 Een aantal van deze bestaande kaders moeten aangepast en verbeterd worden om 

Maatschappelijk Verantwoorde Zorg te realiseren.   

We denken daarbij aan: 

o het verhogen van de subsidies en betoelaging voor de financiering van het personeel met 
het oog op het realiseren van de gewenste kwaliteit, , bv in de psychiatrie, de residentiële 
ouderenzorg, de gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk; 

o het versterken van het aanbod in een aantal sectoren, bv. de bijzonder jeugdbijstand, om 
de toegankelijkheid te waarborgen; 

o het reglementeren van een aantal nieuwe initiatieven, bv. assistentiewoningen, om te 
betaalbaarheid te waarborgen; 

o het actualiseren van programmatienormen in de ouderenzorg. 
 

 Daarnaast zijn er ook nieuwe instrumenten nodig om Maatschappelijk Verantwoorde Zorg te 
realiseren. Het aanbieden van kwaliteitsvolle, sociaal rechtvaardige, performante, relevante 
en toegankelijke zorg moet het uitgangspunt voor alle overheden, ook de lokale, en voor alle 
aanbieders zijn, ook voor de commerciële. In de praktijk kan er sprake zijn van een getrapt 
systeem, waarbij algemene basisregels die op alle aanbieders van toepassing zijn worden 
aangevuld met bijkomende voorwaarden en reglementering naarmate de subsidiegraad 
stijgt. 



 
 

6 
 

Over deze nieuwe instrumenten willen we het verder in deze nota hebben. 

 

Persoonsvolgende financiering en het risico op commercialisering en 
individualisering  

De overheid denkt momenteel na over een ander financieringssysteem in de ouderenzorg. In 
navolging van de sector van personen met een handicap wil men ook in de ouderenzorg 
overschakelen naar persoonsvolgende financiering. Daarbij vertrekt men van de zorgnood van de 
patiënt om de hoogte van het zorgbudget te bepalen. Door over te schakelen van aanbodfinanciering 
naar vraagfinanciering gaat men ervan uit dat de zorgvrager meer mee de regie over zijn zorg kan 
opnemen.  

In het kader van de empowering van personen met een handicap lijkt  dit een waardevol instrument, 
ook al worden intussen de negatieve gevolgen van een PVF-systeem duidelijk in de sector. Zo is er 
een tendens zichtbaar naar meer individualisering van de zorg en minder solidarisering. 

Beweging.net is bezorgd over  een uitbreiding van persoonsvolgende financiering naar de 
ouderenzorg. Mensen willen op latere leeftijd, wanneer ze zorgbehoevend worden, ontzorgd worden 
en wensen vooral dat ze voldoende keuzevrijheid hebben bij de keuze van type zorg en 
zorgaanbieder, evenals de geruststelling dat ze kunnen omschakelen op elk gewenst moment. 

Binnen de ouderenzorg lopen we het risico  dat het persoonsvolgend financieringssysteem de 
commercialisering  en de individualisering van de zorg zal stimuleren, terwijl de solidariteit wordt 
afgebouwd.  Als iedereen nog enkel wil betalen voor zijn individuele zorg, resten weinig middelen om 
gemeenschappelijke opdrachten op te nemen, om bovennormpersoneel te financieren, om zeer 
kwetsbare patiënten/cliënten te helpen of om extra diensten (bv. uitstappen) te financieren. Finaal 
zal dit tot een verschraling van de zorg voor iedereen leiden. Omgekeerd zien we ook wel de kansen 
van een PVF-systeem om te komen tot ontschotting tussen de zorgsectoren en het realiseren van 
een zorgcontinuüm in elke levensfase. 

We vragen dan ook dat de overheid eerst het PVF-systeem in de sector van personen met een 
handicap grondig evalueert, alvorens keuzes te maken inzake persoonsvolgende financiering in de 
andere sectoren. Het lopend wetenschappelijk onderzoek moet inzicht verschaffen in de 
mogelijkheden van een PVF-systeem in de ouderenzorg en in de voor- en nadelen van het cash- of 
vouchersysteem. Omdat in een systeem van Persoonsvolgende financiering het gebruik van een 
cashbudget in ouderen- en thuiszorg onmiskenbaar risico’s met zich meebrengt, kiezen we ervoor 
om er geen gebruik van te maken. We menen dat dit zal leiden tot meer concurrentie tussen de 
voorzieningen, minder kwaliteit, onzekere financiering en hogere werkdruk.  
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II. WETTELIJKE VERANKERING VAN HET PRINCIPE 
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE ZORG 
 

 
Het moet voor alle huidige en toekomstige actoren op de ‘markt’ van zorg en welzijn en sociaal werk 
duidelijk zijn onder welke voorwaarden men actief kan zijn, ongeacht de juridische rechtsvorm en 
ongeacht het feit of men overheidssubsidies ontvangt of niet en ongeacht wie de gunnende overheid 
is.  

