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Wat is (re)organisatie van de zorg?  

• “De dienst maakt verlies.” 

• “We moeten break-even draaien.”  

• “We gaan een zorgvereniging oprichten.” 

• “We gaan privatiseren.”  

• “De private sector doet dat toch allemaal.” 

• “We willen verzelfstandigen.” 

• “We moeten besparen.”  

• “We willen naar schaalvergroting.” 

• “We willen / moeten samenwerken.”  

• “We moeten alleen de gaten vullen die door de andere actoren worden opengela-

ten.”  

Al deze opmerkingen en argumenten hebben te maken met het vraagstuk “reorganisatie 

van de zorg”.  

Er is op dit ogenblik een beweging aan de gang in de zorgsector. De zorg is op een bepaalde 

manier georganiseerd. Besturen vragen zich af of de huidige manier van werken de meest 

optimale manier is en of de wijze waarop zorg georganiseerd is nog aansluit op de behoef-

ten van de bevolking.  

Daarbij komen vragen naar boven over de eigen actorrol: moeten we die behouden? Moet 

we die uitbreiden of inkrimpen? Moeten we die stopzetten? 

Evengoed kijkt het bestuur naar andere manieren om de zorg te organiseren. Ze denken na  

over samenwerking met andere publieke en/of private actoren. Of onderzoeken of ze hun 

zorgdiensten beter verzelfstandigen en onderbrengen in een aparte entiteit. Sommige be-

sturen overwegen om hun dienstverlening te privatiseren of af te stoten.  

Heel deze discussie noemen wij "reorganisatie van de zorg".  

Onze insteek 

Wat we in deze tekst willen doen, is besturen een hanteerbare methodiek aanreiken om 

dergelijke beslissing op een systematische en weloverwogen manier te nemen. Onze insteek 

is project- en procesmatig. We buigen ons niet over de vraag wat de juiste beslissing is. Op 

dat vlak speelt de lokale autonomie. Elk bestuur moet voor zichzelf beslissen wat de beste 
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organisatievorm voor de lokale zorg is. Wat we wel doen, is een aantal handvaten aanreiken 

om een weloverwogen beslissing te nemen. 

Wij hebben het dus over de aanpak. Op het einde van de publicatie zou je als lezer in staat 

moeten zijn om een traject uit te tekenen om het vraagstuk op lokaal niveau aan te pakken, 

zonder onmiddellijk het gevoel te hebben dat het bestuur behoefte heeft aan een externe 

consultant. 

De tekst is de neerslag van een vorming die de VVSG in de loop van de voorbije maanden or-

ganiseerde.  

Structuur van de tekst 

Onderstaande tekening biedt ons een inhoudstafel en samenvatting van de ideeën die in de 

tekst worden ontwikkeld. We bouwen deze tekening in de loop van de tekst samen op. En 

sluiten er op het einde  ook mee af. 

 

 

  

  



 

6 

 

 

 

 

 

 

Deel 1  

Reorganisatie van de zorg als een strategisch lokaal 

beleidsvraagstuk 
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In deel 1 situeren we het vraagstuk van reorganisatie van de zorg als een strategisch lokaal 

beleidsvraagstuk. We bekijken eerst de huidige situatie vanuit een historisch perspectief. 

Daarna leggen we de link met de beleidsplanning en het beleid van het lokaal bestuur. We 

duiden daarbij begrippen als omgevingsanalyse, werkveld, visie en missie van het bestuur en 

de verhouding van de gekozen organisatievorm ten opzichte van deze begrippen.  

Vervolgens verhelderen we kort een aantal begrippen die in deze discussie vaak aan bod ko-

men: effectiviteit, efficiëntie, kosteneffectiviteit en beleidsadequaatheid. 

Tenslotte duiden we vanuit deze inzichten de uitspraken waarmee de discussie rond reorga-

nisatie van de zorg vaak begint.  

De historische invalshoek 

Laten we om te beginnen even terug gaan in de tijd: naar de muziekgroep die de jaren 70 

domineerde. Wellicht herken je ze.  

 

 

 

Hoe is de huidige organisatie van de zorg ontstaan? Op een bepaald ogenblik stelde het lo-

kaal bestuur vast dat er een maatschappelijk probleem was met betrekking tot zorg. Het be-

stuur besloot toen om daar iets aan te doen en ondernam bepaalde acties.  

Wanneer is dit gebeurd? Geen idee. Dat zou tien, twintig,… of zelfs honderd jaar geleden 

kunnen zijn. Misschien is die beslissing genomen toen het OCMW nog het COO (Commissie 

voor Openbare Onderstand) was. Of misschien stamt ze uit de tijd dat er nog sprake was van 

een Commissie van Burgerlijke Godshuizen. In sommige gevallen zou het zelfs kunnen terug-

gaan tot de nationalisaties in de nasleep van de Franse Revolutie en de bezetting van België 

(dat nog niet bestond) door Frankrijk.  

Wat we nu doen, is dit beslissingsproces opnieuw doorlopen.  
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Wat leren we hieruit? De beslissing die tot de huidige organisatie van zorg heeft geleid, is 

vaak al een hele tijd geleden genomen. Het is duidelijk een beslissing met langetermijnge-

volgen.  Een beslissing van het OCMW uit 1990 om een nieuw woonzorgcentrum te bou-

wen, is nu nog medebepalend voor het beschikbaar aanbod aan ouderenzorg voor de inwo-

ners van de gemeente.  

Dat betekent dat we ook in de huidige discussie de lange termijn in het oog moeten houden. 

Het is niet alleen de vraag wat de verandering die het bestuur wil doorvoeren volgend jaar 

of in de loop van de legislatuur tot gevolg zal hebben, maar evengoed moet het bestuur 

trachten zich een beeld te vormen van de gevolgen op tien of vijftien jaar. 

Maar wat heeft dit alles met ABBA te maken? 

ABBA is een ezelsbruggetje dat ons helpt om de verschillende stappen die we zullen moeten 

doorlopen, te onthouden: 

• Analyse: het lokaal bestuur moet een duidelijk beeld hebben van de huidige situatie, 

de sterktes en zwaktes en de externe ontwikkelingen die de zorgcontext in de toe-

komst zullen beïnvloeden. 

• BeleidsBepaling: het lokaal bestuur zal kiezen wat het op zorgvlak wil bereiken. 

• Actieplanning: het bestuur zal zich tenslotte moeten buigen over de vraag hoe het 

zijn doelstellingen wil bereiken. 

Deze drie stappen vormen in essentie de kern van elk beslissingsproces.  

ABBA 

ANALYSE 

De eerste stap is een (omgevings)analyse. We stellen dit als volgt voor: 
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We vertrekken vanuit de huidige situatie: een beschrijving van de huidige situatie met zijn 

sterktes en zwaktes. Een onderdeel van de huidige situatie is het beleid van het lokaal be-

stuur. Vervolgens kijken we naar de externe ontwikkelingen.  

Een klassieke manier om externe ontwikkelingen te benaderen is DESTEP. Deze methode 

verdeelt de externe ontwikkelingen onder in zes categorieën: 

• Demografisch 

• Economisch 

• Sociaal 

• Technologisch 

• Ecologisch 

• Politiek 

Op basis van de huidige situatie trachten we ons een beeld te vormen van de toekomstige 

situatie. Het doel van het reorganisatievraagstuk is om voor die toekomstige situatie een 

goede organisatievorm te kiezen.  

Laten we dit even verduidelijken met een voorbeeld.  

Het OCMW heeft een dienst gezinszorg. De dienst beschikt over 20 verzorgenden. Er is bin-

nen de gemeente quasi geen ander aanbod. Op dit ogenblik is er een kleine wachtlijst, 

waarop een vijftal mensen staan. De gemiddelde wachttijd bedraagt twee maand. Het be-

stuur is niet van plan de dienst uit te breiden. Dit is een beschrijving van de huidige situatie 

en het huidig beleid. Als we naar de externe ontwikkeling kijken, dan stellen we vast dat de 

gemeente de komende periode met een enorme vergrijzingsgolf wordt geconfronteerd. Dit 

zal invloed  hebben op de vraag naar thuiszorg. Hoe zal de toekomst er dan uitzien? Ver-

moedelijk zullen we binnen een aantal jaar een wachtlijst hebben die drie tot vier keer zo 

lang is en zullen ook de wachttijden fors toenemen. 

Een dergelijk analyse is de eerste stap in het beslissingsproces dat al dan niet tot een nieuwe 

organisatie van de zorg zal leiden. Het bestuur maakte dergelijke oefening al in het kader 

van de meerjarenplanning. Dat is een goed vertrekpunt. Maar vermits de analyse in het ka-

der van de analyse op alle domeinen slaat, is ze vermoedelijk niet diepgaand genoeg om de 

huidige beslissing op te baseren. Die analyse moet dan worden verfijnd.  

Een goede analyse maken, is geen eenvoudige oefening. De kwaliteit hangt af van het be-

schikbare materiaal op maatschappelijk en organisatieniveau en van de medewerking van 

andere actoren. Bovendien is het niet eenvoudig een inschatting te maken van de toekom-

stige behoeften van de burgers. 

Het werkveld 

Een analyse situeren we binnen een werkveld. Een werkveld is de plaats waar vraag en aan-

bod naar bepaalde vormen van individuele en collectieve dienstverlening op elkaar worden 
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afgestemd. Een werkveld is niet eigen aan zorg. Het concept is veel breder toepasbaar. Je 

kan het op vele vormen van dienstverlening van het lokaal bestuur toepassen. Een lokaal 

bestuur is op vele werkvelden actief, waarvan zorg er maar één is: onderwijs, cultuur, ver-

keer, vrije tijd, milieu,…….. 

We kunnen het begrip "werkveld" vergelijken met het economisch begrip markt. Net zoals 

bij een markt is er een vraag- en aanbodzijde. In tegenstelling tot de markt, gebeurt de af-

stemming tussen vraag en aanbod echter niet door de prijszetting, maar meestal door aller-

hande prioriteitsmechanismen. 

Afstemming door prijs zou betekenen dat bijvoorbeeld een sociale huisvestingsmaatschappij 

zijn woningen of een woonzorgcentrum zijn kamers aan de meestbiedende verhuurt, wat in 

een economische markt gebeurt. Dat is nu net niet de bedoeling. Visueel kunnen we ons 

een werkveld als volgt voorstellen:  

 

 

 

De vraagzijde 
Aan de vraagzijde bevinden zich de burgers. Individuele burgers of burgers die zich in een 

bepaalde vorm hebben georganiseerd vormen de belangrijkste doelgroep van het lokaal be-

leid. In principe richt het lokaal bestuur zich op de burgers van de eigen gemeente. 

In de praktijk stellen we vast dat de behoeftes van de burgers verschillen. De ene heeft 

meer nood aan een bepaalde vorm van dienstverlening dan de ander. Per werkveld kan de 

focus op andere burgers liggen.  

Om als lokaal bestuur een beleid te ontwikkelen, gaat het bestuur segmenteren. Twee klas-

sieke invalshoeken daarbij zijn: 

• Segmentatie o.g.v. socio-economische kenmerken en persoonlijkheidskenmerken. 

Op die manier kan het lokaal bestuur doelgroepen definiëren (senioren, jonge-

ren,…..) en een doelgroepenbeleid ontwikkelen. 
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• Segmentatie o.g.v. geografische kenmerken biedt de mogelijkheid een gebiedsge-

richt beleid en gebiedsgerichte werking te ontwikkelen. Wijkwerking en de proble-

matiek van de leefbaarheid van dorpskernen zijn gebaseerd op een geografische seg-

mentatie.  

Het komt er in een analyse op aan om een zinnige segmentatie te maken die toelaat de be-

hoeften van de burgers goed in kaart te brengen en te doorgronden. We kunnen senioren 

omschrijven als iedereen tussen 55 en 105 jaar. Maar het spreekt voor zich dat je verder kan 

segmenteren in verschillende groepen die duidelijk andere behoeften hebben. Een goede 

segmentatie vormt de basis van een goed beleid.  

De aanbodzijde 
Langs de aanbodzijde vinden we de actoren die geheel of gedeeltelijk een antwoord bieden 

op de behoeften van de burgers. Een gedeeltelijk antwoord bieden, wijst al onmiddellijk op 

de noodzaak tot samenwerken om een maatschappelijk probleem op te lossen.  

Er zijn heel uiteenlopende actoren actief binnen de werkvelden. We overlopen kort verschil-

lende categorieën: 

• Gemeente en OCMW zijn de twee lokale actoren bij uitstek. 

• "Familieleden" zijn aparte juridische entiteiten waarmee het lokaal bestuur een 

sterke band heeft. Ze zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur. Denk aan zorgvere-

nigingen (alleen of in samenwerking, autonome gemeentebedrijven, intergemeente-

lijke samenwerkingsverbanden, politiezones, hulpverleningszones…). 

• Andere overheidsinstellingen: een Vlaamse jeugdinstelling, een provinciale zorgin-

stelling, consultatiebureaus van Kind en Gezin,… 

• Non-profit actoren: een vzw die een woonzorgcentrum uitbaat of gezinszorg aan-

biedt. 

• Profitactoren: een lokale traiteur die warme maaltijden aan huis levert, een commer-

ciële vennootschap die een woonzorgcentrum of serviceflats exploiteert. 

• Burgers: een zoon of dochter die aan mantelzorg doet, een grootouder die de klein-

kinderen opvangt.  

In de realiteit ziet het werkveld er dus iets ingewikkelder uit dan de eerste tekening laat ver-

moeden. 
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Het doel van de analyse is het werkveld zo goed mogelijk in kaart te brengen, rekening hou-

dend met de behoeften van de verschillende doelgroepen en het totale aanbod van pu-

blieke en private actoren. Je moet niet alleen kijken naar het eigen aanbod, maar tevens 

naar het aanbod van de andere actoren.  

Daarbij is niet alleen de huidige situatie van belang, maar ook de evolutie op langere termijn 

gelet op de externe ontwikkelingen.   

BELEIDSBEPALING  

De analyse was de eerste fase, nu leggen we de link met het lokale beleid. Wat wenst het 

lokaal bestuur op het vlak van zorg te bereiken? Elk lokaal bestuur maakt in het begin van de 

legislatuur een meerjarenplan. De organisatie van de zorg moet passen in het kader van de 

meerjarige prioriteiten.  

Zoals we eerder aangaven, moet je legislatuur overschrijdend denken en aandacht hebben 

voor de langere termijn.  Wat gebeurt er conceptueel in deze fase? 

We vertrekken vanuit de analyse. Naast de analyse situeert zich de beleidsbepaling. Op ba-

sis van drie elementen vormt het bestuur zich een beeld van wat het, op het vlak van zorg, 

wil bereiken. 
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Om te beginnen is er de wettelijke opdracht van het lokaal bestuur. In het Decreet Lokaal 

Bestuur wordt die als volgt omschreven: 

Art. 2.  

