
Drie OCMW’s ,     één zorgbedrijf

samen

Op 1 januari 2018 gaat Zorgbedrijf 
Meetjesland, een publieke OCMW-
vereniging, van start. Het zal instaan 
voor het beheer en de exploitatie 
van vijf woonzorgcentra, 168 
assistentiewoningen en de daaraan 
gekoppelde thuiszorgdiensten. 
Het is het eerste zorgbedrijf in 
Vlaanderen waarin verschillende 
besturen samenwerken, de OCMW’s 
van Evergem, Maldegem en Nevele. 
‘Het behoud van en een ambitieuze 
toekomst voor de publieke zorg 
zijn de belangrijkste redenen voor 
de samenwerking,’ zegt OCMW-
secretaris Piet Vanwambeke.
 

In mei 2016 beslisten 
de OCMW-raden van 
Evergem, Maldegem en 

Nevele Zorgbedrijf Meetjes-
land op te richten. In de 
daaropvolgende maanden 
zetten de gemeenteraden 
en de minister het licht op 
groen, de eerste raad van 
beheer had in december 
2016 plaats. Piet Vanwam-
beke, OCMW-secretaris van 
Maldegem: ‘Daarna hadden 
we een jaar de tijd om de 
overeenkomst tot in detail 
uit te werken. Op 1 januari 
2018 gaat het zorgbedrijf 
echt van start.’ 

Waarom hebben precies 
Evergem, Maldegem en 
Nevele, die helemaal geen 
buurgemeenten zijn, zich 
verenigd?
‘De dertien OCMW-be-
sturen in het Meetjesland 
werken al vijftien jaar 
samen. De insteek voor het 
zorgbedrijf was de toekomst 
van de publieke woonzorg. 
Daarom kwamen enkel de 
OCMW’s met zorginstel-
lingen in aanmerking, dat 
zijn er zes. We hebben ons 
beperkt tot de regio Meet-
jesland, omdat de besturen 
elkaar kennen en er een 
groot onderling vertrouwen 
is. Na een jaar van voorbe-
reiding en toen was uitge-
maakt dat we een publieke 
OCMW-vereniging zouden 
oprichten, hebben we de zes 
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besturen gevraagd mee aan 
de onderhandelingen te be-
ginnen. Van de zes hebben 
er drie toegehapt.’ 

Van waar de bekommernis 
over de toekomst van de 
publieke woonzorg?
‘Er is een beweging in de 
richting van het afstoten 
van de publieke woon-
zorgactiviteiten. In het 
Meetjesland bijvoorbeeld 
heeft Zelzate gekozen voor 
privatisering van de woon-
zorgcentra. Ook andere 
besturen onderzochten de 
piste van de privatisering. 
Het was dus tijd om grondig 
over de toekomst na te den-
ken en mogelijke alternatie-
ven voor privatisering te on-
derzoeken. Onze vraag was: 
hoe kunnen we de openbare 
woonzorg behouden?’

Waarom is het belangrijk 
dat die er is?
‘Het publieke aanbod 
heeft een unieke plaats in 
de markt omdat wij alles 
aanbieden, van thuiszorg 
tot residentiële zorg en alles 
ertussenin: mindermobie-
lencentrale, dienstenche-
quebedrijf, klusjesdienst, 
assistentiewoningen, 
dagopvang, dienstencen-
trum enzovoort. Andere 
spelers zijn gespecialiseerd 
in een van die domeinen. 
Dat zorgcontinuüm is een 
belangrijke troef van de 

openbare sector. Bovendien 
kan een openbaar bestuur 
alleen op de zorgmarkt 
wegen en deze mee probe-
ren te regisseren als het zelf 
een aanbod heeft. Anders 
staat het aan de zijlijn te 
zeggen wat een ander moet 
doen. Natuurlijk spelen er 
ook klassiekere redenen 
mee: betaalbaarheid van de 
zorg, aanwezigheid op de 
zorgmarkt om zelf eventu-
ele lacunes in te vullen die 
financieel niet interessant 
zijn voor de private sector.’