Om dit op het terrein te kunnen afdwingen, moeten deze principes ook wettelijk verankerd worden. 
Dat kan door een apart kaderdecreet of door de principes in elk decreet in te bouwen. Een apart 
kaderdecreet heeft als voordeel dat het meteen op alle zorgactoren van toepassing is en dat niet alle 
andere decreten moeten worden aangepast.  

 
Concreet stellen we een kaderdecreet voor waarin volgende bouwstenen worden verankerd: 

 
 Wettelijke regulering van winstuitkering, in de betekenis van een limitering; 
 Principes van Goed Bestuur, waarbij rekening kan worden gehouden met de grootte 

van de onderneming; 
 Normering en plafonnering van  managementlonen of –vergoedingen, transfer pricing 

(= het doorrekenen van prijzen tussen klanten en leveranciers, tussen interne 
entiteiten), dividendenpolitiek en intresten op achtergestelde leningen; 

 Transparantie op vlak van boekhouding(en), personeelsbeleid, juridische structuren; 
 Personeelsnormen, zowel kwantitatief als kwalitatief; 
 Duurzaamheid, zowel economisch, sociaal als ecologisch; 
 Kwaliteit, via voldoende sterke kwalitatieve en kwantitatieve personeelsnormen  en via 

het kwaliteitsdecreet; 
 Medezeggenschap van de patiënt/bewoner/zorgvrager; 
 Sterk sociaal overleg. 

 

Een decretale onderbouw van deze principes is nodig voor het verder uitwerken van een 
handhavings-en inspectiebeleid. Zonder decretale onderbouw kan de zorginspectie  weinig 
ondernemen. 
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III. BOUWSTENEN VOOR MEER MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORDE ZORG 
 

 
Initiatiefnemers  in de zorg, welzijn en in het sociaal werk werken allemaal met overheidssubsidies, 
ook de commerciële actoren. Die overheidssubsidies zijn nodig om kwaliteitsvolle zorg te kunnen 
aanbieden, die betaalbaar is voor iedereen. Dat betekent dat zowel overheid als gebruikers mogen 
verwachten dat deze subsidies integraal aan zorg besteed worden en niet worden gebruikt om 
private aandeelhouders te verrijken.  

Naast overheidssubsidies hebben initiatiefnemers in zorg en welzijn ook andere inkomstenbronnen, 
zoals de persoonlijke bijdrage ( bv. de cliëntenbijdrage in de gezinszorg, de persoonlijke bijdrage voor  
de leef- en woonkosten in woonzorgcentra en de supplementen die daarbovenop vaak aangerekend 
worden). Op deze inkomsten kunnen initiatiefnemers/ondernemers wel winsten genereren  Doch, om 
de betaalbaarheid voor de gebruikers te garanderen, moeten de prijzen en tarieven die hiervoor 
worden aangerekend redelijk blijven en marktconform zijn (zie verder), ook al kan er een vork met 
minimum- en maximumprijzen gehanteerd worden of kan er gewerkt worden met 
inkomensafhankelijke tarieven. Zo niet dreigen een aantal zorgdiensten alsnog onbetaalbaar te 
worden.  

Het doel van MVZ is kwaliteitsvolle zorg verlenen, niet om winst te maken.  Initiatiefnemers resp. 
ondernemers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun organisatie, resp. bedrijf op 
een duurzame wijze uit te bouwen. Zorg verlenen is een opdracht met een langetermijnperspectief. 
Dat betekent ook dat initiatiefnemers/ondernemers middelen moeten reserveren voor toekomstige 
investeringen (bv. voor renovatie of uitbreiding infrastructuur). Het uitkeren van winsten kan dan ook 
nooit het leitmotief zijn.  Om dit te borgen, stellen we voor wettelijk grenzen op winstuitkering te 
hanteren. 