§1. De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om 

op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verze-

keren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van 

hun bevoegdheden.  

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid 

van bestuur.  

§2. De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de 

aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen 

ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikke-

ling van het gemeentelijk gebied.  

Daarnaast is er de visie en missie van het lokaal bestuur. Aan de begrippen "visie" en "mis-

sie" worden veel verschillende betekenissen gegeven. Welke betekenis geven wij er aan? 

• Visie is de gewenste toekomstige situatie: hoe wil het bestuur dat de situatie er op 

termijn uitziet? Dit in tegenstelling tot de toekomstige situatie uit de analysefase, die 

de vermoedelijke toekomst weergeeft.   

• Missie is de rol die het lokaal bestuur zichzelf toekent in de realisatie van de visie, de 

toekomstige situatie. Er is bijna steeds een kloof tussen de toekomstige situatie en 

de gewenste situatie. Welke rol heeft het bestuur in het verkleinen van die kloof? 

De missie is het niveau waarop de invloed van de politiek zich het meest laat voelen. Er is 

niet zo veel onenigheid over de visie. Niemand zal ontkennen dat er voldoende zorgaanbod 

moet zijn, zodanig dat ouderen een kwalitatief leven leiden. Dat is het niveau van de visie.  

Waar er wel discussie over is, is de vraag of dit een taak is voor de overheid dan wel voor de 

private sector. Dit is het niveau van de missie. Afhankelijk van de lokale politieke meerder-

heden, kan die missie verschillen van gemeente tot gemeente. 

Laten we even ons voorbeeld van gezinszorg doortrekken. Uit de analyse bleek dat binnen 

een aantal jaar de wachtlijst drie tot vier keer zo langs zou zijn en dat ook de wachttijden 

fors zouden oplopen. Het bestuur wenst dat elke vraag naar thuiszorg binnen de twee we-

ken kan worden opgenomen. Dit is de visie. 

Er is een kloof tussen de toekomstige en de gewenste situatie. Een manier om deze kloof te 

verminderen, is het aanbod op te trekken.  En nu begint de missie een rol te spelen. Het ene 

bestuur vindt dat de gemeente het eigen aanbod aan gezinszorg moet verhogen, terwijl het 

andere bestuur ervoor kiest om dit realiseren via afspraken met de private sector. 

Uit het samenspel van de wettelijke opdracht, de visie en de missie ontstaan de doelstellin-

gen, die weergeven wat het bestuur in de lopende legislatuur wil bereiken. 
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ACTIEPLANNING 

Als het bestuur weet waar ze vandaan komt (de analyse) en waar ze heen wil (visie, missie, 

doelstellingen), dan kan het bestuur acties formuleren die het toelaat zijn doelstellingen te 

bereiken. 

Het vraagstuk van de reorganisatie van de zorg situeert zich op het niveau van de actieplan-

ning. Het is de laatste stap in het verhaal. Het bestuur kiest voor het (re)organisatiescenario 

dat toelaat zijn maatschappelijke doelstellingen het best te realiseren. In die zin legt het 

(re)organisatiescenario de link tussen de toekomstige situatie en de gewenste situatie.  

 

 

 

Het is belangrijk die link steeds te leggen. We beginnen geen zorgvereniging of autonoom 

gemeentebedrijf, omdat "iedereen dat doet" maar omdat het een middel is om onze doel-

stellingen te realiseren. Te vaak wordt dit laatste uit het oog verloren. Het is het eindpunt, 

niet het beginpunt.  

(Re)organisatiescenario in een breder perspectief 

Het lokaal bestuur werkt binnen een werkveld, waarbinnen het een van de actoren is. Hoe 

gaan we als lokaal bestuur optreden / actievoeren binnen dit werkveld? Evengoed kunnen 

we zeggen: beleid voeren binnen dit werkveld, hoe gaat dat? 

Het lokaal bestuur heeft doelstellingen die het wil realiseren. Het zijn doelstellingen die bui-

ten de eigen organisatie liggen. Het lokaal bestuur wil op maatschappelijk vlak iets realise-

ren. Het heeft maatschappelijke doelstellingen, zoals: 

• Meer verkeersveiligheid 

• Iedereen heeft een betaalbare en kwalitatieve woning 
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• Iedereen heeft een job waarmee hij voldoende verdient om in zijn levensonderhoud 

te voorzien 

Wat kunnen doelstellingen zijn inzake zorg?  

• Voor ieder kind een opvangplaats 

• De senioren hebben toegang tot een lokaal dienstencentrum in de gemeente 

• Elke zorgbehoevende kan beroep doen op gezinszorg 

Het lokaal bestuur kan nu zijn doelstellingen op twee manieren realiseren: 

• Het lokaal bestuur onderneemt zelf acties die er toe bijdragen dat de maatschappe-

lijke doelstellingen worden gerealiseerd. In dat geval spreken we over de actorrol 

van het lokaal bestuur.  

• Het lokaal bestuur streeft er naar het gedrag van de andere spelers binnen het werk-

veld, zowel langs vraag- als aanbodszijde, zo te beïnvloeden dat zij acties doen die er 

toe bijdragen dat de maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd. In dat ge-

val spreken we over samenwerken en raken we ook aan het vraagstuk van regie en 

coördinatie. 

 

 

DE BOUWSTENEN 

Wat zijn nu de grote bouwstenen waarmee we een organisatiescenario kunnen opbouwen? 

We maken een onderscheid tussen de actorrol en samenwerking. 

Vanuit de actorrol komen de volgende opties naar boven: 

• Behoud van de huidige situatie 
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Na de analyse kan het bestuur tot de conclusie komen dat de manier waarop de zorg 

nu is  georganiseerd, ook in de toekomst nog zijn diensten kan bewijzen. Dat bete-

kent dat het lokaal bestuur de huidige organisatie behoud. 

• Reorganisatie van de interne werking 

De huidige manier van werken voldoet in grote lijnen. Door intern een aantal zaken 

te reorganiseren, wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de kwaliteit en kwantiteit van 

de huidige dienstverlening te behouden maar deze wel te bereiken met minder mid-

delen. De dienst werkt efficiënter. 

• Bij budgethouderschap en bij een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) wordt aan 

diensten binnen het bestuur, meer vrijheid gegeven om hun activiteiten te organise-

ren. Vroeger werden deze vormen van verzelfstandiging expliciet geregeld in de wet-

geving. In het Decreet Lokaal Bestuur is dit niet meer het geval. Het staat een be-

stuur vrij om deze decentralisatieconcepten, binnen het kader van de huidige 

reglementering, naar believen vorm te geven.  

Vertrekken we vanuit samenwerking, dan krijgen we de volgende grote organisatievormen: 

• Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) 

Hierbij worden verschillende zorgdiensten ondergebracht in een aparte rechtsper-

soon (welzijnsvereniging) met het lokaal bestuur als enige deelgenoot. 

• Samenwerking o.b.v. een overeenkomst 

Een bestuur kan samenwerken met een andere publieke of private organisatie o.g.v. 

een overeenkomst.  

• Samenwerking binnen een EVA 

Het bestuur kan samenwerken met een publieke of private organisatie in het kader 

van een nieuwe rechtspersoon (bijvoorbeeld de welzijnsvereniging). De deelnemers 

brengen hun zorgdiensten onder in deze nieuwe rechtspersoon. 

Het onderbrengen van zorgdiensten in een extern verzelfstandigd agentschap (alleen of in 

samenwerking) wordt tegenwoordig een zorgvereniging of zorgbedrijf genoemd. 

Tenslotte kan een bestuur er ook voor kiezen zijn dienstverlening af te stoten of te privati-

seren, of gewoonweg stop te zetten. 

Een nieuw organisatiescenario wordt opgebouwd uit het samengaan van een of meerdere 

van de bovenstaande bouwstenen.  

De keten van beleid en dienstverlening 

Het bovenstaande verhaal kunnen we ook op een andere manier voorstellen. Dit laat ons 

toe een aantal termen die in de discussies over reorganisatie van de zorg aan bod komen, te 

situeren.  
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Wanneer het lokaal bestuur zijn (beleids)plan opstelt, doorloopt het de volgende keten: 

 

 

Op basis van de analyse worden een aantal maatschappelijke noden vastgesteld. Het be-

stuur wil deze noden aanpakken en bepaalt wat het wil bereiken. Dit wordt geformuleerd in 

doelstellingen:  

• strategische doelstellingen die op lange termijn gerealiseerd moeten worden 

• operationele doelstellingen die op de korte termijn slaan en waarvan de realisatie 

een stap is in de richting van de strategische doelstellingen. Om zijn operationele 

doelstellingen te bereiken, zal het bestuur acties moeten uitvoeren en daartoe moet 

het de nodige input en dus de nodige middelen voorzien.   

In de uitvoeringsfase loopt de keten in een andere richting. Het bestuur voorziet de nodige 

middelen om acties op te zetten. Deze acties resulteren in een output, die er (hopelijk) toe 

bijdraagt dat een maatschappelijk effect gerealiseerd wordt. Dit leidt tot de oplossing of de 

verbetering van het vastgestelde maatschappelijke probleem.  

 

 

Output vloeit voort uit de acties. Het zijn de producten die het bestuur heeft gerealiseerd, 

de dienstverlening die effectief werd aangeboden. Voorbeelden van output zijn: het aantal 

warme maaltijden aan huis, het aantal uren gezinszorg, het aantal uren poetshulp,…  

Effect is wat het bestuur maatschappelijk heeft gerealiseerd, wat er maatschappelijk veran-

derd is ten gevolge van de output. De output draagt bij tot een betere levenskwaliteit voor 

de senioren.  

Hieraan kunnen we een aantal begrippen koppelen die in discussies over (re)organisatie van 

de zorg naar boven komen: 

• Effectiviteit wijst naar een oorzaak- gevolgrelatie tussen output en effect. In welke 

mate is het vastgestelde effect het gevolg van het beleid dat is gevoerd? Is de maat-

schappelijke verandering die we vaststellen, het gevolg van de output die werd gere-

aliseerd?  
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Dit is niet gemakkelijk vast te stellen, maar heel belangrijk. Waarom zouden we geld investe-

ren in dienstverlening die niet tot een maatschappelijk effect leidt? We kunnen dan beter de 

middelen op een alternatieve manier aanwenden. 

• Efficiëntie slaat op de verhouding tussen input en output. We zijn efficiënt als we 

een bepaalde hoeveelheid output realiseren met zo weinig mogelijk middelen of als 

we met een gegeven hoeveelheid input zoveel mogelijk output realiseren. Voor effi-

ciëntie gebruiken we indicatoren zoals: 

o kostprijs per verblijfsdag 

o kostprijs per maaltijd  

o aantal huisbezoeken per maatschappelijk werker 

o aantal dossiers per maatschappelijk werker 

Het verschil tussen effectiviteit en efficiëntie is het onderscheid tussen "de goede dingen 

doen" en "de dingen goed doen". Effectiviteit komt altijd op de eerste plaats. Het heeft wei-

nig zin om op een efficiënte manier acties op te zetten die niet effectief zijn. 

• Beleidsadequaatheid is de mate waarin de effecten tegemoetkomen aan de maat-

schappelijke noden. Hebben de effecten die wij realiseerden, ertoe bijgedragen dat 

het maatschappelijk probleem opgelost of wezenlijk verminderd is? Beleidsade-

quaatheid legt de link met de omgeving. Een beleid kan niet adequaat zijn doordat er 

te weinig beleid was, maar evengoed door veranderingen in de omgeving. 

• Kosteneffectiviteit geeft de verhouding weer tussen de input en de effecten. De be-

rekening van kosteneffectiviteit vereist dat de effecten kunnen worden gekwantifi-

ceerd. Een voorbeeld van de indicator is de kostprijs per gerealiseerde duurzame te-

werkstelling. 

We kunnen de begrippen als volgt visualiseren: 

 

 

Waarover gaat de discussie eigenlijk? 

Laten we aan de hand van wat we tot nu toe vertelden, eens stilstaan bij de uitspraken 

waarmee we deze tekst begonnen en ze trachten in een breder perspectief te plaatsen.  
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 “We gaan privatiseren, we willen een zorgvereniging, we gaan verzelfstandigen.” 

Dit vinden we soms terug in een bestuursakkoord. 

Dergelijke uitspraken situeren zich op actieniveau: hoe gaan we ons organiseren? Er wordt 

onmiddellijk gekozen voor een oplossing, soms nog voor het bestuur heeft stilgestaan bij de 

problemen (analysefase) en wat ze wil bereiken (beleidsbepaling). Het bestuur begint eigen-

lijk achteraan. Het is alsof je een route uitstippelt zonder het vertrek- en eindpunt te ken-

nen. Privatiseren, een zorgvereniging oprichten, verzelfstandigen, zijn geen doel op zich. Het 

zijn middelen om doelstellingen te realiseren.  

Als er onmiddellijk een bepaalde juridische vorm wordt vooruitgeschoven, begint het be-

stuur echt aan het einde van het einde. In principe kijk je eerst naar de organisatievorm en 

zoek je pas daarna naar een juridische vorm om de gekozen organisatie in onder te brengen. 

"De private sector doet dat allemaal" 

Meestal impliceert dat het idee: "En wij moeten dat dus niet (meer) doen". 

Dat "de private sector dat allemaal doet", is niet echt waar. De pure private sector doet wei-

nig aan zorg. Er zijn wel een aantal semi-publieke (of semi-private) actoren, meestal non-

profit organisaties, die zorg verstrekken binnen een inhoudelijk en beleidsmatig kader dat 

op Vlaams of federaal niveau wordt uitgetekend. 

De uitspraak roept ook de bedenking op: "Is dit wel zo?". Zijn er in de gemeente doelgroe-

pen die niet bediend worden? Voor wie de prijs te hoog is? Zijn er behoeften waaraan niet 

tegemoet wordt gekomen door de semi-publieke actoren?  

Het is een discussie op missie-niveau: wat is de rol van het lokaal bestuur? 

Een dergelijke uitspraak kan je op verschillende manieren interpreteren.  

Het bestuur vindt dat het huidige aanbod voldoende is en dat zij als bestuur geen aanbod 

moeten ontwikkelen. Het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst wel gebeurt als uit de 

monitoring blijkt dat er problemen zijn. 

We kunnen het ook anders interpreteren. Het lokaal bestuur vindt dat zorg aan de inwoners 

van zijn gemeente niet zijn probleem is. Zorgverlening aan de inwoners van de gemeente 

moet maar geregeld worden door Vlaanderen (voor wat de beleidskeuzes en de financiering 

betreft) en de non-profit organisaties (voor wat de uitvoering betreft). De visie is in dit ge-

val: "We hebben geen taak inzake zorg. Dat moet door anderen worden opgenomen." 

"We moeten besparen. Het kost te veel." 