In welke zin kan de samen-
werking in een zorgbedrijf 
een alternatief zijn voor 
privatisering?
‘Als we willen dat de open-
bare zorg openbaar blijft, 
moeten we iets doen aan 
de exploitatieresultaten, 
we moeten uit het hoekje 
geraken van “de privésec-
tor kan dat veel beter en 
goedkoper”. Door samen te 
werken kun je op verschil-

lende vlakken efficiënter en 
goedkoper werken. Een be-
langrijk voordeel is schaal-
vergroting, al mag je dat 
niet overroepen. Maldegem 
heeft één woonzorgcentrum 
met 120 kamers. De drie 
OCMW’s samen hebben 
vijf woonzorginstellingen 
met ongeveer 420 bedden. 
Daardoor kun je toch al wat 
meer gewicht in de schaal 
leggen bij het uitschrijven 
van bestekken. Ook de op-
bouw van kennis zal mak-
kelijker zijn in een groter 
geheel. We kunnen samen 
investeren in gespeciali-
seerd personeel, in software. 
Een zorgbedrijf biedt ons 
ook de mogelijkheid na te 
denken over bijvoorbeeld 
de rechtspositieregeling van 
het personeel, over perso-
neelsnormen en bestaffing 
op de werkvloer, omdat je 
toch iets verder staat van 
het lokale bestuur en omdat 
je als groep iets meer impact 
hebt.’

Komt er dan een andere 
rechtspositieregeling voor 
het personeel?
‘Voor de huidige personeels-
leden verandert er niets. 
Voor het personeel dat van-
af 1 januari 2018 in dienst 
komt, is er een nieuwe 
rechtspositieregeling. Die is 
iets minder gunstig, vooral 
wat betreft vakantiedagen.’

Gaat al het personeel  
over naar het nieuwe  
zorgbedrijf? 
‘Het operationele personeel 
gaat automatisch over naar 
het zorgbedrijf. Het onder-
steunende personeel van de 
administratieve diensten 
heeft de keuze gehad om 
over te stappen of bij het 
OCMW of de gemeente 
te blijven. Alles bij elkaar 
zullen er ongeveer 750 
mensen voor het zorgbedrijf 
werken. 540 daarvan zijn 
contractanten, hun nieuwe 
werkgever wordt het zorg-
bedrijf. De 210 statutairen 
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worden door de OCMW’s 
ter beschikking gesteld van 
het zorgbedrijf. Zij be-
houden hun band met het 
OCMW, maar hun plaats 
van tewerkstelling wordt het 
zorgbedrijf.’

Is er een personeelsaf- 
slanking?
‘Zeker in de ondersteunende 
diensten doen het zorgbe-
drijf het met minder perso-
neel. De OCMW-medewer-
kers die niet overstappen, 
zullen een andere functie 
krijgen in het geïntegreerde 
bestuur gemeente-OCMW. 
Een beperkt aantal mensen 
met kortetermijncontrac-
ten die na 1 januari 2016 in 
dienst zijn getreden, konden 
we geen werkzekerheid 
bieden.’

Hoe sterk blijft de band 
tussen zorgbedrijf en 
OCMW/gemeente?
‘De operationele taken van 
de OCMW’s en het zorgbe-
drijf worden strikt geschei-
den, er zijn geen overlap-
pingen. Maar de band blijft 
zeer sterk. Het zorgbedrijf is 
de preferentiële partner van 
de OCMW’s op het vlak van 
zorgaanbod. De oprichters 
van het zorgbedrijf zijn de 
OCMW’s, de bestuursor-
ganen zijn samengesteld uit 
OCMW-raadsleden. In de 