Dit model van MVZ vergt maximale transparantie in de financiële stromen en in de 
organisatiestructuur. 

Een aantal bouwstenen worden hier verder uitgewerkt. 

 

1. Wettelijke regulering van winstuitkering 

Nu het aantal commerciële actoren groeit in de sectoren van zorg, welzijn en mogelijks zelfs in 
sociaal werk, neemt ook het belang van de vraag naar winstcreatie en winstuitkering toe. Is het 
principe van MVZ te verzoenen met het principe van winstgedreven ondernemen? Kunnen 
overheidssubsidies gebruikt worden om winsten te realiseren en uit te keren aan aandeelhouders? 

Binnen de SAR WGG is er een duidelijke consensus dat de overheidssubsidies voor 100 % moeten 
geïnvesteerd worden in de zorg. Eventuele winsten op zorg moeten binnen de organisatie blijven om 
geherinvesteerd te worden. Maar dat is slechts een deel van het verhaal, want naast de zorg wordt er 
in heel wat sectoren ook gewerkt met leef- en woonkosten, met supplementen of met eigen 
cliëntbijdragen. De vraag is dan of een initiatiefnemer/ondernemer op deze componenten wel 
winsten mag maken en uitkeren. 

Principieel is beweging.net voor het non-profitmodel, waarbij ev. winsten binnen de organisatie 
blijven en niet worden uitgekeerd. Dat moet voor ons ook het dominante model blijven. Maar in de 
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realiteit ontwikkelen zich ook andere modellen, waarbij een meer commerciële logica de boventoon 
voert.   

 

Als beweging.net zijn we niet gekant tegen het ondernemerschap in welzijn en zorg op voorwaarde 
dat de ondernemers aan duidelijke regels worden onderworpen. Een correcte vergoeding voor 
management en voor investeringen moet mogelijk zijn, maar excessen en misbruiken moeten ten alle 
prijzen vermeden worden.  

Daarom moeten ook de  achterpoortjes om winsten op een slinkse wijze door te sluizen naar 
aandeelhouders, beheerders of management,  gesloten worden. 

 

 
    CONCRETE VOORSTELLEN 

 De subsidies voor zorg moeten integraal aan zorg besteed worden en ev. winsten 
hierop moeten binnen de organisatie blijven en besteed worden aan het sociaal doel. 
 

 Winstuitkering wordt wettelijk gelimiteerd, waar het nu niet gelimiteerd is. Er wordt 
enkel een beperkte  winstuitkering boven inflatie toegelaten en achterpoortjes 
worden gesloten. 

 
 Elke commerciële ondernemer wordt verplicht in zijn statuten het sociaal doel te 

omschrijven en een statutair verankerde beperking op de uitkering van winsten en 
activa in te schrijven. 
 

 

2. Normering en plafonnering  

Een belangrijke bouwsteen om te vermijden dat er onbetamelijk hoge lonen, managersvergoedingen, 
presentiegelden, transferpricing, huurprijzen, dividenden, intresten op leningen betaald worden, is te 
werken met normeren en plafonneren van  prijzen, tarieven en lonen. 

Op welk niveau er genormeerd en geplafonneerd moet worden, , kan niet zomaar in een decreet 
gegoten worden, maar kan wel via diverse instrumenten geconcretiseerd  worden.  

We sommen hier bij wijze van voorbeeld een aantal instrumenten op: 

o een peergroup samenstellen die samen bepaalt wat de waarde van een goed is of een correcte 
prijs is; 

o een beëdigd schatter aanstellen om de waarde van een vastgoed of huurprijs te bepalen; 
o werken met 3 (relevante) referentiepunten binnen vergelijkbare regio/groep/beroepsgroep, al 

naargelang wat men wil vergelijken; 
o de salarisenquête van Knack; 
o de premier-norm: overheidsmanagers (en bij uitbreiding managers in gesubsidieerde sector) 

mogen niet meer verdienen dan de premier van het land; 
o het ‘at arms lenght’-principe, wat wil zeggen dat men collega’s, zakenpartners, klanten op 

voldoende afstand moet houden (niet te close of familie) om een objectieve maatstaf te kunnen 
hanteren. 
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Uiteindelijk komt het aan de inspectie of prijsregulator, en finaal aan de rechtbank, toe om te 
oordelen . 