Hier vertrekt de discussie vanuit de middelen. De middelen, de input moet naar beneden. 

Dat is het startpunt van de keten van dienstverlening. Minder middelen zal een invloed heb-

ben op de activiteiten die kunnen uitgevoerd worden, op de output die gerealiseerd wordt 

en dus ook op het maatschappelijk effect. Minder middelen beïnvloedt de rest van de keten. 

  

De enige situatie waarin het geen effect heeft, is als we een besparing kunnen realiseren 

door efficiënter te werken. Besparingen hebben geen consequenties als we ze kunnen reali-

seren door met minder middelen dezelfde output te realiseren. 
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Dergelijke benadering zal aanleiding geven tot een discussie over de acties. De vraag "Hoe 

produceren en distribueren we zorgdiensten?" komt op het voorplan. Kunnen we dit op een 

efficiëntere manier organiseren? Kunnen we dezelfde output / hetzelfde effect bereiken 

met minder middelen? 

"We moeten naar schaalvergroting" 

Ook hier gaan we onmiddellijk naar de actie. Het is belangrijk ook stil te staan bij de analyse 

en de doelstellingen en dan pas te beslissen hoe de zorg georganiseerd moet worden. 

Streven naar schaalvergroting wordt vaak ingegeven vanuit de wens te besparen. De basis-

idee is: schaalvergroting leidt tot schaalvoordelen, die op hun beurt leiden tot besparingen. 

Het geeft maar een beperkt beeld van de realiteit. Het volledige verhaal ziet er als volgt uit: 

  

 

 

Schaalvergroting kan tot schaalvoordelen, maar ook tot schaalnadelen leiden. Zowel schaal-

voordelen als -nadelen kunnen financieel of niet-financieel van aard zijn. Denken dat schaal-

vergroting tot besparingen leidt (een financieel schaalvoordeel), is het resultaat van de 

schaalvergroting beperken tot een van de mogelijke gevolgen. Dit is maar een kwart van de 

redenering. 

In een grotere organisatie wordt er vaak een middenkader opgebouwd dat de organisatie 

helpt aansturen en coördineren.  Dit kan leiden tot een verbetering van de dienstverlening, 

omdat deze verantwoordelijken zich kunnen specialiseren: een betere opvolging van beleid, 

optimaliseren van de subsidiëring, opzetten van nieuwe projecten, …. Dit vormt een niet-

financieel schaalvoordeel. Uiteraard moeten deze mensen ook worden betaald. Daardoor 

stijgen de overheadkosten, wat dan weer een duidelijk voorbeeld is van een financieel 

schaalnadeel.  

“We moeten alleen de gaten opvullen die door de andere actoren worden opengelaten” 

Ook deze discussie gaat over de missie: wat is de taak van het lokaal bestuur in het realise-

ren van de gewenste situatie? De missie is: gaten opvullen die door andere actoren worden 

opengelaten. Een dergelijke missie leidt niet noodzakelijk tot kleine (goedkope) en beperkte 

diensten binnen het lokaal bestuur. Dat hangt af van de gaten die worden gelaten door de 
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andere actoren. Bij een heel landelijke gemeente waar er weinig aanbod is van andere acto-

ren, zou dat tot relatief grote diensten kunnen leiden. 

"De dienst maakt verlies. We moeten break-even draaien" 

In discussies wordt vaak het argument "Onze dienst maakt verlies" of als norm "De dienst 

moet break-even draaien” vooruitgeschoven. Zijn verlies en winst een goede maatstaf voor 

het functioneren van een zorgdienst? Betekent verlies dat een dienst slecht werkt? Is winst 

een bewijs van een goede werking? 

Winst en verlies zijn termen uit de dubbele boekhouding. De Franciscaan Luca Pacioli be-

schreef in 1494 in zijn Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita het 

systeem waarmee de Venetiaanse handelaars hun handelstransacties opvolgden en bepaal-

den of ze winst maakten. Ze is opgebouwd rond balans en resultatenrekening. In de resulta-

tenrekening worden kosten en opbrengsten geregistreerd: het verschil daartussen geeft 

winst of verlies.   

Een bedrijf koopt grondstoffen, energie en diensten en werft personeel aan. Het personeel 

gebruikt de grondstoffen om goederen te produceren, die het bedrijf vervolgens verkoopt 

en levert. De klant betaalt de overeengekomen prijs. Met dit geld betaalt het bedrijf de leve-

ranciers en het personeel. In deze operationele cyclus worden alle elementen in geld uitge-

drukt en deze bedragen worden in de boekhouding geregistreerd. De boekhouding vormt 

een spiegel van de operationele cyclus. Om grondstoffen, diensten, energie en lonen met 

elkaar te vergelijken is geld de maatstaf. Dit geeft de beperking aan van de boekhouding als 

managementinstrument, want wat je niet in geld kunt waarderen , kun je niet of moeilijk in 

een boekhouding registreren.    

De waarde van de middelen die een bedrijf inzet om zijn producten te maken, is de prijs die 

de onderneming voor die middelen betaalt (lonen, prijs grondstoffen, diensten, energie…..).  

De producten en diensten biedt het bedrijf aan op een markt, waar de klanten vrij beslissen 

of ze deze kopen en hoeveel ze ervoor betalen. Dat dit op een markt gebeurt, betekent dat 

er meestal een reeks bedrijven zijn die dezelfde of gelijkaardige producten aanbieden (con-

currentie) en dat er ook veel (potentiële) klanten zijn. Hierdoor geeft de prijs die de klanten 

betalen, een goed beeld van de waarde van het product of de dienst.  

Door dit alles in de boekhouding te verwerken, kan een bedrijf nagaan of de opgeofferde 

waarde groter of kleiner is dan de gecreëerde waarde, of de kosten hoger of lager liggen 

dan de opbrengsten. Zo weet je of het bedrijf verlies of winst heeft gemaakt. In die zin geeft 

de boekhouding ons een beeld van de effectiviteit en efficiëntie van het bedrijf. Dit sluit aan 

op de hedendaagse organisatieleer, waar er sprake is van waardecreatie door organisaties.  

Geldt die redenering ook voor zorgdiensten? 

De boekhouding is oorspronkelijk ontwikkeld voor ondernemingen. Kun je een zorgdienst op 

dezelfde manier benaderen als een bedrijf? Zeggen winst of verlies evenveel over de effecti-

viteit en efficiëntie van een zorgdienst?  

De boekhouding is een uitstekend instrument om de kosten van een zorgdienst te registre-

ren. Wat dat betreft zitten we goed. Net zoals bij een bedrijf worden de kosten van een 
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zorgdienst gewaardeerd aan de hand van de prijs die hij betaalt voor de middelen die hij no-

dig heeft.  

Langs de opbrengstenzijde liggen de zaken moeilijker. Zorgdiensten, zoals veel overheidsin-

stellingen,  creëren waarde op verschillende niveaus. 

Zorgdiensten creëren private waarde. Dat is waarde op het niveau van de individuele ge-

bruiker die van de dienstverlening gebruikmaakt, omdat ze tegemoetkomt aan zijn behoef-

ten. Denk maar aan een kinderopvangplaats, woongelegenheid in een woonzorgcentrum, 

schoonmaakhulp of een klusjesdienst die aan huis komt. Daarnaast scheppen ze publieke 

waarde. Dat is waarde op het niveau van de maatschappij. De kinderopvang draagt bij tot 

de ontwikkeling van het kind en de economische participatie van de ouders.  Een woonzorg-

centrum draagt bij tot een kwalitatief leven voor ouderen. 

Om deze waarde in de boekhouding te verwerken, moeten we ze financieel kunnen waarde-

ren. Dit ligt een stuk moeilijker dan bij een bedrijf.  

 Op het niveau van de private waarde kunnen we kijken naar de prijs die de gebruiker be-

taalt. Deze prijs komt meestal niet op een vrije markt tot stand. De prijszetting is geregle-

menteerd of er wordt gewerkt met een systeem van subsidiëring of derdebetalersregeling. 

Dat is logisch: het overheidsbeleid is er op gericht een correctie aan te brengen op de vrije 

markt. Vrije prijsvorming zou inhouden dat een woonzorgcentrum zijn woongelegenheden 

aan de meestbiedende verhuurt. Dat is niet de bedoeling. 

 De prijs die de gebruiker betaalt, geeft niet de reële waarde van de dienstverlening weer. 

We moeten ook stilstaan bij het onderscheid tussen wat de burger kan en wat hij wil beta-

len. Dienstverlening kan voor de burger veel waarde hebben, maar misschien beschikt hij 

niet over het geld om de volledige kostprijs te betalen. Hij wil wel, maar hij kan niet. Ouders 

met een kind met een levensbedreigende ziekte, zouden ongetwijfeld alles willen geven om 

hun kind te genezen, maar beschikken niet altijd over de middelen om een innovatieve be-

handeling te betalen.  

Ook de band tussen de subsidies en de waarde van de dienstverlening is niet eenduidig. 

Meestal moeten gebruikers een bijdrage betalen, zodat de subsidies ook niet overeenstem-

men met de gerealiseerde waarde.  

Bovendien worden er soms tegenstrijdige signalen gegeven. Het Vlaams beleid is er op ge-

richt mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vlaanderen is van oordeel dat dit de 

meeste waarde biedt voor de ouderen. Terzelfdertijd vermindert of bevriest Vlaanderen de 

subsidies. Wat zeggen subsidies dan over de waarde van de dienstverlening? 

Het financieel waarderen van de private waarde is al een hele uitdaging, terwijl dit precies 

nodig is om gegevens in een boekhouding te verwerken. Voor de publieke waarde is het 

probleem nog groter. Ze is moeilijk te definiëren, vervolgens te meten en daarna financieel 

te waarderen. Het bestuur wil met zijn beleid bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor 

de senioren. Maar hoe omschrijf je levenskwaliteit? Hoe meet je ze en druk je ze in euro’s 

uit?  
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Dit overstijgt de mogelijkheden van een individueel lokaal bestuur. Dit wordt wel onder-

zocht door universiteiten en onderzoeksinstellingen. Zo blijkt uit een langdurige studie dat 

elke dollar geïnvesteerd in kinderopvang voor sociaal kwetsbare mensen, zeven dollar heeft 

opgebracht als de jongere 21 jaar wordt en zestien dollar als de jongere (nou jongere) 40 

jaar wordt. Vinden we die opbrengsten terug in de boekhouding van de kinderopvang?  Je 

mag één keer raden. 

Het probleem stelt zich het scherpst bij preventief beleid. De overheid voert nu een beleid 

waarvan de publieke waarde zich in de toekomst situeert. We hebben inzicht in de kosten 

van dat beleid op vandaag, maar een duidelijk beeld van de gecreëerde publieke waarde 

hebben we nog niet. Denk bijvoorbeeld aan de BOB-campagne, hoelang duurde het voordat 

de campagne invloed had op het gedrag van de bestuurders? 

De boekhouding van een zorgdienst geeft een reëel beeld van de kosten, maar de waarde 

die de dienst voortbrengt, is heel moeilijk financieel te evalueren. De opbrengstenzijde geeft 

dus geen juist beeld van de waardecreatie. Ze zegt hooguit iets over de bronnen waarmee 

de zorg werd gefinancierd. Daardoor heeft het weinig zin om verschil te maken tussen kos-

ten en opbrengsten en te spreken over verlies en winst van zorgdiensten.  

EEN ALTERNATIEF VOOR WINST EN VERLIES 

Beleid voeren kost geld, daar is geen discussie over. Als we als lokaal bestuur een beleid wil-

len voeren, dan zullen we geld op tafel moeten leggen. Van waar komt het geld waarmee 

we ons lokaal beleid financieren?  

We onderscheiden drie bronnen: 

• De gebruiker betaalt geheel of gedeeltelijk de kosten 

o Gebruikersbijdrage, ticket voor een voorstelling in het CC, toegangsprijs voor 

het zwembad….. 

• Een andere overheid of organisatie betaalt geheel of gedeeltelijk de kosten via aller-

hande vormen van subsidiering 

• Het lokaal bestuur betaalt geheel of gedeeltelijk de kosten. 

De kostendekkingsgraad geeft ons een procentueel beeld van de oorsprong van de midde-

len. 

De operationele kostendekkingsgraad zegt ons welk deel van de kosten wordt gedragen 

door de gebruikers van de dienstverlening. De gesubsidieerde kostendekkingsgraad geeft 

de verhouding weer tussen de totale kosten en het deel dat door derde betalers (bv. een 

subsidiërende overheid) wordt gedragen. Samen vormen ze de externe kostendekkings-

graad: het aandeel van de kosten dat wordt gefinancierd door externe bronnen. De interne 

kostendekkingsgraad is het aandeel dat het lokaal bestuur zelf bijdraagt aan de kosten van 

zijn beleid.  

Stel: de kosten van onze dienst gezinszorg bedragen 1000 euro.  

De middelen komen uit drie verschillende bronnen: 
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• De gebruikers, die 200 euro betalen 

• De Vlaamse overheid, die 600 euro financiert 

• Het lokaal bestuur, dat 200 euro bijlegt. 

Gebruikersbijdrage  200 €  Operationele kostendekkingsgraad 20 % 

Vlaamse subsidies ge-

zinszorg  

600 €  Gesubsidieerde kostendekkings-

graad 

60 % 

Externe middelen 800 €  Externe kostendekkingsgraad 80 % 

     

Bijdrage lokaal be-

stuur 

200 €  Interne kostendekkingsgraad 20 % 

 

Wat betekent een interne kostendekkingsgraad van 20%? Door één euro zelf op tafel te leg-

gen, mobiliseert het lokaal bestuur vier euro uit andere bronnen, om zijn beleid te financie-

ren. (Ik wou dat mijn bank mij zulke beleggingen aanbood). Op die manier vergroot het lo-

kaal bestuur de slagkracht van zijn middelen. 

Het voordeel van de interne kostendekkingsgraad is dat je hem voor alle vormen van dienst-

verlening van het lokale bestuur kunt berekenen, je kunt dus vergelijken. Zo kun je nagaan 

hoe de interne kostendekkingsgraden van het woonzorgcentrum, de dienst gezinszorg, de 

bibliotheek, het zwembad en de dienst wegenonderhoud zich tot elkaar verhouden.  

Er wordt vaak gezegd dat zorg “verlieslatend” is. Bijna alle diensten die een lokaal bestuur 

aanbiedt, vertonen een tekort. Als we interne kostendekkingsgraden van alle diensten ver-

gelijken, dan zou  kunnen blijken dat zorg er niet zo slecht van af komt. 

Maar je kunt de interne kostendekkingsgraad ook gebruiken om alternatieven af te wegen. 

