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Brasschaat heeft met Zorgbedrijf 
dubbele primeur
Brasschaat zette begin vorig jaar twee grote stappen: het woonzorgcentrum verhuisde niet alleen van het OCMW 
naar het kersverse Zorgbedrijf Brasschaat, de exploitatie kwam ook in handen van het Zorgbedrijf Antwerpen. 
OCMW-secretaris Bruno Van Mengsel ziet grote voordelen in de oprichting van een zorgbedrijf, maar ook grote 
gevoeligheden. ‘Daarom is het belangrijk dat de discussie zo rationeel mogelijk wordt gevoerd.’

tekSt jerOen verelst   foto stefan deWickere

Het Zorgbedrijf Brasschaat ging offi-
cieel van start op 1 januari 2016. 
‘We waren de oprichting natuur-

lijk al een hele tijd volop aan het voor-
bereiden,’ legt OCMW-secretaris Bruno 
Van Mengsel uit. ‘Het Zorgbedrijf paste 
in de kerntakendiscussie die zowat elke 
gemeente vroeg of laat voert. Wat doe je 
nog honderd procent zelf? Welke taken 
moet een gemeente of OCMW niet op 
zich nemen? En voor welke taken zoek 
je naar tussenoplossingen?’

‘Daar kwam nog bij dat het woonzorg-
centrum Vesalius al jaren met een deficit 
kampte. We konden dat onmogelijk ver-
der laten oplopen zonder dat het andere 
taken van het OCMW in de verdrukking 
bracht. We hebben verschillende moge-
lijke oplossingen uitgebreid onderzocht, 
en de oprichting van een publiekrechte-
lijke vereniging bleek de beste en meest 
logische optie. Zo werd het Zorgbedrijf 
Brasschaat geboren.’
Het OCMW bracht de gronden en de 

gebouwen van het woonzorgcentrum in 
het gloednieuwe Zorgbedrijf Brasschaat 
in. Het woonzorgcentrum Vesalius en 
de bijhorende assistentiewoningen en 
het dagverzorgingscentrum maken nu 
deel uit van het Zorgbedrijf Brasschaat. 
Maar het dienstencentrum op dezelfde 
locatie verhuisde niet meteen, en bleef 
gewoon bij het OCMW van Brasschaat 
horen. Net als de twee andere diensten-
centra van de gemeente, de thuiszorg en 
de schoonmaakdiensten…

SPECIAL zorgen doe je samen 

De mensen in de woonzorgcentra, hun families, de inwoners van Brasschaat… maken geen onderscheid tussen gemeente, OCMW of Zorgbedrijf. 
Voor hen maakt het allemaal niet veel uit. 
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‘Je moet stap voor stap te werk gaan,’ is 
een belangrijke les die Bruno Van Meng-
sel andere gemeenten en OCMW’s wil 
meegeven. ‘Elke verandering roept de 
nodige vragen op, dat is normaal. Het 
personeel van het woonzorgcentrum 
had vragen, maar ook de lokale politiek 
moest wennen aan het idee dat puur 
openbare taken nu deels verzelfstandigd 
zijn. Daar moet je rekening mee houden: 
transparant en duidelijk communiceren, 
oog hebben voor de sociale vrede, niet te 
veel in één keer willen.’

Schaalvergroting en expertise
In Brasschaat ging de oprichting van 
een zorgbedrijf meteen gepaard met een 
tweede grote verandering. Een primeur 
voor de gemeente. Het Zorgbedrijf Bras-
schaat gaf de exploitatie van het woon-
zorgcentrum, de assistentiewoningen 
en het dagverzorgingscentrum immers 
in handen van het Zorgbedrijf Antwer-
pen. Dat beheert al een hele reeks woon-
zorgcentra, dienstencentra, serviceflats, 
thuisdiensten in de stad Antwerpen. 
Het Zorgbedrijf Brasschaat was ook 
voor Antwerpen een primeur, de eer-
ste exploitatie buiten de stad. ‘Ook dat 
was geen eenvoudige beslissing,’ aldus 
Bruno Van Mengsel. ‘Maar we waren 
en zijn er nog altijd van overtuigd dat 
het Zorgbedrijf Antwerpen een meer-
waarde kan betekenen voor Brasschaat. 
De schaalvergroting maakt het mogelijk 
de kosten te drukken, door bijvoorbeeld 
betere prijzen af te dwingen. Maar het 
Zorgbedrijf Antwerpen heeft ook een 
massa ervaring en expertise in huis, en 
kan innovaties uitwerken die wij binnen 
Brasschaat met onze beperkte middelen 
niet aankunnen.’
Volgens de OCMW-secretaris verloopt 
de samenwerking tussen Antwerpen en 
Brasschaat uitstekend. ‘Er is georgani-
seerd overleg. De belangrijke beslissin-