 
Uiteraard moeten deze instrumenten vertaald worden naar de zorg toe. Het doel is vooral om 
excessen te vermijden, niet om vanuit de overheid alles tot in de kleinste details te gaan regelen, 
noch om het signaal te geven dat de plafonds meteen ook streefdoelen zijn voor de rest van de 
sector en een opwaartste druk op lonen, vergoedingen of tarieven in gang zouden zetten. De 
principes van non-profitorganisaties om de sectoraal afgesproken lonen te betalen, om geen 
bestuurdersvergoedingen te betalen, om zeer bescheiden intresten op kapitaal te betalen, conform 
hun missie, blijven uiteraard overeind. De voorstellen die we hier lanceren moeten vooral bewaken 
dat er geen onredelijk hoge lonen, vergoedingen, intresten of dividenden betaald worden in de door 
de overheid gesubsidieerde zorgsector. Vandaag worden  bv. al een aantal zaken gecontroleerd door 
de revisor, zoals de naleving van de patrimoniumregels, de huurprijzen of de aankoopovereenkomst. 
Deze regels moeten verder aangescherpt worden. 

 
 
     CONCRETE VOORSTELLEN 

 

 Het principe om te werken met genormeerde en geplafonneerde  prijzen en tarieven voor 
diverse zaken wordt in het kaderdecreet ingeschreven. Dit laat ook de inspectie toe om 
het  te inspecteren. 
 

 Om excessieve lonen te vermijden, worden de vergoedingen voor (top-)managers  in 
zorginstellingen (incl. ziekenhuizen)  geplafonneerd tot de premier-norm. 
 

 Presentiegelden aan bestuursleden  worden beperkt tot de Vlaamse normen voor 
publieke instellingen. 
 

 Intresten op leningen  binnen een groep worden getoetst aan de geldende tarieven op de 
markt op het moment van afsluiten van het contract. 
 

 Huurprijzen worden regionaal gebenchmarkt (via een beëdigd schatter of 
vastgoedexpert). 
 

 Binnen elke organisatie moet een consistent functieclassificatiesysteem gehanteerd 
worden voor iedereen. Het remuneratiecomité moet toezien op de redelijke vergoeding 
van het directiecomité. 

 
 

 

3. Duurzaamheid 

Alle zorgactoren moeten gestimuleerd worden om duurzaam en toekomstgericht te werken. 
Zorginitiatieven, zeker in de residentiële sectoren, werken met mensen die in grote mate afhankelijk 
zijn van de zorginstellingen voor hun zorg en hun leven.  

Dat betekent dat deze zorginitiatieven steeds een langetermijnperspectief voor ogen moeten hebben, 
hun organisatie als een goede huisvader moeten managen (geen financiële avonturen, geen quick 
wins), zorg moeten dragen voor het personeel om te grote schommelingen te vermijden (bewoners 
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hechten zich ook aan personeelsleden) en oog moeten hebben voor de impact van hun activiteit op 
het milieu.  

Binnen de zorgsector betekent dat laatste vooral investeren in isolatie van de gebouwen en in 
duurzame energiesystemen  en nadenken over duurzaam materialengebruik. 

 

 
  CONCRETE VOORSTELLEN 

• Economische en financiële duurzaamheid kan worden gestimuleerd door het aanleggen 
van voldoende reserves te verplichten, bv. voor  toekomstige renovatiekosten, 
infrastructuurwerken, energie-investeringen, maar ook voor sociale schulden. 
 

 Sociale duurzaamheid wordt bekomen door het respecteren van het sociaal overleg, 
het voeren van een duurzaam personeelsbeleid dat er op gericht is mensen in dienst te 
houden door hen voldoende opleidingskansen te bieden, een werkbaar arbeidsregime 
aan te bieden en degelijk te verlonen, cfr sectorale afspraken. 
 

 De middelen voor personeel moeten in heel wat sectoren worden versterkt. Voldoende 
goed opgeleid personeel is de eerste vereiste om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. 
De hoge werkdruk moet worden aangepakt om de werkbaarheid voor het personeel te 
garanderen.  
 

 Ook de zorgsector moet zijn steentje bijdragen in het reduceren van de CO2-uitstoot 
door haar gebouwen te isoleren en mee over te schakelen op hernieuwbare 
energiesystemen voor elektriciteit en mobiliteit. 
 

