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FAQ Zorgpersoneelfonds 2020 

Thema Verduidelijkingen 

A. Psychosociale ondersteuning 

Verdeling van het 

budget 

De verdeling van het budget zal gebeuren op volgende wijze :  

- een minimumbedrag van 15.000 € is voorzien voor elk ziekenhuis ; 

- het saldo wordt verdeeld onder de ziekenhuizen pro rata het aantal VTE dat hernomen is op de payroll van elk ziekenhuis, zoals dit werd 

meegedeeld in de inzameling FINHOSTA met betrekking tot het jaar 2018 (exclusief medisch personeel) vallend onder de kostenplaatsen 

hernomen tussen 020 en 899 vergeleken met het totaal aantal betrokken VTE voor alle ziekenhuizen van het land. Als het ziekenhuis het jaar 

2018 niet meegedeeld heeft, zal het jaar 2017 gebruikt worden.  

De in aanmerking genomen betaalde VTE’s zijn degene die worden verstrekt aan de ziekenhuizen op hetzelfde moment van het te ondertekenen 

contract.  

Profiel van het 

personeel of externe 

dienst 

Binnen het ziekenhuis : psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk.  

Onderaanneming mogelijk van een externe dienst erkend voor preventie en bescherming op het werk, van een externe dienstverlener die 

gespecialiseerd is in psychosociale ondersteuning. 

Controle van het 

toegekende budget  

Er zal geen controle zijn op een aantal bepaalde VTE’s. 

De controle zal gebeuren op het gebruik van het provisioneel toegekende budget voor : 

- extra personeel aan te werven met een profiel van psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog; 

- en/of een uitbreiding van de arbeidstijd aan te bieden aan hetzelfde type personeel als hierboven vermeld, dat reeds op de loonlijst van het 

ziekenhuis staat; 

- en/of gebruik te maken van een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, een externe dienstverlener die 

gespecialiseerd is in psychosociale ondersteuning 

Het ziekenhuis zal aan de FOD alle informatie moeten verstrekken die nodig is voor de controle van het gebruik van de toegekende middelen. 

De financiering mag enkel en alleen dienen voor de mogelijkheden die hierboven vermeld worden.  

Sociaal overleg Gezien het moment waarop de informatie over het individueel toegekend budget aan elk ziekenhuis voor de psychosociale ondersteuning ter 

beschikking gesteld is, is er geen verplichting tot het hebben van een voorafgaand lokaal sociaal overleg. Een informatie aan het lokale 

overlegorgaan moet opgemaakt worden over het gebruik van de toegekende enveloppe voor psychosociale ondersteuning.  

B. Versterking van de omkadering in de ziekenhuisdiensten 

1. Budget 2020 van 

elk ziekenhuis 

Verdeling van een nationaal budget van 289.415.303 € pro rata van het totaal van onderdeel B2 genotifieerd op 1 juli 2020 van alle budgettaire 

sectoren van het ziekenhuis vergeleken met het nationaal totaal van het onderdeel B2 van alle budgettaire sectoren, zijnde 3.458.951.057,93 €. 
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2. Lokaal sociaal 

overleg 

De bestemming van de middelen, bedoeld voor de creatie van banen en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel, moet 

het voorwerp uitmaken van voorafgaandelijk lokaal sociaal overleg opdat er tot een akkoord kan worden gekomen binnen de Ondernemingsraad 

of het basisoverlegcomité. 

Dit overleg behelst de bestemming van de middelen op grond van de prioritaire noden en van de profielen die idealiter moeten worden 

aangetrokken om de werklast van het zorgpersoneel aan het bed van de patiënt te verlichten. 

