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1. Een inleidend citaat  
 

(…)  

Wie instaat voor de implementatie van de arbeidstijdreglementering in de zorgsector, weet dat dit 

geen sinecure is. Dit heeft naast de complexiteit van de wetgeving te maken met een aantal 

specifieke kenmerken van de zorgsector: de meeste instellingen stellen 24 uur op 24 uur en 7 dagen 

op 7 personeel tewerk, ze hebben vaak te maken met een personeelstekort omdat de sector nogal 

wat knelpuntberoepen kent, voor de betaling van lonen en vergoedingen zijn ze afhankelijk van de 

subsidiërende overheden en hebben ze geen grote manoeuvreerruimte op budgettair vlak, in de 

sector ligt het aantal deeltijdse werknemers boven het gemiddelde, de werknemers genieten 

traditioneel een grote vrijheid bij het opmaken van de werkroosters, de sector kent een aantal 

specifieke regelingen inzake uitstap van oudere werknemers, de aard van het werk laat niet toe om 

altijd de voorziene roosters en/of eindtijden te respecteren, …  

Alhoewel de wetgever op sommige vlakken voorzien heeft in specifieke uitzonderingen voor de 

zorgsector, zijn op andere punten de meestal rigide algemene arbeidstijdbepalingen van 

toepassing. (…) De grote flexibiliteit die in de sector wordt toegepast, leidt soms tot problemen met 

betrekking tot de verplichtingen die worden opgelegd door de wetgever, bijvoorbeeld op het vlak 

van de overloonreglementering. (…) (Blomme, 2013, p. 17). 

 

Bron: Blomme, F. (2013). Werkplanning in de zorgsector 1 : De wettelijke regeling rond arbeidsduur. 

Brugge: Vanden Broele.   

Franky Blomme is al meer dan 20 jaar sociaal inspecteur-directiehoofd bij de Inspectie Toezicht op de 
Sociale Wetten te Gent en geldt als een autoriteit in het verhelderen van arbeidswetgeving.  
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2. De werkgroep Arbeidstijd van vzw Jongerenbegeleiding – 

Informant 

Vzw Jongerenbegeleiding-Informant is één van de drie koepelorganisaties die werkzaam zijn binnen 
de sector van de Bijzondere Jeugdbijstand. Ze groepeert private organisaties die elk erkend zijn door 
het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Jongerenwelzijn.  

Kenmerkend is dat de vzw geen werkgeversthema’s ambieert maar vooral inhoudelijke thema’s wil 
aansnijden die de kern van de hulpverlening uitmaken.  

En toch werd, op aandringen van de leden-organisaties, een Werkgroep 'Arbeidstijd' opgericht, als 

platform voor uitwisseling over de omgang met arbeidswetgeving binnen de pedagogische werking.  

De problematiek van de moeilijke toepasbaarheid van de arbeidswetgeving leeft sterk onder de 

leden. Sterker nog, het is een noodkreet geworden omdat ze hun pedagogische projecten en hun 

organisatie bedreigd weten.  

De leden zijn bereid hun eigen organisatie in vraag te stellen en op zoek te gaan naar oplossingen.  

Ze zijn heel sterk bekommerd om de work-life balance van hun medewerkers, die op tijdstippen 

waarop ze door het eigen gezin geappelleerd worden, toch in de bres springen voor het gezin van 

een ander.  

Ze zijn bezorgd omdat veel van de huidige werkomstandigheden in consensus met de medewerkers 

zijn gegroeid en dat diezelfde medewerkers de zogenaamde toe te passen ‘beschermende 

wetgeving’ als onwenselijk beschouwen. 

Ze zijn des te meer bezorgd omdat enthousiaste medewerkers voor een sector als de onze het 

belangrijkste werkinstrument zijn. 

Gedurende meer dan een jaar boog de werkgroep zich over diverse thema’s in de hoop toch het licht 

te zien en een evenwichtig huwelijk te ervaren tussen bestaande wetgeving, 

hulpverleningsdoelstellingen en tevredenheid van de medewerkers. Maar met drie in één huwelijk, 

bleek er steeds één teveel te zijn.  