algemene vergadering zitten 
alle raadsleden, in de raad 
van bestuur zetelen voor elk 
OCMW de voorzitter, de 
secretaris en twee raadsle-
den. Elk oprichtend bestuur 
heeft dus vier vertegen-
woordigers, onafhankelijk 
van zijn grootte. Er komt 
een overlegcomité tussen 
het zorgbedrijf en OCMW/
gemeente met de voorzit-
ters en de secretarissen. Er 
zijn ook enkele garantiebe-
palingen ingebouwd. Het 
zorgbedrijf kan bijvoorbeeld 
geen dagprijsverhoging 
doorvoeren in een woon-
zorgcentrum zonder dat het 
OCMW waar het centrum 
zich bevindt, ermee ak-
koord gaat. De belangrijkste 
band tussen het zorgbedrijf 
en de OCMW’s is natuurlijk 
de financiële. De OCMW’s 
staan in voor een begindo-
tatie aan het zorgbedrijf en 
ze nemen eventuele exploi-
tatietekorten over aan het 
eind van elk jaar.’

Blijven de woonzorg-
centra eigendom van de 
OCMW’s?
‘De erkenningen worden 
overgedragen aan het 
zorgbedrijf, de gebouwen 
en gronden worden via een 
erfpachtovereenkomst ter 
beschikking gesteld.’

Wat zal de samenwerking 
voor de burger betekenen?
‘Voor de woonzorg gaat 
de burger voortaan recht-
streeks naar het woonzorg-
centrum, het intakegesprek 
vindt daar plaats. Voor de 
thuiszorg komt er in het 
sociaal huis van de drie ge-
meenten een thuiszorgloket: 
daar wordt gekeken welke 
thuiszorg iemand nodig 
heeft en wie die kan bieden. 
Dat kan het zorgbedrijf zijn, 
maar evengoed een andere 
organisatie.’ 

Hoe wordt er vermeden 
dat na de gemeenteraads-
verkiezingen van volgend 
jaar het roer weer helemaal 
wordt omgegooid en er 
misschien toch een bestuur 
voor privatisering gaat?
‘De continuïteit is op papier 
en in de statuten verze-
kerd. De besturen hebben 
zich ertoe verbonden om 
minstens achttien jaar in 
het zorgbedrijf te blijven. 
Natuurlijk zijn er enkele 
onbekende factoren die 
de houding tegenover het 
zorgbedrijf zouden kunnen 
beïnvloeden. De gemeen-
teraadsverkiezingen zijn 
er daar een van. Nieuwe 
meerderheden of nieuwe 
OCMW-voorzitters kunnen 
anders naar het zorgbedrijf 
kijken. Een tweede factor is 

de integratie van gemeente 
en OCMW. Misschien doet 
die de aandacht voor het 
zorgbedrijf wat verslap-
pen. En wat als een van 
de drie partnergemeenten 
fusioneert met een vierde 
gemeente? Wat zou de 
impact daarvan zijn op het 
zorgbedrijf?’ 

Waar zou u het zorgbedrijf 
over vijf jaar willen zien 
staan?
‘De belangrijkste doelstel-
ling is om op afzienbare 
termijn komaf te maken met 
de exploitatieverliezen aan 
het eind van het jaar, zodat 
de OCMW’s niet meer moe-
ten bijpassen, of toch zeker 
veel minder dan vroeger. Ik 
zou ook graag zien dat de 
besturen met een woon-
zorgcentrum die nog niet 
toegetreden zijn, er toch bij 
komen. De deur staat open. 
En voor de thuiszorg zou 
het mooi zijn als de tussen-
liggende gemeenten zouden 
aansluiten. Ten slotte is het 
belangrijk dat de raad van 
beheer zo snel mogelijk op 
het niveau van de groep gaat 
denken. Nu is er nog te veel 
de reflex om voorstellen te 
beoordelen op de impact 
op het eigen bestuur. Dat is 
normaal, die omslag zal wat 
tijd vragen.’ •
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‘Een openbaar bestuur kan alleen op de  
zorgmarkt wegen als het zelf een aanbod  
heeft. Anders staat het aan de zijlijn te  
zeggen wat een ander moet doen.’