3. Type van personeel dat kan aangeworven worden 

Doel van het Fonds Het Zorgpersoneelfonds heeft als doel om voor de beoefenaars van de verpleegkunde de werkgelegenheid te verbeteren en de formatie uit te 

breiden door onder andere de financiering van netto creatie van tewerkstelling van zorgpersoneel alsook het ondersteunend personeel dat het 

zorgpersoneel rechtstreeks ontlast zodat die in staat is om zijn effectieve tijd voor zorgen aangeboden aan patiënten, met prioriteit voor 

aangeboden zorgen aan het bed van de patiënten, te verhogen. 

Bedoeld personeel Het bedoeld type personeel is het zorgpersoneel (verpleegkundige en zorgkundige), de ondersteunende functies die in de zorgteams zijn 

geïntegreerd, zijnde het personeel dat is opgenomen in de personeelsnormen voor ziekenhuisdiensten, -functies en -programma's, alsmede het 

ondersteunend personeel dat het zorgpersoneel bijstaat in zijn administratieve en logistieke taken. 

Voorbeeld van ondersteunend personeel dat in aanmerking komt : logistiek assistent (buiten Sociale Maribel), brancardier.   

Het sociaal overleg moet gaan over de toewijzing van de middelen in functie van de prioritaire behoeftes en de meest nuttige functies aan te 

werven voor de verlichting van de werklast van het zorgpersoneel die zorgen aanbieden aan het bed van de patiënten.   

Het is dus op het niveau van het sociale overlegorgaan waar de beslissingen moeten genomen worden met betrekking tot de types personeel te 

integreren in het zorgpersoneelfonds.  

Bijkomend personeel 

aangenomen voor het 

beheer van de 

gezondheidscrisis 

Al het hierboven bedoeld bijkomende personeel, aangenomen in 2020, komt in aanmerking voor het Zorgpersoneelfonds, zonder onderscheid van 

het semester van aanwerving, met uitzondering van personeel dat is aangeworven met financiële steun voor de werkgelegenheid (Sociale Maribel, 

regionale tewerkstellingsmaatregelen).  

Andere soorten bijkomend personeel aangeworven voor het beheer van de epidemie zijn ten laste van de regularisatie van de Covid voorschotten, 

zonder onderscheid van semester, zoals onder andere bijkomend onderhoudspersoneel.  

4. Verbetering van 

de arbeids-

voorwaarden van 

het zorgpersoneel  

Maatregelen tot het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden die beslist werden op lokaal niveau worden in rekening gebracht van het 

Zorgpersoneelfonds, zoals maatregelen ter verbetering van het welzijn op het werk, wat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

definieert als zijnde het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waaronder het werk wordt uitgevoerd: 

- veiligheid op het werk ; 

- bescherming van de gezondheid van de werknemer ; 

- psychosociale aspecten van het werk ; 

- ergonomie ; 

- arbeidshygiëne … 

5. Netto-toename van de tewerkstelling 
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Hoe zal de netto-

toename  van 

tewerkstelling in 2020 

gerealiseerd worden ? 

Om de netto-toename van de tewerkstelling vast te leggen, zal de FOD zich voor 2020 baseren op een eenvoudige formule, geïnspireerd op deze 

die door de Sociale Maribel Fondsen wordt gebruikt : het arbeidsvolume van het jaar 2020 wordt vergeleken met het gemiddelde van de 

referentieperiode, met name het arbeidsvolume van het jaar x-2 (in casu 2018) enerzijds en het jaar x-1 (in casu 2019) anderzijds. 

Deze vergelijking moet een netto-toename van tewerkstelling opleveren, behalve in geval van uitzonderlijke omstandigheden die door het 

betrokken ziekenhuis gerechtvaardigd worden door bijvoorbeeld een herstructurering, een sterke daling van de BFM-financiering, een reconversie 

van activiteiten, de onmogelijkheid om bepaalde profielen aan te werven, ... 

De gegevens die gebruikt worden voor het vaststellen van het arbeidsvolume zijn degene uit de inzameling Finhosta voor de betrokken jaren. 