 De overheid moet werk maken van een preventief bedrijfsbeleid zodat ze tijdig kan 
ingrijpen bij falend management alvorens de organisatie failliet gaat (en de bewoners 
van de ene op de andere dag op straat komen te staan). Dat kan naar Nederlands 
voorbeeld, door de onderneming onder curatele te plaatsen van de overheid om terug 
orde op zaken te stellen en de overdracht voor te bereiden. 

 
 

4. Transparantie 

Om zicht te hebben op de onderliggende kostenstructuur, op de interne mechanismen van 
transferpricing, op de reëel uitbetaalde lonen, presentievergoedingen, dividenden en intresten op 
leningen is er ook volledige transparantie nodig. Deze moet betrekking hebben op alle elementen van 
de bedrijfsvoering. 

 Zo is er meer transparantie nodig op vlak van: 

 de onderliggende structuren: wie zijn de aandeelhouders in een holding, in een NV, in een bvba, 
cvba? Wie zetelt in de Raad van Bestuur van de vzw? Vandaag heeft de overheid geen 
instrumenten om hier inzage in te krijgen. Inspirerend kan de Mifidregeling in de bankensector 
zijn, waar FSMA aan elke entiteit die een erkenning wil krijgen (bv. als tussenpersoon in 
verzekeringen) een vragenlijst voorlegt over de beheersstructuur: wie zijn de aandeelhouders? 
wie heeft er effectief de leiding? welke andere functies bekleedt men nog?,…  
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 het prijzen- en tariefbeleid. Als we de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, welzijn en 
sociale diensten willen garanderen en bewaken, moet duidelijk zijn welke tarieven gehanteerd 
worden voor alle onderdelen (zorgkost, hotelkost, vastgoedkost, maaltijden, extra diensten, luxe-
producten en –diensten, … 
 

 communicatie : de verschillende componenten in de prijzen en tarieven moeten ook transparant 
gecommuniceerd worden en dat op een gestandaardiseerde wijze en in een begrijpbare taal, 
zodat gebruikers makkelijk kunnen vergelijken. 

Het doel van meer transparantie is dat de overheid kan nagaan of de overheidsmiddelen goed 
worden ingezet en de principes van Maatschappelijk Verantwoorde Zorg ook worden nageleefd. Het 
is niet de bedoeling om het ondernemerschap te bemoeilijken of te ontmoedigen door een 
uitgebreide set van regels en bijhorende controles, wel om misbruiken en excessen te vermijden. De 
overheid moet ook vertrouwen kunnen geven en de administratieve last tot een redelijk niveau 
terugbrengen, zeker t.a.v. initiatiefnemers die in het verleden blijk hebben gegeven van grote 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 

 
 CONCRETE VOORSTELLEN 

 Een wettelijk kader dat bepaalt dat binnen een holding, technische bedrijfseenheid of 
groep van verbonden entiteiten  moet gewerkt worden met gedetailleerde 
jaarrekeningen die de financiële transfers en facturaties tussen deze onderling 
verbonden ondernemingen (vzw’s, nv’s, bvba’s, cvba’s) zichtbaar maken. 
 

 We stellen voor dat decretaal bepaald wordt om financiële controle uit te laten voeren 
door  -specifiek voor de zorg- opgeleide revisoren. Zij staan in voor een financiële 
doorlichting van de zorginstellingen. Zij kunnen nagaan of de aangerekende prijzen en 
tarieven op diverse kostenposten marktconform zijn. Uiteraard moeten de revisoren 
hiertoe opgeleid worden. 

 
 Elke organisatie moet verplicht worden transparant te communiceren naar bewoners en 

gebruikers over prijzen en tarieven en de inzet van middelen voor het bereiken van de 
geleverde kwaliteit.  Deze informatie moet voorzien worden op niveau van de 
voorziening. 
 

 Via de jaarverslagen kan er ook transparantie gecreëerd worden over de vergoedingen 
van directieleden en externe adviseurs. 
 

 

 

5. Een verstrenging van het prijsreguleringssysteem 

In deze paragraaf focussen we vooral op het prijsreguleringssysteem in de residentiële sector. Het 
Vlaams Agentschap Zorg is aangesteld als Vlaamse prijsregulator.  Residentiële zorg- en 
welzijnsvoorzieningen die hun dagprijzen willen verhogen, moeten hiervoor toestemming vragen en 
de prijsverhoging beargumenteren.  Maar nieuwe zorginstellingen kunnen bij aanvang hun prijs vrij 
bepalen en zijn nadien gebonden aan de regels voor het toekennen van prijsverhogingen. De vraag is 
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of hier niet van meet af aan meer verantwoording moet gevraagd worden aan de zorginstelling voor 
de prijssetting. 