Als een bedrijf moet kiezen uit verschillende mogelijkheden, dan zal het in principe investe-

ren in de projecten die het hoogste rendement opleveren. Een bestuur kan de interne kos-

tendekkingsgraad gebruiken om te kiezen tussen verschillende alternatieven die dezelfde 

private en publieke waarde opleveren. Door te kiezen voor het alternatief met de laagste 

interne kostendekkingsgraad, kan het bestuur het meest bereiken met zijn middelen. Al mag 

uiteraard het financiële niet de enige maatstaf voor je beleid zijn.  
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Deel 2 

Evaluatie van het gekozen organisatiescenario 
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Op basis van de analyse en de beleidsbepaling kiest het lokaal bestuur een organisatiescena-

rio. Ze kiest een manier van organisatie van de zorg, die vertrekkend van de huidige situatie 

en de toekomstige ontwikkelingen, het best toelaat de doelstellingen te realiseren.  

Het is nu het moment om het gekozen scenario onder de loep te houden en positieve en ne-

gatieve gevolgen van dit scenario in kaart te brengen.  Daartoe doen we een gedegen evalu-

atie van het organisatiescenario. We vertrekken van vijf invalshoeken: 

 

 

 

• Welke gevolgen heeft dit scenario voor de burger? Op welke manier beïnvloedt het 

zijn toegang tot de zorgverlening? 

• Welke gevolgen heeft dit voor de interne organisatie? 

• Wat kost die nieuwe organisatievorm aan het lokaal bestuur? 

• Welke invloed heeft dit scenario op de positie van het lokaal bestuur binnen het 

zorgwerkveld? 

• Kan dit scenario juridisch? Waar moet het bestuur aandacht voor hebben?  
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De burger 

De burger is onze eerste en belangrijkste invalshoek. Het is 

de burger die centraal staat in de wettelijke opdracht van het 

lokaal bestuur. Het is voor de burger dat het bestuur de 

dienstverlening organiseert. We beoordelen het scenario 

vanuit het perspectief van de burgers en de gebruikers en 

gaan na welke gevolgen het gekozen scenario voor hen heeft. 

Burger is breder dan gebruiker. We kijken niet alleen naar de 

gebruiker maar ook naar de potentiële gebruiker.  

We willen er zicht op krijgen of en in welke mate het nieuwe 

scenario de toegang  van de burgers tot de hulp- en dienstverlening beïnvloedt. Dit is be-

langrijk: we willen de dienstverlening reorganiseren om er iets beter van te maken.  

Hoe kunnen we nu de gevolgen voor de burger in beeld brengen?  

We gaan weer terug in de tijd, zo’n goede tien jaar. Toen was het Sociaal Huis een hot item. 

Het Sociaal Huis is een toegankelijkheidsconcept dat op lokaal niveau moest worden uitge-

werkt om een antwoord te bieden op specifieke toegankelijkheidsproblemen in de lokale 

dienst- en hulpverlening.  

Om de toegankelijkheid vanuit het standpunt van de burger te beoordelen, maakte de VVSG 

een toegankelijkheidsscan gebaseerd op de 7B’s. De methodiek van de 7 B’s willen we ook 

nu gebruiken om de gevolgen van de reorganisatie op de burger in te schatten: verbetert of 

verslechtert het zorgaanbod?  

Wat zijn de 7B’s?  

• Bruikbaarheid is de mate waarin het aanbod bruikbaar is voor de gebruiker en aan 

de behoeften (ook van specifieke doelgroepen) voldoet.  

• Beschikbaarheid is de mate waarin het aanbod gemakkelijk beschikbaar is en waarin 

er drempels zijn zoals wachtlijsten en administratieve drempels. Het verwijst ook 

naar de mate waarin men inspanningen doet om de vraag te ontrafelen en ook la-

tente vragen aan bod te laten komen. 

• Betaalbaarheid is de mate waarin de prijs voor het aanbod een drempel vormt. 

Soms wordt dit ruim geïnterpreteerd en wordt niet alleen de financiële kostprijs in 

rekening genomen maar ook de “psychologische kost” of inspanning die de gebrui-

ker moet leveren om van het aanbod te genieten. 

• Bereikbaarheid is de mate waarin het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegan-

kelijk is. 

• Bekendheid is de mate waarin het aanbod bekend is bij de beoogde doelgroep. 
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• Begrijpbaarheid is de mate waarin informatie over het aanbod begrijpelijk is zodanig 

dat de potentiële gebruiker kan inschatten of het aanbod voor hem of haar bestemd 

is en de mate waarin er op een begrijpbare wijze gecommuniceerd wordt. 

• Betrouwbaarheid is de mate waarin de dienstverlener en zijn aanbod als betrouw-

baar wordt gepercipieerd door de (potentiële) gebruiker. Dit heeft een invloed op de 

mate waarin er mentale drempels (zoals angst door vooroordelen) bestaan. 

Deze B’s diepen we verder uit. We gebruiken ze als instrument om de juiste vragen te stel-

len. Zo kunnen we beoordelen of het gekozen scenario, het juiste scenario is.  

Sommige vragen kunnen we onder meerdere B’s plaatsen. Probeer soepel met de vragen 

om te gaan. De grens tussen de verschillende B’s is niet altijd scherp te trekken. Het is in 

deze oefening geen kwestie van de juiste classificatie van de vragen onder de juiste B. De 

7B’s zijn een hulpmiddel om een goed denkproces op gang te brengen.  

BRUIKBAARHEID 

Welke vragen moeten we stellen als we een beeld willen vormen van de gevolgen van het 

gekozen scenario op de bruikbaarheid van onze dienstverlening voor de burger?  

Blijft het aanbod hetzelfde na de reorganisatie van de zorg? Wordt hetzelfde product aan-

geboden of eerder een gelijkaardig product? 

Wat gebeurt er met het aanbod na de reorganisatie? Zal het veranderen waardoor 

het voor bepaalde doelgroepen meer of minder toegankelijk wordt? Of blijft het aan-

bod of het product hetzelfde en verandert er voor de burger niks? En wat is dat “het-

zelfde product”? 

In de marketing maken ze een onderscheid tussen kernproduct, tastbaar product en 

uitgebreid product. 

Het kernproduct zegt iets over de behoefte waaraan het product tegemoet komt. 

Welk probleem wordt er met dit product opgelost? Coca-Cola is een dorstlesser, net 

zoals water, koffie en thee. 

Het tastbare product zegt iets over hoe het product eruit ziet. We hebben het bij-

voorbeeld over de verpakking, het merk, de stijl en de kwaliteit. De vorm van de fles 

en het logo van Coca-Cola zijn duidelijk herkenbaar. 

Het uitgebreide product is het geheel van dienstverlening dat met het product ver-

bonden is. Het opvallende aan Coca-Cola is het gemak waarmee je het kunt kopen: 

in winkels, cafés, automaten. Het is veel gemakkelijker te kopen dan zijn grote con-

current Pepsi-Cola. 

Laat ons die indeling toepassen op de dienst warme maaltijden. 

Een verandering in het kernproduct kan zijn: de warme maaltijden worden vervan-

gen door koude, er zijn geen of juist wel vegetarische maaltijden, er wordt wel of 

geen rekening meer gehouden met allergenen. 
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Een verandering in het tastbare product zien we bijvoorbeeld in de verpakking. De 

maaltijd zit nu niet meer in een schaaltje dat rechtstreeks in de oven of microgolf 

kan. De maaltijden zijn plots lekkerder of minder lekker. Er is meer of minder keuze-

mogelijkheid.  

Vroeger gaf de gebruiker op het einde van de week een papiertje aan de chauffeur 

met de maaltijden voor volgende week. Nu moet hij dit doorgeven via een website. 

Dit is een verandering in het uitgebreide product. 

Ook de signaalfunctie valt onder het uitgebreide product. Maaltijdbedeling is meer 

dan het rondbrengen van maaltijden. De maaltijdbezorger komt even binnen bij de 

mensen, schat de situatie in en kan zó snel signalen opvangen: Is er iets gewijzigd in 

de situatie van de gebruiker waardoor de dienstverlening misschien moet worden 

aangepast? Wat als deze belangrijke functie wegvalt na de reorganisatie? Wie houdt 

dan nog een vinger aan de pols? Hoe weten we nog als lokaal bestuur wat er leeft bij 

onze burgers?   

Als we deze dienst overdragen naar een nieuwe leverancier dan kan die verschil-

lende dingen doen: 

o het signaal niet opvangen.  

o het signaal wel opvangen maar er niks mee doen omdat hij zelf niet over de 

nodige dienstverlening beschikt.  

o het signaal opvangen maar het laattijdig doorgeven. 

o het signaal opvangen en snel doorgeven.  

Of halen we de signaalfunctie en het product uit elkaar?  

Veronderstel dat het bestuur beslist om zijn poetsdienst stop te zetten. Maar, omdat 

het zijn signaalfunctie niet wil verliezen, koppelt het de signaalfunctie los van de 

poetsdienst en maakt er een apart product van. De maatschappelijk werker, die 

vroeger verantwoordelijk was voor de poetsdienst, is nu vrijgesteld om bij alle senio-

ren op huisbezoek te gaan.  

Een ander voorbeeld vinden we bij de post.  

Vroeger deed de postbode zijn ronde en als hij iets opmerkte dat niet pluis was, dan 

meldde hij dat aan een bepaalde dienst. Sinds de post een evolutie doormaakte naar een 

commercieel bedrijf, verdween die signaalfunctie. Omdat de postbode nu zoveel bussen 

in een uur moet doen, is er geen tijd meer om nog een praatje te maken met de mensen 

of eens bij hen binnen te springen. In Frankrijk maakte de Post eenzelfde evolutie door. 

Alleen maakten ze van die signaalfunctie een apart product. Je kan daar een betalend 

abonnement nemen opdat de post x aantal maal per week je ouders zou bezoeken en je 

laat weten hoe de situatie is. 
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Wijzigingen aan het aanbod kunnen er toe leiden dat de dienstverlening minder 

goed of net beter aansluit bij de behoeften van de gebruiker. De dienstverlening 

wordt daardoor voor minder of meer mensen bruikbaar.  

Wanneer besturen voor hun dienst gezinszorg gaan samenwerken, dan hebben ze 

meteen ook een grotere equipe aan verzorgenden. Door de samenwerking en de 

grotere schaal kan de dienst gezinszorg nu veel gemakkelijker onregelmatige presta-

ties en flexibele zorg aanbieden, wat vroeger niet kon. De dienst brengt nu ook ver-

schillende specialisaties samen: een verzorgende met kennis van dementie, onder-

steunende functies (zoals een eerstelijnspsycholoog) rond met mensen met een 

psychische kwetsbaarheid,… 

Door het bijeenbrengen van diensten die vroeger niet bij elkaar zaten, ontstaat er 

een betere samenwerking en innovatie. De burger heeft toegang tot nieuwe dien-

sten die vroeger niet werden aangeboden. 

Zullen dezelfde doelgroepen nog worden bereikt?  

Op wie richt de dienst zich nu hoofdzakelijk en voor welke doelgroepen doet ze extra 

inspanningen? Zal de dienstverlening nog steeds  bij deze groepen terechtkomen? Of 

zou het kunnen dat bepaalde doelgroepen na de reorganisatie niet of minder van 

het aanbod gebruik kunnen maken? Of zullen bepaalde doelgroepen daarna juist 

meer aan bod komen? 

Soms beperken private spelers zich uitdrukkelijk tot welbepaalde doelgroepen als 

“potentiële klanten”. De private diensten met een woonzorgcentrum richten zich bij-

voorbeeld vooral op de zwaar zorgbehoevenden (B en C’s) omdat daar de meeste 

subsidies tegenover staan. In de thuiszorg komen sommige private diensten niet of 

minder bij bepaalde cliënten. Wat met te vuile huizen? Wat met cliënten in zeer af-

gelegen wijken of dorpskernen?  

Als bepaalde groepen uit de boot vallen,   moet het lokaal bestuur de vraag stellen of 

het dit aanvaardbaar vindt en zo neen, hoe het dit wil aanpakken. 

Zal de reorganisatie gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg? 

Kwaliteit is zeer moeilijk te meten en niet altijd zichtbaar. Toch is het belangrijk blij-

vend oog te hebben voor het effect van de reorganisatie op de kwaliteit van zorg.  

Zien we voor de toekomst verschuivingen in de behoeften waar we nu al beter rekening 

mee houden? 

Nadenken over reorganisatie van zorg, is naar de toekomst kijken. Ook al is het com-

plex, toch proberen we om die toekomstige verschuivingen mee te nemen in het 

scenario. Stel dat een private partner met ons in zee wil gaan om een woonzorgcen-

trum  te bouwen, dan is een belangrijke vraag: Hoe bruikbaar zijn zo’n kamers nog in 

de toekomst? Is dit wat we in de toekomst nodig hebben of kunnen we beter inves-

teren in thuiszorg?  



 

31 

 

Heeft de reorganisatie invloed op het aanbieden van integrale zorg?  

De toegang tot zorg wordt bemoeilijkt door een onoverzichtelijk en versnipperd aan-

bod van diensten. Integrale zorgtrajecten bieden hier een antwoord op. 

Welke gevolgen heeft de reorganisatie op dit vlak? 

Misschien is ons aanbod vandaag beperkt. Als we samenwerken, kan ons aanbod rui-

mer worden en kunnen we een brede waaier aan dienstverlening aan onze inwoners 

aanbieden. Vandaag hebben we bijvoorbeeld enkel een poetsdienst, maar door de 

samenwerking hebben onze inwoners straks ook toegang tot gezinszorg en ouderen-

zorg. Wil de cliënt zowel poetsdienst als gezinszorg, dan hoeft er nu maar één orga-

nisatie over te vloer te komen in plaats van meerdere.  

Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Op dit moment biedt het OCMW een mooie ke-

ten van zorg aan, maar door samenwerking of overdracht wordt dit aanbod opge-

splitst. Vroeger moest de burger naar één loket, nu moet hij mogelijk bij twee loket-

ten langsgaan. We krijgen misschien opnieuw te maken met verkokering, meerdere 

organisaties die over de vloer komen, een minder vlotte doorverwijzing, de signaal-

functie die verzwakt,… 

Verhoogt de reorganisatie de flexibiliteit? 

Kunnen we na de reorganisatie sneller inspelen op nieuwe vragen?  

Samenwerking vergroot in een aantal gevallen de mogelijkheden om onregelmatige 

prestaties aan te bieden (avond- en weekendwerk, nachtzorg…), omdat de draag-

kracht van het team hoger is. Hoe groter een team, hoe gemakkelijker het is om op 

specifieke momenten zorg aan te bieden. Met een groep van zes verzorgenden 

weekendwerk presteren kan betekenen dat een personeelslid om de vier of vijf 

weekends van dienst moet zijn. Bij een groep van zestig personeelsleden kunnen de 

taken zodanig gespreid worden dat een personeelslid maar één of twee keer per jaar 

in het weekend moet werken. De kinderopvang kan bijvoorbeeld werken met flexi-

belere uren, langere openingstijden,… 

Voor een grotere entiteit is het ook gemakkelijker om ziekte onder het personeel op 

te vangen. Een ziek personeelslid op een dienst van zes mensen of op een dienst van 

zestig mensen, dat maakt een heel verschil.  