We stuitten steevast op dezelfde problemen :  

 Concrete begeleiding (opvoeding) en concrete begeleidingsnoden en -methodieken laten zich 

moeilijk of niet vatten in een vast uurrooster.  

 Er wordt geen overloon gesubsidieerd, er wordt op heden in onze sector geen overloon 

uitbetaald en verplichte toepassing van de wetgeving zal leiden tot financieel onvermogen van 

elke organisatie.  

 Er zijn geen alternatieven bekend waarbij in residentiële settings dienstroosters kunnen 

gemaakt worden zonder risico op overloon.  

Door de invoering van de enveloppefinanciering in 2013 is elke organisatie meer dan ooit een sociale 

onderneming geworden. We kunnen onze middelen gelukkig flexibeler hanteren maar de 

toegekende financiële middelen zijn niet gegroeid, hoogstens gelijk gebleven. Geld voor overloon is 
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er enkel door personeelsafbouw. Uit onze verdere uiteenzetting zal blijken dat dit moeilijk gaat 

binnen een structureel onderbezet personeelskader.  

De problematiek van de arbeidswetgeving is in de social profit een taboe waar bijna niemand van 

wakker ligt. Arbeidswetgeving is federale materie en de subsidiërende overheid is Vlaams, de 

werknemer kiest voor een status quo van de bestaande dienstroosters (of voor een andere job), voor 

de syndicale organisaties is het geen issue want de grote groep werknemers is tevreden met de 

huidige toestand.  

Enkel voor de inrichtende machten van de private organisaties hangt de arbeidswetgeving als een 

zwaard van Damocles boven het voortbestaan van hun organisatie. 

 

Deze nota is het sluitstuk van het proces dat de werkgroep arbeidstijden liep doorheen 2012 en 

2013. In onze opdracht als multifunctionele organisaties streven we naar een evenwicht tussen onze 

doelstellingen, een goede work-life balance van onze medewerkers en een te voorziene loonkost die 

binnen de gesubsidieerde middelen valt. De huidige arbeidswetgeving laat bij strikte toepassing niet 

toe om zonder overloon te werken. 

Met deze nota willen we dit signaleren aan en erkenning krijgen voor het probleem door de overheid 

als maatschappelijke opdrachtgever. Het is de overheid die instaat voor de orde van subsidiëring en 

de geldende wetgeving. We verwachten van de betrokken overheid dat zij samen met ons deze 

impasse doorbreekt. 
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3. Wanneer valt het  zwaard van Damocles? 
 

Arbeidswetgeving is een oud zeer in de bijzondere jeugdbijstand. Van oudsher stond het pedagogisch 

project centraal.  

In het katholieke Vlaanderen werd tot midden de jaren zeventig van vorige eeuw heel wat werk 

verricht door religieuzen die 24/24u beschikbaar waren voor hun opdracht. 

Eind de jaren ‘80 was er de start van de zogenaamde ‘Witte woede’: de syndicale organisaties binnen 

de sector wilden terecht betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1990 werd het financieel 

statuut van de begeleider stapsgewijs opgewaardeerd: er kwamen nieuwe loonbarema’s, er kwamen 

supplementen voor onregelmatige prestaties zoals avonddiensten, zaterdag- en zondagdiensten, 

feestdagdiensten, kampen, … Vanaf 2000 werd ook het verlofstelsel aangepast.  

Tijdens 25 jaar ‘Witte woede’ (elke 5 jaar), werden thema’s als overloon, langdurige (nacht)diensten, 

pauzes,… nooit ter sprake gebracht als probleemveld, terwijl onze sector toch als één van de meest 

gesyndicaliseerde mag worden beschouwd. Een betere illustratie van de consensusgedachte tussen 

werkgever en werknemer kan er niet zijn.  

In onze sector is er geen zwartwerk. We hebben geen voorbehoud naar onze sociale verplichtingen. 

We willen elke wetsregel respecteren, maar de grens ligt in de begrenzing van de ons beschikbare 

middelen.  