In de toekomst moet het mogelijk zijn dat de prijsregulator elke aanvraag diepgaander kan nakijken. 
Aanvragen tot prijsverhoging die niet onderbouwd zijn of niet overeenkomen met de geleverde 
kwaliteit moeten kunnen geweigerd worden. Dat vergt inzage in de kostenstructuur van de 
organisatie. De andere componenten in de totale prijs, zoals de prijs voor supplementen, moeten mee 
bekeken worden. 

 
 CONCRETE VOORSTELLEN 
 

 Ook de prijssetting bij nieuwe zorginstellingen moet worden verantwoord en 
onderbouwd. 
 

 Hervorming van het prijsreguleringssysteem, waarbij Agentschap Zorg alle 
componenten van de prijs kan beoordelen, inclusief de kostprijs voor supplementen. 

 
 Er is nood aan een toezicht- en handhavingsdecreet dat duidelijker bepaalt wat een 

inspecteur wel/niet mag opvragen,  in welke situaties de inspectie kan ingrijpen en 
welke sancties kunnen worden opgelegd.  Er is meer differentiatie in de sancties nodig. 
 

 

6. Medezeggenschap 

Een laatste instrument dat in België nog relatief weinig ontwikkeld is, is het versterken van de positie 
van bewoners/patiënten/gebruikers (of hun voogden) in het beheer van de organisatie. De huidige 
formules van bewonersinspraak of stakeholdersoverleg zijn te zwak en moeten versterkt worden, 
rekening houdend met de eigenheid van elke sector 

 

In de residentiële sectoren denken we aan vormen van medebeheer, omdat dit een manier is waarop 
gebruikers/bewoners (of hun afgevaardigden) mee controle kunnen uitoefenen op de besteding van 
de middelen en op de kwaliteit van de dienstverlening, mee de wensen en verwachtingen van de 
bewoners kunnen inbrengen en een stem hebben bij strategische beslissingen, zoals bv. 
prijsverhogingen. 

In de niet-residentiële sectoren kan gewerkt worden met andere vormen van stakeholdersoverleg, bv. 
door het opnemen van vertegenwoordigers van de cliëntgroepen in de Algemene vergadering of door 
het verplicht organiseren van toetsingsgroepen. 

Niet in elke sector zijn de patiënten zelf even mondig, vandaar dat er ook kan gewerkt worden met 
afgevaardigden/vertegenwoordigers. Deze taak kan opgenomen worden door familieleden die de 
belangen van de bewoners/gebruikers vertegenwoordigen of door vertegenwoordigers van 
ouderenorganisaties of door meer professionele vertegenwoordigers. 

Het idee is niet geheel nieuw. In de sector van de gehandicaptenzorg hebben gebruikers vandaag al 
een vorm van inspraak in de Raad van  bestuur. Binnen de coöperaties hebben de coöperanten, in 
sommige formules zijn dit ook gebruikers, volledige medezeggenschap.  
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  CONCRETE VOORSTELLEN 
 

 We stellen voor dat de bewonersraden of de cliëntenraden worden versterkt, bv. door 
de bewonersraad te versterken met een aantal onafhankelijke deelnemers die mee 
waken over de belangen van de bewoners/cliënten en de correcte opstelling van de 
directie. 
 

 Elke bewonersraad in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en instellingen 
voor personen met een handicap moet de mogelijkheid krijgen  advies te geven over 
prijsstijgingen en andere belangrijke wijzigingen in het beleid van de instelling. De 
verslagen van de bewonersraad moeten worden ingebracht in de raad van bestuur. 
 

 In alle sectoren in de zorg moet een vorm van stakeholdersoverleg georganiseerd 
worden, bv. door vertegenwoordigers van cliëntengroepen op te nemen in de 
Algemene vergadering of door het verplicht organiseren van toetsingsgroepen  
 

 Conform de principes van Good governance wordt in elke raad van bestuur ook een 
referentiepersoon opgenomen die de belangen van de bewoners vertegenwoordigt en 
een brugfiguur is tussen de bewoners en de bestuurders. 