Verhoogt de reorganisatie de innovatie? 

Door de reorganisatie zou het kunnen dat er nieuwe dienstverlening ontstaat. De 

verschillende diensten worden ondergebracht in een welzijnsvereniging en door een 

betere samenwerking tussen de kinderopvang en de dienst gezinszorg ontstaat 

nieuwe dienstverlening: kraamzorg. 

De aanwezige zorgprofielen worden steeds zwaarder waardoor er meer gespeciali-

seerde en technische zorg nodig is. Deze specialistische kennis is veel makkelijker te 

ontwikkelen binnen een grotere organisatie dan binnen een kleine dienst. Bij samen-

werking kunnen referentiepersonen in verschillende expertises zoals dementie, 
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wondzorg of psychiatrie worden gedeeld door de verschillende diensten en gemeen-

ten. 

BESCHIKBAARHEID  

Wat zijn belangrijke vragen als het gaat over de beschikbaarheid van de dienstverlening?  

Welke invloed zal de reorganisatie hebben op de vraag en het aanbod? Gaan de wachtlijs-

ten en wachttijden toenemen of afnemen?  

Hoe wordt het evenwicht tussen vraag en aanbod na de reorganisatie? Zullen de 

wachtlijsten en wachttijden toenemen of afnemen?  

Reorganisatie van de zorg leidt niet noodzakelijk tot een hoger aanbod. Dat kan al-

leen als er samengewerkt wordt met andere actoren die vrije capaciteit hebben en 

die vrije capaciteit inzetten op het grondgebied van de gemeente. Bij een interne of 

externe verzelfstandiging of bij een privatisering, is er in principe geen stijging van 

het aanbod.  

Als de reorganisatie leidt tot een aanbod dat niet volledig gelijk is aan het vroegere 

aanbod, kan dit een toe- of afnemend effect hebben op de vraag.  

Is er de zekerheid dat er nog een aanbod zal zijn op ons grondgebied voor onze burgers?  

Wat betekent de reorganisatie voor de stabiliteit en duurzaamheid van het aanbod? 

Welke garanties zijn er op behoud van dienstverlening op ons grondgebied? Hoe 

kunnen we er als lokaal bestuur voor zorgen dat er een (minimale) dienstverlening is 

op ons grondgebied of voor onze burgers? Hebben we hiervoor de nodige garanties 

ingebouwd? 

Een bestuur heeft belang bij de lokale inbedding van het aanbod. Ze wensen vaak 

niet dat de dienstverlening verdwijnt of wegtrekt uit de (deel)gemeente of streek. 

Door de teugels zelf in handen te houden en de dienstverlening zelf aan te sturen, 

kan een bestuur die continuïteit waarborgen ook op op lange termijn.  

Door de reorganisatie zou het aanbod kunnen verschuiven van de eigen gemeente 

naar andere gemeenten. Dit probleem stelt zich niet bij verzelfstandiging, maar kan 

zich stellen bij samenwerking en privatisering. 

o Bij samenwerking wordt er meestal op regioniveau gewerkt waardoor een 

verschuiving zou kunnen plaatsvinden van de ene naar de andere gemeente. 

o Bij privatisering is het aanbod niet gegarandeerd. Als een privéspeler beslist 

om te stoppen, dan kan het aanbod wegvallen of ontstaat er een monopolie 

op het aanbod. Beide hebben gevolgen voor de beschikbaarheid van het aan-

bod voor de burger. 

In sectoren zoals de gezinszorg is de erkenning van een dienst niet gebonden aan 

een bepaalde gemeente maar aan een groter werkingsgebied. Hoe vermijden we als 
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lokaal bestuur dat de nieuwe partner met zijn dienstverlening wegtrekt uit de ge-

meente of uit een deelgemeente, omdat het bijvoorbeeld interessanter is om de 

diensten op een kleiner gebied (centraler) aan te bieden omdat dit minder verplaat-

singskosten en -tijd vraagt? 

Hebben we als lokaal bestuur na de reorganisatie nog invloed op de uitbreiding van het 

aanbod op ons grondgebied? 

Wat als de vraag op ons grondgebied groter is dan het aanbod? In welke mate kun-

nen we na de reorganisatie zelf nog beslissen om het aanbod uit te breiden? Als ac-

tor hebben we hier grote vrijheid.  Wordt die beslissing genomen binnen een samen-

werkingsverband, dan zijn wij daar een van de stemmen. En wat als dat aanbod 

volledig in handen is van de privé? 

Kunnen we als lokaal bestuur nog een eigen doelgroepenbeleid voeren?  

Met een doelgroepenbeleid kunnen we het aanbod afstemmen op de lokale noden, 

zodat het aansluit op de behoeften van de burgers. In welke mate kunnen we nog 

een eigen doelgroepenbeleid voeren na de reorganisatie? 

BEKENDHEID  

“Een speld in de hooiberg” 

De mate waarin het aanbod bekend is bij de doelgroepen bepaalt mede de mate waarin ze 

van de dienstverlening gebruik maken. Het gaat over: hoe zichtbaar is onze dienstverlening? 

Weet de doelgroep dat we bestaan, wat we te bieden hebben en wat de mogelijkheden 

zijn? 

Zal de aanpak hierrond verschillen na de reorganisatie? Zal de dienstverlening meer of min-

der zichtbaar zijn?  

 Is er voldoende aandacht voor aangepaste communicatie met en naar alle doelgroepen, 

ouderen, allochtonen,….? Hoe communiceren we nu en hoe gaat er gecommuniceerd wor-

den na de reorganisatie? 

De taal en het vakjargon die we gebruiken, zal mee bepalen of de burger ons aanbod 

kent. Net als de wijze waarop we communiceren: jongeren gebruiken bijvoorbeeld 

Whatsapp, Facebook, Snapchat,… om met elkaar te communiceren, vaak nog in een 

taal die oudere generaties niet begrijpen. Voor sommigen, waaronder ouderen, kan 

de digitale kloof een drempel zijn. Het juiste kanaal kiezen, is dus van belang. 

Ook de informele bekendheid is belangrijk: niet alleen die via de “gewone” kanalen, 

maar ook deze via de medewerkers, zij zijn immers de beste ambassadeurs. Ook de 

bekendheid van de werking onder doorverwijzers en andere hulpverleners speelt 

mee. 

Soms is er een probleem van “verkeerde bekendheid”. De organisatie of werking is 

wel gekend, maar niet voor de opdrachten die ze uitvoert. Zo kan het OCMW wel be-

kend zijn als organisatie die in leeflonen voorziet, maar niet als organisatie die ook 
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kinderopvang en thuiszorg organiseert. Dit hangt ook heel nauw samen met het 

imago van het OCMW. 

BEGRIJPBAARHEID 

“Onbekend is onbegrepen” 

Het publiek moet begrijpen welk nut het aanbod voor hen heeft, anders zullen ze er nooit 

beroep op doen.  

Zal er na de reorganisatie nog voldoende aandacht zijn voor de wijze van communicatie? 

Zal het aanbod na de reorganisatie beter te begrijpen zijn? En zal de potentiële ge-

bruiker dus beter kunnen inschatten of het aanbod voor hem of haar bestemd is?  

BETROUWBAARHEID 

“We doen wat we zeggen”. 

Deze B is een zeer subjectieve en gevoelsmatige B. Betrouwbaarheid hangt samen met per-

ceptie, wat kan zorgen voor mentale drempels zoals angst en vooroordelen.  

Belangrijke vragen bij deze B zijn:  

Behoudt de gebruiker na de reorganisatie zijn vaste dienstverlener / contactpersoon / ver-

zorgende?  

Zeker in het licht van kwetsbare groepen is deze vraag relevant. Het zou kunnen dat 

enkel die bepaalde hulpverlener of verzorgende hulp mag bieden of wordt toegela-

ten in de woning. Alle andere hulp wordt geweigerd. Wat gebeurt er als die vaste 

verzorgende wegvalt?  

Welke invloed heeft de reorganisatie op het imago en de betrouwbaarheid van het 

OCMW? 

Vertrouwen werkt drempelverlagend voor de burger. Wat gebeurt er met die be-

trouwbaarheid na de reorganisatie? Zal dit het imago van het lokaal bestuur ten 

goede komen?  

De dienstverlening van het OCMW wordt soms nog gereduceerd tot zware financiële 

en materiële hulpverlening: “Het OCMW houdt zich bezig met “de armen”, mensen 

zonder inkomen en werk, vreemdelingen…”. Aan het OCMW hangt soms nog een 

zweem van “profitariaat”. Soms bestaat er een schaamtegevoel om de stap naar het 

OCMW te zetten: “het stigma van de arme”.  

We hebben het hier over gevoelens, indrukken en meningen over de organisatie, 

soms door eigen ervaringen of door “gehoord van zeggen”. 

De zorgdiensten waarover het lokaal bestuur beschikt, temperen dit imago. Ze zijn 

niet "voor de armen", iedereen kan gebruik maken van warme maaltijden, minder-
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mobielencentrale, gezinszorg, poetshulp, het woonzorgcentrum,…. Het zijn laag-

drempelige diensten die de toegang tot het OCMW vergemakkelijken. Soms zijn het 

net deze diensten die er door de reorganisatie worden uitgehaald. Welke invloed zal 

dit hebben op het imago van het OCMW in de toekomst? 

Wat bij verzelfstandigen, samenwerking of uitbesteding van diensten? Ontstaat er 

een betere dynamiek en daardoor een beter imago?  Wat is het imago van de sa-

menwerkende partner? Wat zal de perceptie zijn van de burgers bij de overname 

door een private of commerciële partner?  

BEREIKBAARHEID 

“Van het kastje naar de muur” 

Vragen die iets vertellen over de bereikbaarheid van de dienst na de reorganisatie, zijn: 

Moet de burger na de reorganisatie naar meer loketten om toegang te hebben tot de 

dienstverlening?  

Lokale besturen zijn in hun nabijheid vaak een eerste toegangspoort naar dienstver-

lening. Die toegangspoort vinden we onder de vorm van loketten. Als we denken aan 

loketten, denken we algauw in bakstenen, in gebouwen en infrastructuur. Wij maken 

een onderscheid tussen vier soorten loketten: 

o Fysiek loket: een tastbaar loket (vast of mobiel) 

o Telefonisch loket: een nummer waar je naar kunt bellen voor alle informatie, 

zoiets als de 112 of de 106 

o Virtueel loket: een website, een e-loket 

o Persoonlijk loket: een vaste contactpersoon, een accountmanager 

Wat gaat er met die loketten gebeuren? Wat als er na de reorganisatie verandering 

komt in die loketten? Sluiten de nieuwe kanalen dan nog aan bij de mogelijkheden 

en behoeften van de (potentiële) gebruikers? Wat betekent het voor de burger als er 

een verschuiving komt van fysieke loketten naar elektronische loketten?  

Nemen we terug het voorbeeld van de warme maaltijden. Mijn buurvrouw van tach-

tig krijgt elke week een briefje waarop ze aanvinkt wat ze de volgende week wil eten. 

Wanneer de chauffeur langskomt met de warme maaltijden, geeft ze hem haar 

briefje mee.  Na de reorganisatie wordt ze vriendelijk verzocht om haar keuze niet 

meer op papier maar via een website door te geven. Alleen heeft ze geen computer. 

Sluiten de openingsuren aan bij de behoeften en mogelijkheden van de (potentiële) 

gebruikers? Is er een garantie voor het behoud van de bestaande openingsuren en -

tijden (data doorheen het jaar)? Hoe zit het bijvoorbeeld met het aanbod van kinder-

opvang gedurende de schoolvakanties? 
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Een private aanbieder van kinderopvang, sluit bijvoorbeeld gelijktijdig met de collectieve 

sluiting van een grote fabriek in de stad. Van de meeste kinderen in de opvang werken de 

ouders immers in  de fabriek. De mensen die niet in de fabriek werken, hebben pech. Ge-

lukkig is de kinderopvang van de stad wel open. Wat als de stad beslist om zijn kinderop-

vang over te dragen aan de private partner?  

 

Zijn de loketten gemakkelijk bereikbaar? En zullen ze dat blijven? Is de bereikbaarheid van 

die fysieke loketten of locatiegebonden dienstverlening op lange termijn gegarandeerd?  

Steeds meer organisaties trekken omwille van schaalvergroting en besparingen naar 

de grotere steden en worden van daaruit georganiseerd. We zien een beweging 

waarbij kantoren, bijvoorbeeld bankkantoren, sluiten ten gevolge van een reorgani-

satie. Naast het wegtrekken van de buurtwinkels, bakkers en slagers, zijn nu ook de 

bankkantoren in bepaalde (deel)gemeenten aan het verdwijnen. Soms is er enkel 

nog een cashautomaat, soms is die er zelfs niet meer. Wat als dit ook gebeurt met de 

fysieke loketten of locatiegebonden dienstverlening? 

Een woonzorgcentrum kunnen we bijvoorbeeld zien als een fysiek loket. Het be-

staande woonzorgcentrum wordt overgenomen door een andere actor. Na enkele 

jaren bouwt die actor een nieuw woonzorgcentrum 20 km verderop, waarin het 

oude wordt geïntegreerd. Het oude woonzorgcentrum wordt afgebroken. 

Het zou kunnen dat de reorganisatie, de bereikbaarheid van de diensten verhoogt. 

Naast vaste fysieke loketten, werk je ook met mobiele loketten.  Een belangrijk on-

derdeel van het breed geïntegreerd onthaal is nu ook om naar de mensen zelf te 

stappen. Naast een vaste balie, is er een mobiel aanspreekpunt dat ter plekke gaat 

en de blinde vlekken meeneemt.  

BETAALBAARHEID 

In welke mate vormt de prijs voor het aanbod een drempel? Belangrijke vragen in dit kader 

zijn: 

Heeft de reorganisatie invloed op de prijs die de burger moet betalen?  

Zo ja, welke gevolgen zal dit hebben? Zal de vraag naar de dienstverlening toenemen 

of afnemen? Zien we een verschuiving in de doelgroepen en het gebruikersprofiel?  