gen worden genomen binnen onze raad 
van beheer en onze algemene vergade-
ring. Op Brasschaats niveau dus. Hoewel 
de directeur van het Zorgbedrijf Bras-
schaat dezelfde is als die van het Zorgbe-
drijf Antwerpen, blijft de lokale veranke-
ring met een Brasschaatse voorzitter en 
een meerderheidsvertegenwoordiging in 
de raad van beheer gegarandeerd.’
Alle personeel dat verhuisde van het 
Brasschaatse OCMW naar het Zorgbe-
drijf Brasschaat, behield zijn statuut en 
zijn loon. Maar Bruno Van Mengsel geeft 
toe dat de overgang van OCMW naar 
Zorgbedrijf niet eenvoudig is voor het 
personeel, en dat er ook na bijna twee 
jaar nog wrijvingen bestaan. ‘Mensen die 
op een bepaalde manier werkten, vaak 
al jaren aan een stuk, moesten zich nu 
aanpassen aan de procedures van het 

Zorgbedrijf Antwerpen. Die vragen soms 
wat meer flexibiliteit dan we hier gewend 
waren, en dat kost wat moeite.’

In Brasschaat ontstond politiek gekibbel 
over de kwaliteit van de dienstverlening 
in woonzorgcentrum Vesalius, die er vol-
gens de oppositie op achteruit ging. Na 
de uitzending van Pano, die underco-
ver wantoestanden blootlegde in private 
rusthuizen, laaide die discussie recent 
opnieuw op. ‘De kwaliteit van de zorg 
is goed,’ benadrukt Bruno Van Meng-
sel. ‘Dat was een van de hoofdredenen 
om de handen in elkaar te slaan met het 
Zorgbedrijf Antwerpen, hun expertise 
komt de bewoners van het woonzorgcen-
trum net ten goede. Daar waken we echt 
over. Wat wel zo is, is dat die reportage de 
kloof tussen publieke en private woon-

zorgcentra – waarvan we er in Brasschaat 
ook twee hebben – alleen maar groter 
heeft gemaakt. De drempel om samen 
te werken was al hoog en is alleen maar 
hoger geworden.’

Rationaliteit boven emotionaliteit
OCMW-secretaris Van Mengsel ziet nog 
te veel emotionaliteit in het debat over 
zorgbedrijven en zorgverenigingen. ‘We 
moeten die discussie rationeel voeren. 
Je zult me niet horen zeggen dat een 
zorgbedrijf oprichten altijd en overal de 
beste oplossing is, er zijn verschillende 
mogelijkheden afhankelijk van de lokale 
situatie en context. Maar we moeten dat 
debat dan wel in alle rationaliteit kunnen 
voeren, op basis van feiten. Dat lukt niet 
altijd even goed.’
In de feiten ziet Van Mengsel enkele 
belangrijke voordelen aan de oprichting 
van een zorgbedrijf. ‘Er is natuurlijk het 
financiële aspect, maar daarnaast zijn 
ook de schaalvergroting en de vlottere 
besluitvorming belangrijke troeven. Niet 
elke beslissing hoeft langs de voltallige 

‘We hadden gehoopt dat andere gemeenten mee op de 
kar zouden springen, maar we zien dat die altijd eerst naar 
oplossingen binnen de eigen gemeente zoeken.’

‘Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft een massa 
ervaring en expertise, en kan innovaties 
uitwerken die wij binnen Brasschaat niet 
aankunnen,’ zegt OCMW-secretaris Bruno Van 
Mengsel.
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DE ZORGVERENIGING: 
EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING

BESTELFORMULIER

door Dirk Meulemans & Emme Vandeginste

Dit boek biedt een praktische aanpak, gefundeerd op de ervaring van de 
auteurs.  Emme Vandeginste (stafmedewerker samenwerking thuiszorg – 
VVSG)  en Dirk Meulemans (stafmedewerker management en organisatie 
– VVSG) leggen je uit hoe in tijden van verandering lokale besturen hun 
organisaties binnen het welzijns- en zorgdomein hertekend kunnen worden.
De integratie van gemeente en OCMW, de gang naar samenwerkingen en 
het zoeken naar de juiste schaal hebben de interesse van besturen in het 
fenomeen ‘zorgvereniging’ gewekt.

Het is een onmisbaar instrument in het proces van de oprichting 
van een zorgvereniging!

Deze handleiding geeft besturen een stappenplan om een gezamenlijk een 
antwoord op de meest pertinente vragen te formuleren. Er bestaan immers 
geen standaardantwoorden, die ontstaan door het samen te doen!

Welke beleidsvragen worden in 
deze handleiding behandeld:

SPECIALE PRIJS 
VOOR VVSG-LEDEN: 49€

• Welke taken neemt het 
OCMW nog op en wat doet de 
zorgvereniging?

• Hoe verhoudt de 
zorgvereniging zich ten 
opzichte van de gebruiker?

• Kiest het OCMW voor 
terbeschikkingstelling of 
overdracht van personeel?