 
 Vanuit elke bewonersraad of cliëntenraad wordt een vertegenwoordiger afgevaardigd 

in de Algemene Vergadering  van de zorginstelling, die daar de belangen van de 
bewoners/cliënten verdedigt. Dat kan al dan niet met raadgevende stem. 

 
 Bewoners en cliënten kunnen zich laten bijstaan door familie, door 

vertegenwoordigers uit middenveldorganisaties of door professionele 
vertegenwoordigers. 
 

 
 

 

7.   Wettelijke verankering Code/handleiding Goed bestuur 

De Vlaamse overheid heeft een handleiding Goed Bestuur uitgebracht, eentje specifiek gericht aan 
non-profitondernemingen en eentje gericht op for-profitondernemingen. Dit is een zeer waardevol 
instrument voor ondernemingen die zich hiertoe willen verbinden. Maar het is zeer vrijblijvend. Er is 
geen enkele incentive, noch sanctie aan verbonden voor wie het wel/niet naleeft.  
 

 
CONCREET VOORSTEL 
 
Beweging.net stelt voor om deze code Goed bestuur mee te integreren in het kaderdecreet van 
Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en goed bestuur op te leggen als een voorwaarde om op 
de markt van zorg, welzijn en sociaal werk actief te zijn. 
 
Uiteraard moet dit zowel gelden voor de non-profitorganisaties als voor de commerciële 
actoren. In de uitwerking  kan uiteraard onderscheid gemaakt worden tussen grote en kleine 
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zorg- en welzijnsorganisaties. 
 

 

8. Rol van de overheid als actor en regisseur 

Vandaag nemen heel wat lokale overheden de taak op van regisseur. Zo zorgen zij mee voor een 
goede afstemming van het aanbod en stimuleren de samenwerking.  

Voor een aantal diensten/projecten zijn ze ook opdrachtgever, hetzij via projectoproepen of via 
tendering. Het spreekt voor zich dat ook lokale overheden die taken van zorg en welzijn uitbesteden, 
mee instaan voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod en dat lokaal 
gesubsidieerde initiatieven moeten beantwoorden aan de principes van Maatschappelijk 
Verantwoorde Zorg. Dit moet wellicht verankerd worden in het decreet Lokaal Sociaal Beleid. 

Daarnaast zijn heel wat lokale besturen ook zelf actor of hebben ze een zorgbedrijf opgericht. We 
vinden het belangrijk dat de lokale overheid die rol blijft opnemen. Op die manier kunnen ze mee, 
standaarden instellen qua kwaliteit en betaalbaarheid, houden ze de vinger aan de pols in de sector, 
behouden ze de nodige kennis en expertise om goed beleid te kunnen voeren, kunnen ze een aanbod 
creëren daar waar lacunes bestaan en kunnen ze een aanbod creëren t.a.v. zeer kwetsbare mensen. 

.  

Daar waar de gemeente zowel actor als regisseur is, moeten beide rollen duidelijk gescheiden 
worden,  om belangenvermenging te voorkomen. De gemeente als regisseur moet erover waken dat 
de bestaande instellingen goed samenwerken en dat de eigen gemeentelijke zorginstellingen niet in 
concurrentie treden met het bestaande aanbod. 

Overheden besteden ook opdrachten uit via projectoproepen, tendering of openbare aanbestedingen. 
Ongeacht de techniek die gekozen wordt, is het belangrijk om via de oproep/tendering/aanbesteding 
te waken over de kwaliteit van het project, de kwaliteit van het product/dienst en de kwaliteit van de 
uitvoerder. Via de toegangscriteria, de opdrachtomschrijving, de beoordelingscriteria en de 
gunningscriteria moet dit bewaakt worden. De goedkoopste prijs mag geen doorslaggevend 
argument zijn. En de tendering/aanbesteding mag in geen geval leiden tot sociale dumping. 

 

 
CONCRETE VOORSTELLEN 
 
In het decreet Lokaal Sociaal Beleid wordt opgenomen dat gemeenten bij het aanbesteden van 
overheidsopdrachten in de zorg/welzijn/sociaal werk ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit 
van de zorg wordt gewaarborgd.  
 
Er mag niet enkel op prijs geselecteerd worden en de ingediende offertes moeten ook op hun 
kwaliteit en geloofwaardigheid (incl. naleving fiscale en sociale wetten en akkoorden) 
beoordeeld worden. De nieuwe wet op overheidsopdrachten biedt hier heel wat mogelijkheden. 

 

 