Bij gezinszorg bijvoorbeeld hangt de gebruikersbijdrage af van het inkomen. Zien we 

plots een verschuiving naar meer prestaties voor de meer gegoede burgers, de mid-

denklasse? Komen sociaal kwetsbare mensen minder aan bod? Een dienst gezinszorg 

krijgt ook subsidies per dossier. Dus hoe meer dossiers een organisatie heeft, hoe 

meer subsidies er binnenkomen. Verleidelijk toch om vooral in te zetten op kortdu-

rende hulp, zoals kraamzorg, om zo zoveel mogelijk dossiers te hebben? Wat dan 

met de complexere en zwaardere zorgvragen? 
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Wat met de speciale prijszetting die besturen vaak hanteren voor hun burgers? Het 

gebeurt dat besturen diensten aanbieden onder de kostprijs, omdat ze geen hogere 

prijs willen vragen aan hun burgers. Zodra de overnemer de dienst overneemt, past 

die de prijzen aan. Logisch, want de overnemer wil uiteraard niet onder de kostprijs 

werken. De vraag is dan: wat met de burgers die door die prijsverhoging hun factuur 

niet meer kunnen betalen? Ziet het vervolgens een stijging in de individuele tussen-

komsten door de sociale dienst? De besparingen die het lokaal bestuur op die ma-

nier realiseert op de ene operationele dienst, worden zo (gedeeltelijk) teniet gedaan 

door meer kosten op de sociale dienst. 

Welke invloed heeft het scenario op de prijszetting op langere termijn? 

In een aantal sectoren is er een reglementair kader rond de prijszetting. Is dat niet 

het geval, dan stelt deze vraag zich wat dit op termijn kan betekenen voor de bur-

gers. Kunnen we als lokaal bestuur nog een eigen prijzenbeleid voeren? Is dit niet 

meer het geval, welke gevolgen heeft dit dan voor de burger?   

De interne organisatie 

Een tweede invalshoek is de interne organisatie. Hier komen 

drie belangrijke elementen aan bod: 

• Welke invloed heeft het scenario op de samenwer-

king en de communicatie met andere operationele 

diensten van het lokaal bestuur? 

• Wat gebeurt er met het personeel van de desbetref-

fende dienst? 

• Welke invloed heeft dit scenario op de ondersteu-

nende diensten? 

INVLOED OP DE SAMENWERKING EN COMMUNICATIE MET ANDERE 

OPERATIONELE DIENSTEN  

Die invloed hangt natuurlijk samen met de concrete situatie en het gekozen scenario.   

In de huidige situatie zitten alle taken (de algemene intake, de specifieke intake voor een 

bepaalde dienstverlening en de zorg) bij één organisatie, het OCMW. In een klein OCMW 

worden deze verschillende taken misschien door één persoon opgenomen. Uiteraard kun-

nen deze taken ook een onderdeel zijn van het takenpakket van verschillende personen, die 

op een informele wijze communiceren en overleggen. Ze springen binnen in elkaars bureau, 

ontmoeten elkaar op de gang of spreken elkaar bij de koffiemachine. Zo slagen zij erin om 

een geïntegreerd antwoord te bieden op de zorgvraag, zonder dat er echt een structureel 

overleg aan te pas hoeft te komen.  
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In het kader van de reorganisatie is de vraag: wie doet nog wat? Welke taken neemt het 

OCMW nog op en welke gaan over naar de nieuwe organisatie?  Bijkomend is de vraag: Hoe 

verloopt de communicatie, gegevensoverdracht en wederzijdse feedback tussen beide orga-

nisaties?  

Veronderstel dat het bestuur zijn gezinszorg verzelfstandigt. De diensten worden in een 

aparte rechtspersoon ondergebracht. Voor de rest verandert er weinig. De maatschappelijk 

werker die de dienst leidt, blijft op zijn bureau zitten, naast zijn collega’s die de rest van het 

zorgaanbod aansturen en vlakbij zijn collega’s van de sociale dienst. In zo’n situatie zal dit 

niet veel invloed hebben.  

Als de zorgvereniging zijn management en administratie in een ander gebouw zet, drie kilo-

meter verder, dan zal dit de samenwerking en communicatie tussen de gezinszorg en an-

dere diensten wel beïnvloeden. 

Als bij samenwerking binnen een regionale diensten gezinszorg, er per gemeente een groep 

verzorgenden en een leidinggevende behouden blijft, kan de invloed op de werking beperkt 

zijn. De gevolgen zijn anders als er gewerkt wordt met werkingsgebieden die verschillende 

gemeenten omvatten en waarbij er per werkingsgebied een leidinggevende en een groep 

verzorgenden actief is.  

Bij een samenwerking spreken we over een dienstverlening op grotere schaal. Door het ge-

geven van een grotere schaal, krijgen we ook meer afgebakende gespecialiseerde takenpak-

ketten die aan verschillende personen worden toebedeeld. Bovendien zitten die personen 

vaak verspreid over meerdere organisaties. Naarmate er samengewerkt wordt binnen een 

grotere organisatie en naarmate de fysieke afstand tussen de partners groter wordt, zal de 

communicatie en gegevensoverdracht meer aandacht vereisen. Dat betekent dat de infor-

mele communicatiemechanismen die binnen een kleiner OCMW werken, in de nieuwe con-

text minder geschikt zijn. De communicatie verliest haar informeel karakter en verloopt for-

meler en meer gestructureerd. Dit zal gevolgen hebben voor de snelheid van afstemmen en 

aanpassing van de dienstverlening. Zonder er dieper op in te gaan, willen we toch even aan-

stippen dat zich hier problemen i.v.m. de privacywetgeving stellen.  

Hoe behouden we, bij de keuze van een nieuwe organisatievorm, de signaalfunctie? De sig-

naalfunctie is belangrijk vanuit het standpunt van de gebruiker, omdat ze het OCMW helpt 

om de zorg zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van de individuele gebruiker. 

Ze is belangrijk voor het OCMW, omdat ze het OCMW indicaties geeft over de mate waarin 

het beleid tot de gewenste maatschappelijke resultaten leidt.  

Blijft de signaalfunctie behouden?  Hebben we daarvoor de medewerking van onze partner 

nodig? Vraagt deze een vergoeding? Heeft de partner belang bij deze signaalfunctie? Of ma-

ken we de signaalfunctie los van de dienstverlening en gaan we ze op een andere manier or-

ganiseren? 

Er zijn nog andere manieren waarop verzelfstandigen, samenwerken of privatiseren de rela-

tie met een andere dienst kan beïnvloeden. Soms leidt de ene dienstverlening de cliënt naar 
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een andere vorm van dienstverlening. Warme maaltijden en mindermobielencentrale kun-

nen een opstap vormen tot de poetsdienst. Van de poetsdienst kan de gebruiker doorstro-

men naar de gezinszorg. Gezinszorg is de instappoort voor ouderenzorg.  

Wat als het lokaal bestuur beslist om de poetsdienst onder te brengen in een samenwer-

kingsverband of te privatiseren? Welke invloed zal dit hebben op de toeleiding naar de ge-

zinszorg en vervolgens naar de ouderenzorg? Gaat de samenwerkingspartner of de private 

partner die de poetsdienst heeft overgenomen, naar ons doorverwijzen? En wat als de pri-

vate partner deel uitmaakt van een groep die ook gezinszorg en ouderenzorg aanbiedt?  

  

Welke invloed heeft de reorganisatie van de dienst op het aanbieden van integrale en naad-

loze zorg?  Dit verschilt sterk van context tot context. Als het lokaal bestuur al zijn zorgdien-

sten onderbrengt in een andere organisatie (verzelfstandiging of samenwerking), zal dit wei-

nig effect hebben. Als het bestuur zijn beperkt aanbod onderbrengt in een 

samenwerkingsverband met een breder aanbod, kan dit een positief effect hebben.  

 Als het lokaal bestuur een van zijn zorgdiensten, bijvoorbeeld gezinszorg, onderbrengt in 

een samenwerkingsverband of afstoot, en de andere diensten behoudt, kan dit het aanbie-

den van integrale zorg bemoeilijken. Het aanbod van de overnemer wordt groter, die van 

het OCMW kleiner. De keten van zorg wordt als het ware doorbroken en je komt met een 

gat te zitten. In plaats van met minder organisaties, wordt de gebruiker nu geconfronteerd 

met meerdere organisaties die bij hem over de vloer komen. Wordt de gebruiker hier beter 

van? 

En welke invloed zal deze reorganisatie hebben op sociale tewerkstelling binnen de betrok-

ken operationele diensten?   

HET PERSONEEL 

Bij het luik personeel stippen we drie vraagstukken aan: 

• Wat doet het lokaal bestuur met het huidige personeel van de betrokken dienst?  

• Wat zijn de gevolgen voor de sociale maribel?  

• Welke invloed heeft de reorganisatie op de responsabiliseringsbijdrage?  

Wat doet het lokaal bestuur met het huidige personeel van de 

betrokken dienst?   

Deze vraag stelt zich niet als het lokaal bestuur zijn actorrol behoudt. Ze stelt zich wel als het 

lokaal bestuur ervoor kiest te verzelfstandigen, samen te werken of zijn dienst te privatise-

ren. In grote lijnen beschikt het bestuur over drie mogelijkheden: 

• Het kan zijn personeel detacheren of ter beschikking stellen 

• Het kan zijn personeel overdragen  
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• Het kan zijn personeel ontslaan 

Bij terbeschikkingstelling of detachering (beide begrippen hebben dezelfde betekenis) blijft 

de medewerker bij het lokaal bestuur werken, maar wordt ter beschikking gesteld van een 

andere rechtspersoon waar hij zijn taken uitvoert. Doordat hij werknemer blijft van het lo-

kaal bestuur, behoudt hij al zijn rechten. De organisatie naar wie de werknemer wordt gede-

tacheerd, kan in beperkte mate werkgeversgezag uitoefenen.  

  

De werknemer moet niet akkoord gaan met de terbeschikkingstelling, tenzij deze een essen-

tiële wijziging van zijn arbeidsovereenkomst zou inhouden. 

Medewerkers van een gemeente of OCMW kunnen ter beschikking gesteld worden aan een 

autonoom gemeentebedrijf, een welzijnsvereniging, een vzw,…  Dit kan zeker voor statutai-

ren. Er is enige discussie tussen specialisten of dit wel of niet kan voor contractuelen.  

Bij overdracht is de werknemer niet langer een personeelslid van de gemeente of het 

OCMW, maar wordt hij werknemer van de nieuwe rechtspersoon. Er vindt een verandering 

van werkgever plaats. Overdracht van personeel kan tussen gemeente en OCMW,  naar een 

eigen autonoom gemeentebedrijf, welzijnsvereniging of intergemeentelijk samenwerkings-

verband en omgekeerd. Het kan voor statutairen en contractuelen. Het overgedragen per-

soneelslid wordt automatisch werknemer van de andere organisatie zonder dat hij een se-

lectieprocedure moet doorlopen.  

Het overgedragen personeelslid behoudt, zolang hij bij deze nieuwe werkgever werkt, zijn 

bezoldiging en geldelijke anciënniteit. Dit geldt niet voor de secundaire arbeidsvoorwaar-

den.  

 Overdracht van personeel naar de private sector kan, maar niet voor statutair personeel. 

Het  statuut “statutair” bestaat daar niet. 

We moeten een onderscheid maken tussen een individuele en een collectieve overdracht. 

Een collectieve overdracht valt onder de toepassing van een Europese richtlijn die extra be-

scherming geeft aan medewerkers bij zo’n overdracht. 

We spreken van een collectieve overdracht als een volledige dienst van een gemeente of 

OCMW wordt overgenomen door een andere rechtspersoon. Alles gaat over naar de over-

nemer:gebruikers, subsidies, personeel… Bij een collectieve overdracht gaat het personeel 

automatisch over: er is geen toestemming van de betrokken personeelsleden vereist.  

Bij overdracht behoudt een personeelslid zijn geldelijk statuut en anciënniteit op basis van 

de Belgische regelgeving. De Europese richtlijn voorziet een behoud van alle arbeidsvoor-

waarden (dus ook de secundaire) voor een bepaalde periode. De richtlijn voorziet dat deze 

periode bepaald wordt door de nationale wetgeving. In België werd de richtlijn echter niet 

omgezet. De rechtsleer stelt dat deze periode minimaal één jaar bedraagt. 

Bij individuele overdracht wordt geen volledige dienst maar slechts een of enkele medewer-

kers van die dienst overgedragen. In dat geval is de toestemming van de betrokken perso-

neelsleden vereist. 
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Een derde optie is ontslag. Ontslag kan enkel voor contractuele medewerkers. Daarbij moe-

ten de regels van het arbeidsovereenkomstenrecht worden gerespecteerd m.b.t. termijnen 

en vergoedingen. Statutaire medewerkers kan je niet ontslaan. Voor hen bestaat wel een 

systeem van disponibiliteit met wachtgeld wegens ambtsontheffing (een soort "werkloos-

heidsuitkering" voor statutairen) indien dit voorzien is in de lokale rechtspositieregeling. 

  

Contractuele medewerkers ontslaan naar aanleiding van een overname van een dienst, is in 

principe verboden (maar gebeurt in de praktijk soms wel). 

Wat zijn de gevolgen voor de middelen sociale maribel?  

De sociale maribel is een tewerkstellingsmaatregel. De werkgever krijgt subsidies in ruil voor 

de creatie van bijkomende tewerkstellingsplaatsen. Hij moet dit bewijzen via een stijging 

van het arbeidsvolume te opzichte van de referentieperiode. Overdracht van personeel kan 

hier een invloed hebben (detachering niet). 

In het kader van reorganisatie van de zorg moeten we twee zaken in het oog houden: 

• Bevatten de diensten die bij de reorganisatie betrokken zijn, toegekende sociale ma-

ribel-plaatsen? Bij overdracht van een dienst gaan deze plaatsen en de verbonden 

financiering over naar de nieuwe rechtspersoon. Deze plaatsen kunnen echter vooraf 

aan een andere dienst binnen het bestuur worden overgedragen. 

• Zakt het arbeidsvolume onder de referentieperiode? Indien niet, dan stelt zich geen 

probleem. Gebeurt  dit door de overdracht van personeel wel, dan kan dat het be-

stuur vooraf een afwijking aanvragen bij het Fonds Sociale Maribel. Bij privatisering 

wordt deze afwijking niet toegestaan. In dat geval loopt het bestuur het risico al een 

deel of het geheel van zijn sociale maribel-subsidies te verliezen. 

Welke invloed heeft de reorganisatie op de responsabilise-

ringsbijdrage?   

De responsabiliseringsbijdrage is een vergoeding die een gemeente of OCMW in bepaalde 

gevallen moet betalen aan de Federale Pensioendienst (FPD) ter financiering van de pensi-

oenen van de statutaire personeelsleden. Daartoe worden twee bedragen met elkaar verge-

leken: 

• De pensioenen die door de Federale Pensioendienst worden uitbetaald aan de ge-

pensioneerde statutairen van het bestuur 

• De pensioenbijdrage die het bestuur op basis van zijn huidige statutaire medewer-

kers betaalt aan de Federale Pensioendienst. 