In onze (residentiële) subsidiëring gaat 87 % van de subsidies naar personeelskosten, 5% gaat naar 

kosten in verband met de opvang van jongeren (voeding, school, medicatie, vrijetijdsbesteding, 

kledij,…) en 8% gaat naar infrastructuur en werking (huisvesting, verzekering, telefonie, 

verwarmingskosten, technologie,....).  Als de loonkosten omwille van overloon aangroeien met 

enkele procenten, wordt de budgettaire ruimte nihil of onbestaand, wat de organisatie en zijn 

toekomst in gevaar brengt.  

Het zwaard van Damocles valt bij individuele klachten van werknemers. In elke organisatie is er vroeg 

of laat een medewerker die om één of andere reden ervoor kiest om financiële genoegdoening te 

eisen. Dit is al enkele malen gebeurd. Het feit dat dit op zo’n beperkte schaal gebeurt, duidt op de 

loyauteit van de meeste werknemers. Het is maar de vraag of die loyauteit blijft aanhouden.  

Het zwaard van Damocles valt ook bij het individueel beleid van een Inspectiedienst voor Toezicht op 

Sociale Wetten. Elke dienst is autonoom om het eigen beleid te bepalen. Zo eist de ene dienst een 

minnelijke schikking en beslist een andere dienst met betrekking tot dezelfde inbreuk niet in te 

grijpen.  

Hoeveel tijd rest ons nog voordat het zwaard valt?   
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4. Kwetsbaarheid door potentieel overloon  
 

De wetgeving met betrekking tot overloon is breed aanwezig doorheen alle facetten van onze 

dagelijkse werking. 

Het uitlokken van overloon kent zes belangrijke oorzaken:  

 Er is een structurele ondersubsidiëring van personeelsmiddelen, waardoor het nu reeds zoeken 

is hoe onze opdracht met de beschikbare middelen te realiseren.  

 Eigen aan opvoeding/begeleiding zijn onvoorspelbare gebeurtenissen die zich op elk moment 

kunnen aandienen.  

 We organiseren pedagogische activiteiten die we eigenlijk niet willen schrappen maar die ons 

wel kwetsbaar maken. 

 We opteren voor rechtstreekse inspraak van de medewerker omtrent zijn dienstrooster en dit in 

functie van het zoeken naar een goede balans tussen het werk- en het privéleven.  

 Er is een specifieke problematiek omtrent slapende nachtdiensten.  

 De subsidiërende (Vlaamse) overheid verwacht soms expliciet dat we in onze pedagogische 

opdracht de flexibiliteit hanteren die ons als organisatie kwetsbaar maakt 

 

4.1 Personeelsmiddelen vs. de pedagogische opdracht  
 

Uitgaande van onze pedagogische opdracht, is er sprake van een structurele ondersubsidiëring van 

personeelsmiddelen. De kwetsbaarheid naar overloon is dus inherent aan de personeelssubsidiëring. 

 

4.1.1 Wat zijn die personeelsmiddelen? 

 

We illustreren de personeelsmiddelen aan de hand van een leefgroep met 12 kinderen i. Een 

leefgroep van 12  kinderen (waaronder gedragsmoeilijke pubers, baby’s en kleuters, …) geeft recht 

op een personeelsomkadering van 8,96 voltijdse eenheden inclusief omkaderende opdrachten ii.  

Als we 80 % van de personeelsomkadering voorbehouden voor de directe pedagogische functies, 

betekent dit een beschikbaarheid van 7,17 voltijdse eenheden of 272 u/week om deze leefgroep te 

begeleiden iii. Tegenover die 272 maximaal beschikbare arbeidsuren stellen we vast dat elke week uit 

168 uren (7 dagen van 24u) bestaat. 

 

Hierbij drie vaststellingen: 

a. Het valt meteen op dat met 272 uren beschikbare arbeidsuren om in te staan voor een 7d/24u 

verblijfsopvang voor 11 jongeren, er reeds bij de aanvangssituatie 64 uren ontbreken om gedurende 

de hele week met twee medewerkers (168 u x 2 = 336 u) in te staan voor die 11 verblijvende 

kinderen/jongeren én een mobiele begeleiding van het twaalfde kind en zijn context.   

b. We hebben in onze telling de noodzaak van een coördinator van de leefgroep nog niet in rekening 

gebracht: coördineren van het team en het leefgroepsgebeuren, intakes, coördineren van de 

begeleidingen, de verslaggeving, uurroosters, … In iedere organisatie gebeurt die coördinatie op een 

andere manier. 



