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Welkom
Het webinar COVID-19 Social Profit start op 26/3/2020 om 15.00

U hoort momenteel nog niets maar gelieve na te kijken of het 

luidspreker icoon bovenaan groen is:

Indien niet groen: 

1. Controleer of er een audioapparaat (headset, luidsprekers laptop,…) 

is aangesloten.

2. Klik op het luidspreker icoon om het dempen van het geluid op te 

heffen.
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Update Social Profit

Klaartje Theunis

Directeur P&O en VSB Zorgnet-Icuro

Veerle Degrande

Stafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond

Tom Cuyvers 

Directeur Social Profit SD Worx 

Ellen Froeyman

Juridisch Adviseur SD Worx 

- Microfoon niet actief

- Chat: uw vragen enkel zichtbaar voor uzelf

- Chat: Q&A achteraf verdeeld via email

- Opname webinar: achteraf link via email 

COVID-19



Doel webinar / Agenda 

COVID-19

1. FAQ’s Zorgnet / Welzijnsverbond / SD Worx

2. Wrap up belangrijkste juridische vragen en te verwachten wijzigingen

3. Jobplatform Zorgnet 

4. Vragen 
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COVID-19

www.zorgneticuro.be
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COVID-19

www.zorgneticuro.be
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COVID-19

www.vlaamswelzijnsverbond.be

- Screen shot FAQ Welzijnsverbond 
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COVID-19

https://www.sdworxcorona.be/nl

https://www.sdworxcorona.be/nl
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COVID-19

https://www.sdworxcorona.be/nl

https://www.sdworxcorona.be/nl
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COVID-19

https://www.sdworxcorona.be/nl

https://www.sdworxcorona.be/nl


Loonbehoud en tijdelijke werkloosheid 

- Vlaamse geregionaliseerde sectoren en VIA-sectoren: 

- Advies om geen aanvragen tijdelijke werkloosheid overmacht te 

doen

- Uitzondering: werknemers in quarantaine

- Richtlijn Minister Beke: financiering van de sectoren is gegarandeerd

- Loontechnisch berekenen als “Toegestaan Afwezig mét loonbehoud” 

(geen maaltijdcheques, geen sociaal abonnement)

- Vakbonden: vraag naar systeem van loonbehoud voor andere sectoren

- Geen beloftes voor ziekenhuizen (federaal), …  → waarschijnlijk geen 

garantie op loonbehoud. 

- Franse gemeenschap: 

- aankondiging van vergoeding via een urgentiefonds voor 

gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde voorzieningen (erkend door 

ONE) 

- Minder concrete beloftes zijn dan Minister Beke - nog geen 

vraag/verbod om tijdelijke werkloosheid overmacht aan te vragen. 

COVID-19 – juridische vragen



Tijdelijke werkloosheid

Overmacht : 

- Onmogelijkheid om te werken / of sommige activiteiten uit te voeren / 

volledige of gedeeltelijke sluiting

- Toepasbaar voor arbeiders en bedienden

Economische redenen : 

- Terugval in vraag naar het product/dienst

- Toepasbaar voor arbeiders

- Toepasbaar op bedienden nav nieuwe CAO op initiatief van NAR

Social Profit 

- RVA: Overheid en SOP:  geen activiteiten met economische doelstelling 

- Economische  werkloosheid niet mogelijk, enkel overmacht. 

- Cafetaria’s, poliklinieken, tandartsassistenten, …  afdelingen gebonden aan 

verplichte sluiting. 

- Standpunt RVA: wel corona procedure (owv verplichte sluiting)

COVID-19 – juridische vragen



Opvorderingen

- Nog steeds geen algemene opvorderingsmogelijkheid voorzien 

- Mogelijk wijziging in komende dagen? 

- Tot nu toe nog steeds voldoende bedden beschikbaar 

- Tot dan extra prestaties steeds obv vrijwilligheid

- Vraag naar manieren om medewerkers iets extra te geven als ze willen 

komen/blijven werken

- Er zijn geen sectorale afspraken rond gemaakt – er zal ook geen 

financiering voorzien zijn 

- Maatwerk ifv de organisatie: bv. compensatie in uren, extra verlofdagen, 

financiële vergoeding obv percentage of bedrag, …. 

- Nooit via netto-vergoeding. 

COVID-19 – juridische vragen

Extra vergoedingen Standby of Wacht



Vrijwillige lock-in

- Vraag naar 24/24 in de voorziening

- Voorwaarden:

- Duidelijk op papier 

- Vrijwillige karakter

- Persoon kan vrij beschikken over zijn tijd 

- Er is geen vergoeding verschuldigd. 

- Kan een feitelijke vereniging van huisartsen beroep doen op vrijwilligers? 