Indien de pensioenen die uitbetaald worden door de Federale Pensioendienst hoger liggen 

dan de pensioenbijdrage die het bestuur, op  basis van zijn huidige statutairen, betaalt aan 

de Federale Pensioendienst, dan moet het lokaal bestuur ongeveer 50 % van het verschil bij-

passen.  
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Het is duidelijk dat de overdracht van statutaire medewerkers gevolgen heeft voor de res-

ponsabiliseringsbijdrage die het bestuur in de toekomst zal moeten betalen.  

  

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN? 

De ondersteunende diensten worden opgebouwd in functie van de ondersteuningsbehoefte 

van de operationele diensten. Hoe groter de operationele diensten, hoe groter de onder-

steunende diensten zullen zijn. 

• De personeelsdienst hangt af van het aantal personeelsleden van het OCMW, wat 

grotendeels wordt bepaald door de operationele diensten. 

• De financiële dienst hangt af van het aantal facturaties en financiële transacties. 

• De technische dienst hangt af van de grootte van de gebouwen. 

Bij een reorganisatie van de zorg, kan het aantal en de grootte van de operationele diensten 

afnemen wanneer hun activiteiten worden overgenomen door een andere rechtspersoon. 

Gevolg: de ondersteunende diensten zijn te groot voor de resterende organisatie.  

Welke opties heeft een lokaal bestuur?   

In geval van een pure verzelfstandiging kunnen de ondersteunende diensten vanuit het 

moeder-bestuur ondersteuning geven aan de dochteronderneming. De enige vraag daarbij 

is of dit de efficiënte werking van de dochteronderneming niet bemoeilijkt.  

De nieuwe entiteit heeft natuurlijk ook nood aan een personeelsdienst en financiële dienst. 

Een mogelijk oplossing is het personeel van de ondersteunende diensten over te dragen of 

te detacheren naar de overnemende entiteit.   

Maar, het is niet altijd zo eenvoudig: 

• Soms heeft de overnemer al een personeelsdienst en financiële dienst die groot ge-

noeg is om het werk te doen of moet die dienst wel worden uitgebreid, maar met 

minder personeel dan het bestuur op "overschot" heeft. 

• In geval van samenwerking binnen een zorgvereniging kunnen de ondersteunende 

diensten van de zorgvereniging te groot worden, als elk bestuur zijn personeel "op 

overschot" overdraagt.  

• Pure overdracht garandeert niet dat er binnen de ondersteunende diensten van de 

overnemer, de nodige competenties aanwezig zijn voor een goed functionerende on-

dersteuning. 

• We spreken hier niet over een collectieve, maar wel over een individuele overdracht 

van personeel. In dit geval moet het betrokken personeelslid zijn toestemming ge-

ven. Als dit betekent dat het personeelslid twintig kilometer verder moet gaan wer-

ken i.p.v. op drie minuten van zijn huis, zal hij misschien niet geïnteresseerd zijn. 
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Het bestuur kan aan deze personeelsleden een gelijkwaardige job aanbieden, op hetzelfde 

niveau van zijn huidige functie. Dit kan een bestaande vacature zijn, tenminste als het perso-

neelslid over de nodige kwalificaties beschikt. Soms wordt er een job op maat gecreëerd. Als 

het de bedoeling is om met de reorganisatie besparingen te realiseren, is dit natuurlijk niet 

de manier waarop dat doel bereikt wordt. Besparingen bij de ene dienst leiden dan op een 

andere plek binnen de organisatie tot hogere kosten.  

Uiteindelijk kan het bestuur er ook voor kiezen om het overtollig personeel te ontslaan. Dit 

kan alleen voor contractuelen, niet voor statutairen. Bij ontslag vermindert het bestuur de 

kosten op termijn, maar een ontslagprocedure brengt op zich ook kosten mee. Politieke fall 

out en de gevolgen voor het sociaal klimaat binnen de organisatie, weerhouden de besturen 

er soms van een dergelijke beslissing te nemen. 

Een gelijkaardig vraagstuk kan zich stellen ten aanzien van het leidinggevend en administra-

tief personeel van de operationele diensten. 

Geld 

Altijd een interessant onderwerp is geld. Uiteraard wil het lo-

kaal bestuur zicht krijgen op de kostprijs van het nieuw orga-

nisatiescenario en dit vergelijken met de huidige situatie. Het 

heeft weinig zin naar de boekhouding te kijken. Deze is ge-

richt op het verleden. Wat het bestuur wil, is weten hoeveel 

geld ze in de toekomst moet voorzien om de toegang van 

haar burgers tot zorg te verzekeren.   

Wil het bestuur dit professioneel aanpakken, dan maakt ze 

een degelijke financiële simulatie. We gaven reeds aan dat 

een beslissing tot reorganisatie van de zorg een strategische 

beslissing is die op lange termijn gevolgen heeft. Een financiële simulatie moet dan ook over 

een langere periode gemaakt worden. We zouden aanraden om dit over een periode van 10 

à 12 jaar te doen. Een simulatie over zo’n periode zal niet juist zijn, maar geeft wel aan in 

welke richting de cijfers evolueren.  

Financieel kunnen we zo’n beslissing zien als een desinvesteringsbeslissing of een make or 

buy beslissing. We laten ons inspireren door de investeringsanalyse om onze beslissing fi-

nancieel in kaart te brengen. Een cash flow analyse kan hier zeker een hulpmiddel zijn.  

Visueel stellen we een cash flow analyse als volgt voor: 
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We brengen de in- en uitgaande geldstromen in kaart over de gekozen planningstermijn. 

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven geeft ons het tekort (of overschot) dat het lokaal 

bestuur zal moeten bijpassen om het gekozen scenario te realiseren.  

We kunnen op twee manieren werken: 

• Ofwel maken we een dergelijke simulatie voor de bestaande manier van werken en 

voor het beoogde scenario. Leggen we de twee simulaties naast elkaar, dan zien we 

welk scenario financieel het voordeligst is. 

• Of we maken een simulatie voor de huidige manier van werken. Het tekort dat we zo 

berekenen, wordt een besparing als we de huidige manier van werken stopzetten.  

Maar, daarmee zijn we er nog niet. Het nieuwe scenario zal bijkomende kosten en opbreng-

sten meebrengen, die we ook in rekening moeten brengen. Daardoor zal het initiële tekort 

groter of kleiner worden.  

Gaan we even uit van een overdracht van de zorgdienst naar een publieke of private over-

nemer. Aan welke bijkomende kosten en/of opbrengsten moeten we dan denken?  

• Personeelsleden worden gedetacheerd naar de overnemer. Het lokaal bestuur blijft 

dus instaan voor de loonkost. Daartegenover kunnen opbrengsten staan als de over-

nemer hiervoor een vergoeding betaalt. Hij stort bijvoorbeeld  een deel van de subsi-

dies door. Dergelijke bedragen kunnen op lange termijn worden beïnvloed door een 

wijziging in de subsidiewetgeving. 

• De overnemer kan ook andere vergoedingen betalen aan het lokaal bestuur   

o Voor gebruik van infrastructuur en/of huur van een gebouw 

o Een éénmalige vergoeding voor de overname van de dienst 

• De (statutaire) personeelsleden gaan niet mee en blijven bij het OCMW. Hun loon-

kost moet van de besparing worden afgetrokken. Tenzij zij een bestaande vacante 

functie invullen, want dan is het geen extra uitgave. 
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• De personeelsleden worden overgenomen met behoud van hun bestaande arbeids-

voorwaarden, maar de overnemer wil slechts de in zijn sector gangbare lonen en ar-

beidsvoorwaarden toepassen. Het verschil past het lokaal bestuur bij. Dit kan ver-

schillende vormen aannemen: 

o Het kan over een heel lange periode gaan (zeker als er wat jongere werkne-

mers bijzitten). 

o Het bestuur blijft bijvoorbeeld de eindejaarspremie en de hospitalisatieverze-

kering betalen. 

o Het bestuur komt tussen bij langdurige ziekte van statutaire medewerkers 

• De huidige personeelsleden gaan niet allemaal over naar de overnemer en het be-

stuur moet deze medewerkers ontslaan. De opzeggingsvergoedingen moeten wor-

den in rekening gebracht. In principe kan dit niet voor de medewerkers van een ope-

rationele dienst, omdat zij, gelet op de Europese richtlijn, niet mogen ontslagen 

worden naar aanleiding van de overdracht van een dienst.  

• Het bestuur subsidieert de nieuwe overnemer. Het legt bijvoorbeeld twee euro per 

uur bij voor de gezinszorg dat op zijn grondgebied gepresteerd wordt of geeft een 

vast jaarlijks bedrag. 

• Het bestuur komt tussen in het verlies van de overnemer. 

• De overnemer blijft infrastructuur gebruiken, gratis of tegen een niet-marktcon-

forme vergoeding. Dit is een vorm van subsidiëring in natura. De kosten van de infra-

structuur of het verschil met de marktconforme vergoeding, vormen een indicatie 

van de waarde van de steun in natura.  

• Soms wordt het verlies van de dienstverlening veroorzaakt door de prijszetting van 

het bestuur. De prijs ligt bijvoorbeeld lager dan de kostprijs ter bevordering van de 

toegankelijkheid van de zorg. Dit impliceert dat de kostprijs van het sociaal beleid ge-

boekt wordt op een zorgdienst i.p.v. op de sociale dienst. 

Wat gebeurt er nu als de dienst wordt overgenomen en de overnemer tegen marktcon-

forme prijzen werkt? Het zou kunnen dat het lokaal bestuur meer moet tussenkomen om de 

toegang voor haar burgers te verzekeren. De besparing die het zo realiseert op de zorg-

dienst, komt als kost terug binnen via de sociale dienst. Een vestzak-broekzakoperatie.  

• Het lokaal bestuur blijft een gedeelte van de taken opnemen die betrekking hebben 

op de overgedragen activiteit.  

• De infrastructuur die door de overgedragen dienst werd gebruikt, wordt verkocht, 

verhuurd of voor een andere activiteit gebruikt. 

• Transactiekosten: het onderzoek van de verschillende scenario’s, de zoektocht naar 

een samenwerkingspartner, het opvolgen en evalueren van de taken die door de 

overnemer worden uitgevoerd, brengen extra kosten mee. 

• De overnemer vraagt een borgstelling aan het bestuur. 
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Positie in het werkveld 

Een lokaal bestuur kan, hetzij alleen als actor, het-

zij in samenwerking met andere actoren en bur-

gers, zijn maatschappelijke doelstellingen realise-

ren. In zijn actorrol heeft het lokaal bestuur de 

macht in handen om acties op te zetten die het 

nuttig en nodig acht om zijn doelstellingen te be-

reiken. De situatie is anders bij samenwerking. Hoe 

kan het lokaal bestuur het gedrag van de andere 

actoren of burgers beïnvloeden zodat zij acties op-

zetten en output produceren die er toe bijdragen 

dat de maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd? Over welke instrumenten be-

schikt het lokaal bestuur? En in welke mate beïnvloedt het gekozen scenario de mogelijkhe-

den van het bestuur om binnen het werkveld (sturend) op te treden en controle uit te oefe-

nen?  

We visualiseren deze stelling als volgt: 

 

 

 

In zijn actorrol heeft het lokaal bestuur de macht in handen om acties op te zetten die het 

nuttig en nodig acht om zijn doelstellingen te bereiken. De situatie is anders bij samenwer-

king. Hoe kan het lokaal bestuur het gedrag van de andere actoren of burgers beïnvloeden 

zodat zij acties opzetten en output produceren die er toe bijdragen dat de maatschappelijke 

doelstellingen worden gerealiseerd? Over welke instrumenten beschikt het lokaal bestuur? 

En in welke mate beïnvloedt het gekozen scenario de mogelijkheden van het bestuur om 

binnen het werkveld (sturend) op te treden en controle uit te oefenen?  
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In regie- en coördinatietermen spreken we over doorzettingsmacht: de mogelijkheid van 

het lokaal bestuur om medewerking van anderen af te dwingen. Klassiek onderscheiden we  

hier drie instrumenten: de stok, de wortel en de preek. 

 

De stok 
Soms beschikt een bestuur over instrumenten waarmee het de burger en actoren kan dwin-

gen mee te werken aan zijn beleid. Dit zijn juridische instrumenten: 

• Ruimtelijke ordening: wie niet meewerkt aan het beleid, krijgt geen bouwvergun-

ning. 

• Parkeerbeleid: wie op de verkeerde plaats parkeert, vindt een vriendelijke uitnodi-

ging tot betaling onder zijn ruitenwisser. 

• Wie het wat te bont maakt, krijgt een GAS-boete.  

De macht van een lokaal bestuur kan ook een economische basis hebben. Als een organisa-

tie grotendeels gefinancierd wordt door het lokaal bestuur, dan kan het bestuur die subsidie 

als hefboom gebruiken om ze te doen meewerken aan het lokaal beleid. 

De wortel 
Door middel van financiële stimuli kan het lokaal bestuur andere spelers binnen het werk-

veld verleiden om acties te ondernemen die bijdragen tot de maatschappelijke doelstellin-

gen. Voorbeelden vinden we in de isolatiepremie, renovatiepremie, mantelzorgpremie, ver-

mindering van het lidgeld voor wie tot een sportvereniging toetreedt,… 

De preek  
Door overleg, door te motiveren, sensibiliseren en overtuigen, door een beroep te doen op 

gemeenschappelijke visie en waarden, probeert het bestuur de actoren en burgers in de 

goede richting te duwen. Het bestuur doet bijvoorbeeld een opruimactie voor zwerfvuil in 

samenwerking met de jeugd- en milieuverenigingen.  

 

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat een lokaal bestuur zich inzake zorg vaak alleen op 

de preek kan beroepen. 
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Laten we even stilstaan bij de bouwstenen van het organisatiescenario:  

 

 

 

 

Naarmate het bestuur verschuift van een zuivere actorrol naar samenwerking en privatise-

ring, zien we een afname van de lokale autonomie en een vermindering van de zeggenschap 

/ doorzettingsmacht. Het spreekt voor zich dat hoe verder het bestuur afstaat van de dienst-

verlening, hoe lager haar invloed wordt. Dit bemoeilijkt het bereiken van de maatschappe-

lijke doelstellingen.  

Als actor heeft het bestuur alle macht in handen en beslist het vrij die in te zetten. Bij sa-

menwerking zit je niet meer alleen rond de tafel. Je moet steeds met andere partners over-

leggen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.  

Hoe is de positie bij privatisering? Welke autonomie en zeggenschap heeft een bestuur nog 

dat zijn diensten heeft  afgestoten of geprivatiseerd? Als het niet oplet, komt het bestuur 

snel in een positie waarin het weinig tot geen sturende kracht meer heeft. 

Zo wordt bij de overdracht van een zorgdienst naar een private partner vaak de vergunning, 

erkenning of subsidiebeslissing mee overgedragen. Bij de overheid die subsidieert, vergunt 

of erkent, wordt een wijziging van organisator aangevraagd. Op die manier is de overdracht 

compleet. Er is vaak geen weg terug. 