 

7 
 

c. In onze telling laten we ook de specifieke contextbegeleider (zonder leefgroepopdrachten) buiten 

beschouwing. De functie van een groepsbegeleider en een contextbegeleider wordt in sommige 

organisaties gecombineerd, wat een extra kwetsbaarheid naar arbeidswetgeving oplevert op vlak van 

autonome agendering van opdrachten, naast de verplichte leefgroepdiensten. De overheid 

weerhoudt 58 arbeidsuren als inzet van de contextbegeleiding voor 12 jongereniv. Strikt genomen 

zouden de beschikbare 272 uren moeten verminderd worden met deze 58 uur.  

 

Afhankelijk van het doelpubliek en de organisatorische keuzes zal de coördinatieopdracht en de 

opdracht inzake contextbegeleiding ingevuld worden met één of meer voltijdse functies, zonder 

leefgroepdiensten. Binnen het opzet van deze nota blijven we uitgaan van de initieel beschikbare 

272u.   

 

Hoe organiseren we onze leefgroep als het ons aan 64u ontbreekt om met twee begeleiders continu 

op dienst te staan? In de praktijk betekent dit dat er op diverse momenten solitaire diensten (d.w.z. 

één begeleider op dienst) gecreëerd worden. Zo wordt er gebruikelijk tijdens het weekend alleen 

gestaan, dit is 48u (incl. nachten). Ook tijdens de week zijn de nachtdiensten solitaire diensten: 5 

nachten x 8u = 40 uur per week. (Volledigheidshalve moeten we ook zeggen dat, door de regeling 

van de cao inzake nachtdiensten, die onder '4.5 Organisatie van nachtdiensten' verder aan bod komt, 

een nachtdienst minder dan 8u bedraagt).  

 

Theoretisch zijn er dus twee begeleiders op dienst overdag op weekdagen. Dit moet verminderd 

worden met:  

 Feestdagen: als er in de week een feestdag valt, hebben alle pedagogische medewerkers samen 

recht op 54 feestdaguren (7,17 begeleiders x 7,6u). Dit betekent dat er per feestdag meer dan 

zeven solitaire diensten bijkomen (70 dagen op jaarbasis).  

 Verlofdagen: zonder rekening te houden met de van arbeidsduur vrijgestelde  verlofdagen vanaf 

45+ (waarvan we ook vinden dat die te weinig gecompenseerd worden) hebben de 7,17 

voltijdse begeleiders die instaan voor onze leefgroep van 12 jongeren samen 158 verlofdagen 

(20 conventionele + 2 CAO dagen = 22 verlofdagen) of 3 theoretische verlofdagen per weekv. 

 Interne overlegmomenten: begeleiders kruisen elkaar niet aan de voordeur maar overleggen bij 

het begin en het einde van hun dienst. Dit kost arbeidstijd. Er is in alle organisaties bovendien 

een overlegmoment (teamvergadering) waar alle begeleiders bij aanwezig zijn. Dit is 

noodzakelijk om af te stemmen, je staat immers in voor dezelfde jongeren maar werkt niet 

steeds samen omwille van de solitaire diensten. Als er elke week drie uur teamoverleg is (i.f.v. 

praktische en inhoudelijke afstemming), betekent dit een arbeidsinzet van 21,51u of 2,8 

arbeidsdiensten per week die wegvallen. Sommige organisaties kiezen voor een tweewekelijkse 

teamvergadering. 

 De keuze voor deeltijds werken: in de praktijk werken er deeltijdsen die elk op zich ook 

deelnemen aan teamvergaderingen, vormingen, … Dit is een dubbele tijdsinvestering. Anderzijds 

maakt een uitbreiding van het nominale aantal begeleiders het ook mogelijk om de diensten 

beter te verzekeren.  