- Basis is wet die de rechten van vrijwilligers regelt : 

- Vrijwilligers kunnen enkel ingezet worden bij een VZW. 

- Feitelijke vereniging van artsen heeft een winstoogmerk, dus geen 

vrijwilligerswerk mogelijk

COVID-19 – juridische vragen

Inzetten van vrijwilligers



Tijdelijke tewerkstelling over sectoren heen

- Advies van Minister Muylle

- Administratief regelen met schorsing in de ene voorziening en een nieuwe 

arbeidsovereenkomst in de andere. 

- SD Worx, Zorgnet en Welzijnsverbond volgen dit advies NIET (nieuwe 

overeenkomst, gevolgen IFIC, gevolgen schorsing, …) 

- Advies: aannemingsovereenkomst (let op: <> terbeschikkingstelling) 

- Let op voor standaard-documenten: situatie-specifiek instructieluik is 

cruciaal voor validiteit van overeenkomst 

- Onderhandeling ongoing over mogelijkheid terbeschikkingstelling  nav Corona

- Art 32 wet ’87: terbeschikkingstelling enkel na akkoord intra groep of nav

uitzendarbeid 

- Mogelijke aanpassing: terbeschikkingstelling tijdelijk ook mogelijk owv

CORONA . Mogelijke gevolgen

- Verplichting detail-instructies bij aannemingsovereenkomst niet langer 

noodzakelijk 

- Te regelen met simpel modeldocument + melding aan inspectie binnen 

de 24u

COVID-19 – juridische vragen



Nieuwe arbeidsovereenkomsten/studenteovereenkomsten

- Vraag federale overheid: uitbreiding plafond van 475u gesteld

- Vraag RVA: Quid reeds getekende arbeidsovereenkomsten? 

- RVA zeer strenge houding – doel om misbruik tegengaan 

- Ovk getekend na start corona-gekte → geen werkloosheid

- Ovk die owv corona niet kan doorgaan → ovk zonder voorwerp. 

- Niet bevoegdheid RVA! → uitspraak FOD WASO nodig 

- Zou voor studenten mogelijk zelfde redenering kunnen zijn. 

- Indien geen onderling akkoord met student mogelijk

- Advies SD Worx: schrijf nu brief naar WN dat Ovk niet kan ingaan - is 

een redelijke termijn indien bv start paasvakantie

- Enkel nog probleem voor wie morgen moet starten 

- 1e 3 dagen worden als proef beschouwd. 

- Als verbreking: dan verbrekingsvergoeding van 3 of 7 dagen. 

- Laat je hem 1e dag komen, dan kan je hem onmiddellijk verbreken 

met 1 dag. 

COVID-19 – juridische vragen



OR/ Comité

- Praktische moeilijkheid om te laten doorgaan  

- Advies: communicatie goed op gang houden via aparte 

communicatiekanalen

- Medewerkers verplichten van overuren terug te nemen?  

- Medewerkers in minuren laten gaan?  

- Medewerkers verplicht vakantie, ADV, … laten opnemen ? 

- Medewerkers weigeren om vakantie te  laten opnemen ? 

- Geplande paasvakantie intrekken? 

- Hoe omgaan met interne regels van opname vakanties tegen een bepaald 

moment? 

COVID-19

Hoe omgaan met werktijd / vakantie, … → zie FAQ’s



Jobplatform Zorgnet 

Wat? 

- Doel: uitwisseling van personeel faciliteren tussen organisaties met een 

tekort aan personeel en voorzieningen met beschikbaar personeel

Hoe? 

- Via webapplicatie opengesteld naar de hele zorg- en welzijnssector

- Werkgevers moeten zich registreren en beschikbaarheden opgeven na 

overleg met de werknemer

- Beschikbaarheden opgeven obv functies (niet nominatief) 

- Beschikbaarheden opengesteld voor de vragers 

- Juridisch kadering: via modelovereenkomst van aannemingsovereenkomst 

(cf. FAQ van Zorgnet) of via nieuw systeem van terbeschikkingstelling

- Overleg met medewerkers noodzakelijk

Next steps 

- Testdraaien bij leden, aanbieden aan andere koepels in zorg & welzijn

- Vrijwilligersverzekering dekt niet iets dat door professionals kan gedaan 

worden. Gesprekken met Assuralia gaande

COVID-19



Evaluatie webcast (technisch– content – vorm)

COVID-19



Dank voor uw 
aandacht 
en interesse

Contact: 

klaartje.theunis@zorgneticuro.be

Directeur P&O en VSB 

veerle.degrande@vlaamswelzijnsverbond.be

Stafmedewerker

ellen.froeyman@sdworx.com

Juridisch adviseur

tom.cuyvers@sdworx.com

Directeur Social Profit
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