In sommige sectoren, zoals de kinderopvang, kan de erkenning, vergunning en subsidiebe-

slissing op naam van het lokaal bestuur worden gehouden. In die gevallen is het veiliger om 

enkel de exploitatie over te dragen. Zo kan het bestuur -bij problemen met de exploitatie- 

sneller handelen en eventueel de exploitatie terug overnemen.  

Het is aangewezen stil te staan bij de gevolgen die een nieuwe manier van organiseren kan 

hebben op de positie van het lokaal bestuur. Enkele doordenkertjes:  
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• Hoe is de positie van het lokaal bestuur t.o.v. de nieuwe partner? Kan het lokaal be-

stuur het beleid en de dienstverlening van de partner beïnvloeden, zodat dit aansluit 

op de lokale doelstellingen?  

o Over welke middelen beschikt het daarvoor? Zijn er financiële banden die het 

als hefboom kan gebruiken? Kan financiële ondersteuning gelinkt worden aan 

bepaalde resultaten?  

o Neemt het lokaal bestuur deel aan de bestuursorganen van de partner? Durft 

het bestuur de macht die het daar heeft (bijvoorbeeld een voorstel afkeuren) 

ook effectief gebruiken?  

o Wat spreekt het bestuur af met de overnemer? Creëert het bestuur kansen 

om sturing uit te oefenen? Giet het bestuur een aantal afspraken (bereik, 

doelgroepen, toegankelijkheid, personeel, rapportering, financiering,…) in 

een sluitende (en liefst gemakkelijk afdwingbare) overeenkomst? Of onderte-

kent het een blanco cheque?  

• Beïnvloedt het lokaal bestuur door zijn actorrol het gedrag van de andere spelers? 

De prijszetting en kwaliteitsnormen van het lokaal bestuur kunnen die van andere 

actoren beïnvloeden. Verliest het bestuur die mogelijkheid door de reorganisatie? 

• Verliest het bestuur door zijn actorrol op te geven de kennis en ervaring die nodig is 

om in het werkveld sturend op te treden en zo een goede regie te voeren? 

• De toegankelijkheid van de dienstverlening wordt ook bepaald door het beleid dat 

het lokaal bestuur voert. De burger moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om 

van de dienstverlening gebruik te kunnen maken. In welke mate kan het lokaal be-

stuur na de reorganisatie nog een eigen beleid voeren? Of wordt die mogelijkheid 

beperkt (of onbestaande)? Denk daarbij aan: doelgroepenbeleid, prijsbeleid, uitbrei-

ding van de capaciteit op het eigen grondgebied, mogelijkheden tot sociale tewerk-

stelling. 

o Heeft dit financiële consequenties voor het bestuur? Een zorgvereniging kan 

wel de mogelijkheid bieden om een eigen beleid te voeren, maar rekent mis-

schien de kosten daarvan door aan het bestuur. 

• Samenwerking betekent vaak op een andere schaal werken. Krijgen we op termijn 

een tendens tot een gemeenschappelijk beleid over alle samenwerkingspartners 

heen weg van de lokale autonomie? Er is dan sprake van een spanningsveld tussen 

lokale effectiviteit en bovenlokale efficiëntie. Het bestuur wil dat de dienstverlening 

optimaal aansluit op de lokale noden. Maar, de samenwerking is vaak ingegeven 

door een drang naar besparingen en efficiëntie. Efficiëntie krijg je door standaardisa-

tie: dus minder maatwerk en minder goede aansluiting op de lokale noden.  

o Stelt dit probleem zich ook bij verzelfstandiging? Zou het kunnen dat de ver-

zelfstandigde entiteit op termijn een meer economische logica volgt en min-

der oog heeft voor een goed lokaal sociaal beleid?  
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• Heeft het lokaal bestuur nog de zekerheid dat er op termijn een aanbod zal zijn op 

zijn grondgebied? Binnen een groter samenwerkingsverband kan de dienstverlening 

verschuiven van de ene gemeente naar de andere, tenzij er wettelijke beperkingen 

zijn. 

• Door samenwerking met andere OCMW’s  binnen een welzijnsvereniging, creëren de 

besturen een grotere speler met een sterke regionale positionering.  

• Wat zijn de gevolgen voor de gebruiker en het lokaal bestuur als er geen publiek aan-

bod meer is in de streek? Wat als een externe aanbieder zijn quasi-monopolie positie 

gebruikt om de lokale besturen tegen elkaar uit te spelen teneinde maximale lokale 

subsidiëring te krijgen? 

• Wat als de samenwerkingspartner de dienstverlening aan een andere partner over-

draagt? Of de dienstverlening gewoon stopzet of failliet gaat? 

• Bestaat er een exit-strategie? Het is veel comfortabeler in een samenwerking te 

stappen als het bestuur over de mogelijkheid beschikt om er weer uit te stappen, bij-

voorbeeld als de samenwerking slecht draait. Zijn de kosten en drempels om deze 

strategie te implementeren redelijk? Een voorbeeld van een mogelijke exit-strategie 

is de dienst te behouden, maar de exploitatie uit te besteden voor een aantal jaar. Is 

het bestuur ontevreden, dan kan het beslissen deze uitbesteding niet te hernieuwen. 

• Welke gevolgen heeft de reorganisatie voor het imago van het OCMW? Tien jaar ge-

leden, toen het Lokaal Sociaal Beleid op gang kwam, was de redenering: het OCMW 

heeft nog een imago van "voor de armen". Dat vormt voor sommige doelgroepen 

een drempel. Zorgdiensten zoals warme maaltijden, minder mobielencentrale, ge-

zinszorg,.. temperen dit imago. Ze zijn niet "voor de armen", want iedereen kan er 

gebruik van maken.. Door de reorganisatie worden soms laagdrempelige diensten 

die de toegang tot het OCMW vergemakkelijken, eruit gehaald. Zal dit de drempel 

voor bepaalde groepen opnieuw verhogen? 

• De reorganisatie kan leiden tot een verlies van signaalfunctie. Het wordt moeilijker 

om snel in te spelen op de gewijzigde behoeften van de gebruiker. Op beleidsniveau 

heeft het bestuur  minder inzicht in de wijzigende maatschappelijke behoeften en 

tekortkomingen van het aanbod.  

• Meer kiezen voor samenwerking veronderstelt investeren in kennis en capaciteit om 

de samenwerking op te volgen en het beleid, indien nodig, bij te sturen: 

o Informatieverzameling met het oog op de bijsturing van het beleid  

o Opvolging en evaluatie van de reorganisatie en dus de samenwerking 

o Heronderhandelen en ontwikkelen van alternatieven 
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De juridische invalshoek 

Onze laatste invalshoek is de juridische. We gaan 

hier niet te diep op in. Dat zou ons te ver leiden. Het 

is sterk afhankelijk van de sector waarbinnen de re-

organisatie zich situeert en van het scenario waar-

voor het bestuur kiest.  

Twee zaken die je zeker in gaten moet houden: 

• De sectorale wetgeving. Deze bepaalt wat wel of niet kan rond erkenningen en subsi-

dies en de (on)mogelijkheid tot overdracht ervan, kwaliteitsnormen e.d.; 

• De wetgeving voorziet een aantal juridische vormen waarbinnen lokale overheden 

kunnen samenwerken. De mogelijkheden en onmogelijkheden van deze vormen, 

hou je best in het oog.  

Daarnaast mag je ook de wetgeving overheidsopdrachten niet uit het oog verliezen. Voor 

bepaalde vormen van samenwerking zal je deze moeten naleven. In principe is deze wetge-

ving van toepassing als het lokaal bestuur  

• een contract 

• onder bezwarende titel 

• met derden afsluit 

• voor de uitvoering van werken, de levering van goederen of de aankoop van dien-

sten. 

  

Hierop bestaan twee uitzonderingen die in het kader van de reorganisatie van de zorg van 

belang zijn: 

• Art 31 W.O.O. stelt dat samenwerking tussen lokale besturen niet onder de wetge-

ving overheidsopdrachten valt, als aan de drie volgende voorwaarden is voldaan: 

o de opdracht voorziet in of geeft uitvoering aan samenwerking tussen de deel-

nemende aanbestedende overheden om te bewerkstelligen dat de openbare 

diensten die zij moeten uitvoeren, worden verleend met het oog op de ver-

wezenlijking van hun gemeenschappelijke doelstellingen; 

o de invulling van die samenwerking berust uitsluitend op overwegingen in ver-

band met het openbaar belang;    

o de deelnemende aanbestedende overheden nemen op de open markt niet 

meer dan 20 % van de onder die samenwerking vallende activiteiten voor 

hun rekening.  

Voor alle duidelijkheid gaat het hier over samen doen, niet over door een ander la-

ten doen. 
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• Daarnaast is er het in-house principe voortvloeiende uit de rechtspraak van het Euro-

pees Hof. Een lokaal bestuur moet de wetgeving overheidsopdrachten niet naleven 

indien het een contract onder bezwarende titel voor de uitvoering van werken, de 

levering van goederen of de aankoop van diensten afsluit met een andere rechtsper-

soon 

o waarop het lokaal bestuur (eventueel samen met andere overheden) con-

trole uitoefent  

o EN die het merendeel van zijn activiteiten uitoefent voor zijn leden. 

Als bijvoorbeeld een aantal OCMW’s samen een welzijnsvereniging oprichten en daarin een 

keuken onderbrengen, die daarna warme maaltijden verkoopt aan de stichtende OCMW’s, 

valt dit niet onder de wetgeving overheidsopdrachten.   

Het gebeurt vaak dat een lokaal bestuur, in het kader van reorganisatie van de zorg, een sa-

menwerkingspartner zoekt. Meestal valt dit niet onder de wet overheidsopdrachten omdat 

het geen contract onder bezwarende titel voor de uitvoering van werken, de levering van 

goederen of de aankoop van diensten behelst.   

Betekent dit dat een bestuur vrij zijn partner mag kiezen? Dat hangt er van af. Als het be-

stuur een publieke of private partner zoekt om ‘iets’ te laten doen, dan moet ze de markt 

laten spelen en een marktverkenning doen. De plaatselijke traiteur kiezen om de dienst 

warme maaltijden aan over te dragen, kan dus niet zomaar.   

De zaak ligt anders als het bestuur gaat voor een samenwerking met publieke partner. Dan 

beschikt ze over de grootste vrijheid om een partner te kiezen en de samenwerking vorm te 

geven. Maar nogmaals: het gaat hier over samen doen, niet over laten doen. 

Tenslotte staan we nog even stil bij art 60 § 6 van de OCMW-wet. Dit artikel stelt dat "de 

noodzaak tot het oprichten of het uitbreiden van een inrichting of van een dienst moet blij-

ken uit een dossier dat een onderzoek bevat naar de behoeften van de gemeente en/of de 

streek en naar de gelijkaardige inrichtingen of diensten die reeds in functie zijn, een be-

schrijving van de wijze van functioneren, een nauwkeurige raming van de kostprijs en van de 

uitgaven die moeten gedaan worden, alsook, indien mogelijk, inlichtingen die een vergelij-

king met gelijkaardige instellingen en diensten mogelijk maken."  

Op basis van deze passage heeft de Raad van State gesteld dat een OCMW zijn diensten niet 

zomaar kan afstoten. Het afstoten van een inrichting of dienst moet gepaard gaan met een 

onderzoek waaruit blijkt dat er geen behoefte meer is aan de desbetreffende dienstverle-

ning. De mogelijkheid tot afstoting dient volgens de Raad van State dus als een uitzondering 

te worden beschouwd.  

In de praktijk gebeurt stopzetten of afstoten van OCMW-dienstverlening wel. Problemen 

ontstaan wanneer iemand (vb. uit de oppositie) klacht indient. 

  



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 
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Laten we de tekening waarmee begonnen zijn, er weer bijhalen. De tekening vertelt ons nu 

een volledig verhaal. 

 

 

 

We beginnen met een analyse. Bij een analyse tracht het lokaal bestuur zich een beeld te 

vormen van de huidige en de toekomstige situatie in het kader van een werkveld. Een werk-

veld is een plaats waar vraag en aanbod naar bepaalde vormen van individuele en collec-

tieve dienstverlening op elkaar worden afgestemd.  

Vervolgens bepaalt het bestuur zijn beleid: wat wil het op termijn bereiken? De wettelijke 

opdracht, de visie en de missie van het lokaal bestuur zijn de bouwstenen. Zij vormen het 

fundament van de maatschappelijke doelstellingen.  

Uitgaand van de analyse en rekening houdend met de doelstellingen die het bestuur wil be-

reiken, kiest het bestuur vervolgens een organisatiescenario. Daarbij is de essentiële vraag 

wat het bestuur zelf wil doen en rond wel zorgaanbod het wil samenwerken met andere ac-

toren. Het lokaal bestuur maakt hier een combinatie van zijn actorrol en zijn regie- en coör-

dinatierol.  
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Eens het organisatiescenario gekozen, kan het bestuur dit scenario grondig evalueren. De 

bedoeling is een goed inzicht te verwerven in de gevolgen, zodat het bestuur met kennis van 

zaken een beslissing kan nemen.  

Daartoe wordt het scenario vanuit vijf invalshoeken benaderd: 

• De burger: in welke mate beïnvloedt het nieuwe scenario de toegang van de burgers 

tot de zorgverlening? Hiervoor maken we gebruik van de 7B’s uit de toegankelijk-

heidsscan. 

• De interne organisatie. Hierbij stellen zich drie belangrijke vragen:  

o In welke mate beïnvloedt het nieuwe scenario de samenwerking met de an-

dere dienst?  

o Wat doet het lokaal bestuur met het personeel van de betrokken diensten?  

o Wat zijn de gevolgen van de reorganisatie op de ondersteunende diensten? 

• Het geld: hoe verhoudt de kostprijs van het reorganisatiescenario zich ten opzichte 

van de kostprijs van het huidige scenario? 

• De positie in het werkveld: het lokaal bestuur wil zijn doelstellingen realiseren in het 

kader van een bepaald werkveld. In welke mate kan het in dit werkveld sturend op-

treden? De klassieke instrumenten zijn daarbij de stok, de wortel en de preek. Welke 

invloed heeft de reorganisatie op het sturend vermogen van het lokaal bestuur?  

• De juridische invalshoek: in welke mate past het gekozen scenario binnen de moge-

lijkheden van het huidig reglementair kader? Belangrijk hierbij is artikel 60 §6 van de 

OCMW-wet dat beperkingen oplegt aan de mogelijkheid tot het afstoten van dienst-

verlening.  

 

 

Nog vragen?  

 

Dirk Meulemans  

dirk.meulemans@vvsg.be 

02/211.55.87 

 

Emme Vandeginste 

emme.vandeginste@vvsg.be 

02/211.56.70 
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