 Ziekte: binnen onze sector is financieel voorzien dat we ziekte door begeleiders kunnen 

vervangen. Deze middelen worden ingezet tijdens bijvoorbeeld verlofmomenten omdat iemand 

op het moment zelf niet vervangbaar is.  
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 Zwangerschap: in onze sector kan er onmiddellijk gestopt worden en is vervanging mogelijk. 

Maar op het moment zelf leidt dit tot onmiddellijk personeelstekort in een reeds kwetsbaar 

dienstrooster.  

 Vorming van medewerkers is een continue opdracht: als elke voltijdse pedagogische 

medewerker elk jaar 5 dagen vorming volgt, betekent dit 36 dagen op jaarbasis of 5,26u/week.  

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt al dat dubbel staan overdag niet haalbaar is. Als jongeren naar 

school gaan, is dit ook niet nodig. Maar overdag zijn er ook zieke kinderen, is er ’s morgens veel 

verzorgingswerk bij de jongsten, moet er soms ook huishoudelijk werk verricht worden, zijn er 

jongeren die niet naar school gaan, pedagogische studiedagen, ... En niet te vergeten, zijn er de 

woensdagnamiddagen en de vakantieweken (minstens 14 weken/jaar).  

 

We vertrokken van maximaal 272 beschikbare arbeidsuren per week en moeten dit minimaal 

verminderen met 60 uren (gemiddeld 10,48 u feestdaguren, gemiddeld 23u verlof, gemiddeld 21,5u 

teamoverleg en overleg bij dienstwissel, gemiddeld 5,26u vorming). Onze startsituatie om de 

uurrooster voor onze leefgroep van 12 jongeren te organiseren is dus 212 u/week. We onthouden 

dat: 

 de dagdagelijkse coördinatie (19 à 38u/week) en de mobiele contextbegeleiding nog niet in 

rekening werden gebracht; 

 onze sector heel veel deeltijdsen telt zodat de nodige tijd voor overleg en vorming in de praktijk 

veel hoger ligt; 

 dat personeelsafwezigheden zich niet op een ‘gemiddelde’ manier voordoen;  

 dat er 168 uren per week moet voorzien worden in opvang en begeleiding van twaalf 

minderjarigen. 

 

4.1.2 Wat is dan die opdracht?  

 

Hieronder gaan we uitgebreider in op de opdracht die binnen dit pakket moet vallen. We gaan 

opnieuw uit van onze groep van twaalf jongeren. 

Groepsbegeleiding: twaalf jongeren vanuit een problematische opvoedingssituatie samenbrengen 

zorgt voor veel groepsdynamiek, zeker omdat een aantal kinderen en jongeren gedragsstoornissen 

vertonen. In een maatschappelijke context waar alles geïndividualiseerd is, moeten jongeren alles 

delen en dit met een grote groep. Elke groep kent vroeg of laat problemen op vlak van gedeelde 

activiteitenkeuze , dominante figuren en zwarte schapen, de spanning van de persoonlijke situatie 

niet aankunnen, besmettelijk wangedrag zoals weglopen en spijbelen, experimenteergedrag (roken, 

drugs), vechten om de aandacht van de begeleider. Ook het aanbrengen van thema’s als relationele 

weerbaarheid, gezonde voeding, inspraak, gevaren van sociale media, zit ingebed naast het dagelijks 

gebeuren. Groepsbegeleiding vereist een goede teamwerking om de groepsdynamiek positief te 

counteren.  

Contextbegeleiding: begeleiding van de ouderlijke context, opvolging van de schoolsituatie, de 

vrijetijdsbesteding, individuele begeleiding van de jongere zelf, begeleiding van een jongere die 

alleen gaat wonen of woont, … En dit alles voor twaalf jongeren. 
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Individuele begeleiding: directe en indirecte aandacht voor de beleving van de persoonlijke situatie 

(frustraties, wensen, zorg) binnen de persoonlijke situatie maar ook gedragsschema’s, 

casusbesprekingen, opzetten van externe therapie. Het is menselijke logica dat het de voorkeur 

verdient om elk kind een vaste individuele begeleider te geven binnen de veelheid aan begeleiders 

met wie het tijdens zijn verblijf geconfronteerd wordt. Die individuele begeleider moet dan wel 

voldoende en in goede regelmaat aanwezig zijn op het moment dat de betreffende jongere er is.  