Impact van de crisis 

op de netto-toename 

van tewerkstelling 

- Waar ziekenhuispersoneel op tijdelijke werkloosheid werd gezet door het feit van de uitzonderlijke gezondheidscrisis, worden deze periodes 

geneutraliseerd voor de berekening van het arbeidsvolume 2020. Het betrokken personeel zal beschouwd worden als zijnde in dienst op basis 

van de contractuele arbeidstijd.  

- De bijkomende uren gepresteerd door het in B.3 bedoeld personeel buiten de contractuele arbeidstijd gedurende de gezondheidscrisis kunnen 

niet in aanmerking genomen worden aangezien het niet gaat om een netto-toename van tewerkstelling. Dit zal ten laste worden genomen van 

de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming.  

6. Controle 

Behandeling 

boekhouding 

Finhosta 

- Het bijkomend personeel 2019 en 2020 moet ingevoerd worden in de kostenplaatsen waar ze effectief presteren en onder zijn graad-functie of 

reële functiecode. Hoewel het personeel van 2019 door het Fonds Maribel is gefinancierd, moet het aan dezelfde coderingseisen voldoen. 

- De soorten personeel die financiële steun krijgen voor de tewerkstelling worden niet aanvaard in het kader van het Zorgpersoneelfonds. 

Lokaal akkoord 

toereikend ?  

De financiering van tewerkstelling via het budget van financiële middelen is onderworpen aan een akkoord op het niveau van de ondernemingsraad 

of het lokaal overlegorgaan alsook aan het bewijs van een toename van tewerkstelling. 

7. Verslagen 

Verplicht ? 1) Een verslag van het lokaal overlegorgaan over de manier waarop de toegekende middelen aan het ziekenhuis werden aangewend moet 

verzonden worden naar de FOD Volksgezondheid. 

2) In het kader van de jaarlijkse informatie aan het lokale overlegorgaan moet de ziekenhuisbeheerder een verslag eraan doorsturen waarin de  

bestemming van de middelen van het Fonds, de opvolging van de gecreëerde banen en de evolutie van de totale werkgelegenheid, worden 

opgetekend. De inhoud van dit verslag wordt bezorgd aan de FOD.  

8. Recurrentie van de financiering 

Recurrent budget ? Het totaal budget van 402 miljoen € van het Zorgpersoneelfonds voor de federale sectoren is recurrent. Maar de exacte verdeling onder de federale 

sectoren is nog niet vastgelegd voor 2021. Dus het bedrag kan verschillen op het niveau van de individuele instelling vanaf 2021.  

Niet gebruikte 

middelen van het 

Fonds 2020 

Tijdens de herziening van het boekjaar 2020 zullen de niet gebruikte middelen gerecupereerd worden indien wordt vastgesteld dat de reële kosten 

van de aanwervingen niet gerealiseerd werden op de hoogte van de toegekende financiering.  
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C. Personeel van het Zorgpersoneelfonds 2019 gefinancierd via het Fonds Sociale Maribel 

Voortbestaan van de 

middelen van het 

Zorgpersoneelfonds 

2019 (vereffend via de 

Fondsen Sociale 

Maribel) binnen het 

budget van financiële 

middelen 2020 

De middelen van het Zorgpersoneelfonds 2019 gefinancierd via het Sociale Maribel werden toegekend aan de ziekenhuizen vanaf april 2020 om 

projecten te financieren en tewerkstelling te creëren. De aanwervingen moeten worden verankerd in het BFM. Bij de overgang tussen 2019 en 

2020 moet de aard van de functie behouden blijven. 

Door reden van laattijdige financiering via het Sociale Maribel van het budget 2019 alsook de uitvoering van de aanwervingen 2020, zijn er 

overlappingen tussen het budget 2019 en het budget 2020. Het wordt dus aangeraden om het volledige budget 2019 te gebruiken vooraleer het 

budget 2020 te gebruiken.  

Als het budget 2019 uitgeput is, kunnen de arbeidscontracten voortgezet worden op het budget van het Fonds 2020.  

 