• Wat zal de zorgvereniging 
kosten en wie zal dat betalen?Tot 100% van de aankoopprijs 

van een woning lenen?
Het kan ook voor de inwoners 
van uw gemeente.

Het Vlaams Woningfonds biedt uw inwoners een uiterst 
voordelig woonkrediet. Ze kunnen namelijk tot 100% van de 
aankoopprijs of waarde van de woning lenen tegen een uiterst 
scherpe rentevoet. Bovendien zijn ook de kosten zeer laag. 
Zo maken heel wat mensen toch kans op een eigen woning. 

Help uw inwoners: ontdek onze troeven op vlaamswoningfonds.be

Tot 100% van de 
aankoopprijs of waarde 
van de woning lenen?
Het kan ook 
voor de inwoners 
van uw gemeente.

Het Vlaams Woningfonds verstrekt 
uiterst voordelig woonkredieten. 

Ontdek al onze troeven op 
vlaamswoningfonds.be
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OCMW-raad te passeren, je kunt sneller 
reageren. Dat komt de dienstverlening 
ten goede.’
Toch moet Van Mengsel toegeven dat het 
wat duurt voordat de theorie ook prak-
tijk wordt. ‘Je draagt hoe dan ook een 
erfenis mee. We passen met het OCMW 
nog altijd het loon van het vastbenoemde 
personeel bij. Op termijn zullen de statu-
taire werknemers verdwijnen en zal alle 
personeel van het Zorgbedrijf contrac-
tueel zijn, maar dat kan natuurlijk nog 
jaren duren. Dus dat financiële voordeel 
voor de gemeente en het OCMW is voor-
lopig nog beperkt. Ook de schaalvergro-
ting hapert nog. We hadden gehoopt dat 
andere gemeenten mee op de kar zouden 
springen, maar we zien dat die toch nog 
altijd eerst naar oplossingen binnen de 
eigen gemeente zoeken. Lokale gevoe-
ligheden blijven sterk spelen. Dat is ook 
zo met de greep van de politiek. Het blijft 
moeilijk loslaten voor lokale partijen en 
politici. Pas op, ik begrijp dat. De mensen 
in de woonzorgcentra, hun families, de 
inwoners van Brasschaat… maken geen 
onderscheid tussen gemeente, OCMW 
of Zorgbedrijf. Voor hen maakt het alle-

maal niet veel uit. Zijn ze tevreden over 
het woonzorgcentrum, dan straalt dat 
nog altijd af op de lokale overheid. Of 
omgekeerd. De politiek blijft zich ver-
antwoordelijk voelen voor het woon-
zorgcentrum dat zolang honderd pro-
cent publiek is geweest.’

Stilvallende dynamiek
Twee jaar geleden had het OCMW van 
Brasschaat nog meer dan 200 mensen 
in dienst. Nu zijn er dat nog een hon-
derdtal. Bijna de helft verhuisde van 
het OCMW naar het Zorgbedrijf Bras-
schaat, ondertussen is ook de financiële 
dienst, de boekhouding… onder dak bij 
de gemeente. De integratie van OCMW 
en gemeente is in Brasschaat ook fysiek 
zichtbaar. Bruno Van Mengsel is al voor-
zichtig aan het opruimen – een must in 
zijn kantoor vol hoge stapels dossiers en 
verslagen –, omdat iedereen binnenkort 
naar het administratief centrum ver-
huist.
De circa honderd mensen die nu nog 
voor het OCMW Brasschaat werken, 
overwegend bij de eigen schoonmaak-
dienst, zouden ook in aanmerking kun-

nen komen voor een verhuizing naar het 
Zorgbedrijf. Maar zo’n vaart zal het niet 
lopen, meent Van Mengsel. ‘Neem nu het 
dienstencentrum in de gebouwen van 
woonzorgcentrum Vesalius. Dat hoort 
nu bij het OCMW, maar er zijn voortdu-
rend verrekeningen met het Zorgbedrijf. 
Voor verwarming, voor elektriciteit, voor 
schoonmaakhulp, voor maaltijden enzo-
voort. Dan kun je je de vraag stellen: is 
het niet logischer om ook het diensten-
centrum te integreren in het Zorgbe-
drijf? Maar wat doe je dan met de andere 
twee dienstencentra in Brasschaat?’
‘Toen we twee jaar geleden ons Zorg-
bedrijf oprichtten, waren zowat elke 
gemeente en elk OCMW daarmee bezig. 
Iedereen leek die weg op te gaan. Ik heb 
de indruk dat die dynamiek sindsdien 
wat stilgevallen is. Erfenissen uit het 
verleden, lokale gevoeligheden, interne 
machtsverhoudingen spelen allemaal 
mee. Deze discussie verdient opnieuw 
wat meer afstand en rationaliteit.’ ■

Jeroen Verelst is redacteur van Lokaal