De alledaagse zaken: samen met het kind kledij kopen, naar een verjaardagsfeestje brengen, 

rapportafhaling, naar de tandarts of gynaecoloog, een verjaardagscadeautje kopen, soms dagelijks 

naar school brengen, naar de logopedist, de betrachting om ook individuele momenten te creëren 

(tijd gunnen om in bad te spelen, een verhaaltje voor te lezen, met een puber er eens alleen op uit 

trekken om een moeilijk gesprek te doen, met een adolescent naar het interimkantoor, … ). Alle 

dagelijkse zaken die eigen zijn aan opvoeding maar dan in twaalfvoud.  

De overlegmomenten met externen: de contacten met de maatschappelijke verwijzers (incl. 

zesmaandelijkse verslagen, feitenverslagen), de scholen, de gemeenschapsinstelling, de CLB’s, de 

diensten voor geestelijke gezondheidszorg, … Deze lijst is in de praktijk oneindig want waar het zinvol 

is, gebeurt dit.  

De aantoonbaarheid van de kwaliteitsverwachtingen vanuit de overheid en dit vanuit een 

kwaliteitshandboek, leidt tot heel wat verplichte dagelijkse registraties van de begeleider op de 

werkvloer.  

De verplaatsing- en wachttijden: uren wachten op de aanvang van de zitting op de jeugdrechtbank, 

de verplaatsingen (soms tevergeefs) naar de woonplaats van de ouders of de jongeren en dit 

ondanks afspraak, het dagelijks naar school of vrijetijdsbesteding brengen, ... 

4.2 Onvermijdelijke gebeurtenissen en het dienstrooster  
 

De definitieve uurrooster moet (in de situatie van variabele uurroosters) minstens vijf dagen vooraf 

gekend zijn. Dit wil zeggen dat de wijzigingen die dan nog plaatsvinden, aanleiding kunnen geven tot 

overloon indien ze niet op vraag van de werknemer zijn. Er zijn echter steeds onvermijdelijke 

gebeurtenissen die zich voordien, tot op het allerlaatste moment dat de definitieve dienstrooster 

ingaat.  

 

Voor de deeltijdse medewerkers zijn de regels nog strikter. Maar ook hier zijn de wijzigingen ingebed 

door de opdracht van de organisatie en de personeelsmiddelen.  

 

4.2.1  Situatie van solitaire arbeidsdiensten  

 

Als de dienst van een begeleider die alleen op de dienstrooster staat plots wegvalt (ziekte, 

omstandigheidsverlof, …) moet er noodzakelijkerwijs een andere begeleider deze dienst overnemen. 

Er zijn immers steeds jongeren voor wie het toezicht en de begeleiding gegarandeerd moet worden. 

Het ‘werk’ kan niet wegvallen of uitgesteld worden. 
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4.2.2  Onverantwoord of ongewenst om solitaire diensten te draaien   

 

Er zijn arbeidsdiensten die wel met twee ingepland staan, maar bij wie door het wegvallen van één 

persoon op het laatste moment het als onverantwoord of ongewenst beschouwd wordt dat één 

iemand de verantwoordelijkheid moet dragen voor 12 minderjarigen. 

 

4.2 3 Onverwachte gebeurtenissen in de situatie van de jongeren zelf 

 

Een niet limitatieve lijst: 

 Een kind krijgt plots een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje dat een paar dagen later 

doorgaat.  

 Een adolescent zoekt een studio en krijgt een afspraak met de huisbaas. Welke begeleider gaat 

er mee? 

 Een kind wordt ziek en op de dienstrooster was er overdag niemand ingepland. 

 Een kind krijgt de boodschap dat grootmoeder opgenomen is in het ziekenhuis. Hoe wordt het 

bezoek geregeld? 

 De school laat weten dat een jongere geschorst wordt en een dringend onderhoud wenst. 

 Er is een groepsconflict in de leefgroep en de begeleider blijft na zijn dienst wat langer om zijn 

(solitaire) collega te ondersteunen tot de rust is teruggekeerd. 

 Omdat een jongere het al te bont maakt in de groep, wordt beslist om deze met een begeleider 

er een hele dag (of langer) op uit te sturen om stil te staan bij diens gedrag en situatie.    

 

Met twaalf kinderen/jongeren weet iedereen dat er elke week allerhande vragen opduiken die niet 

steeds binnen de bestaande dienstroosters kunnen opgelost worden.  

4.3 Pedagogische activiteiten en kwetsbaarheid op overloon  
 
Er zijn heel wat pedagogische activiteiten waarvoor we expliciet de keuze maken deze te behouden 
en die we niet willen schrappen, maar die ons wel kwetsbaar maken op vlak van overloon.   
 

4.3.1  Meerdaagse uitstappen  

 

In onze sector gebeuren er vaker meerdaagse uitstappen. Uiteraard wordt er steeds getracht om in 

eerste instantie kinderen en jongeren te laten aansluiten bij bestaande initiatieven. Maar dit is met 

onze doelgroep niet steeds evident. We organiseren bijgevolg ook zelf een aanbod dat zowel 

recreatief kan zijn (vakantie, sport) als meer pedagogisch gekleurd (grensverleggend, met ouders en 

kinderen samen op kamp, ...).  

Aangezien de arbeidstijd per week maximaal 50u is en elke kampdag als 11u arbeidstijd wordt 

aanzien, zijn wij begrensd tot een uitstap van maximaal vier dagen (ervan uitgaande dat de 

betrokken begeleiders in diezelfde week geen bijkomende prestaties meer leveren). Dit wordt als 

demotiverend ervaren.  
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4.3.2 Sporadische langdurige daguitstappen   

 

We denken aan een groep jongeren die vanuit West-Vlaanderen gaat kajakken in de Ardennen of een 

groep uit Limburg die een dagje wil zeilen in de Noordzee. De maximale arbeidstijd (d.w.z. zonder 

overloon) van 11u wordt hierbij soms overschreden. De personeelsinzet op vlak van arbeidsuren en 

de kostprijs van dergelijke activiteiten is reeds hoog. Als hier bovenop nog overloon moet betaald 

worden, is dit de doodsteek van dergelijke activiteiten.    

 

4.4 De stem van de werknemer en de balans tussen werk- en privéleven 
 
De  sector kenmerkt zich door onregelmatige arbeidstijden (avonden, weekends, nachten, 

feestdagen, kampen ). Sedert 1990 zijn hiervoor (gelukkig) ook weddensupplementen voorzien. 

Begeleidend personeel moet vaak op het werk aanwezig zijn op momenten dat anderen (in de eerste 

plaats de eigen kinderen) thuis zijn. In de residentiële sector wordt dit probleem, op vraag van de 

werknemers, dikwijls opgelost door minder maar langere diensten per week.  

In de arbeidswetgeving blijft de werkgever verantwoordelijk voor alle dienstroosters, zelfs diegene 

die op vraag van en in consensus met de werknemers afwijken van de arbeidswetgeving. We pleitten 

voor het behoud van de rechtstreekse stem van de werknemer op organisatieniveau, in het zoeken 

naar een goede balans tussen werk- en privéleven .  

 

4.4.1 Minder weekends i.p.v. kortere weekends 

De werknemer prefereert minder weekends boven kortere weekends. Begeleiders werken soms 

liever één weekend op drie (waarbij de maximale arbeidsduur overschreden wordt), dan twee 

weekends op de drie met een correcte arbeidsduur. Naar loon verschilt dit niet, wél naar het 

persoonlijk gezinsleven en planning van de kinderopvang.  

 

4.4.2 Geen officiële pauze  

 

De werknemer prefereert liever geen officiële pauze dan langer werken of ingrijpende aanpassingen 

aan zijn dienstrooster.  

 

De verplichte pauze na zes uur werken (al dan niet betaald), waarbij men zich van de arbeid mag 

onttrekken, geldt ook voor onze sector. Hoewel er bij ons voldoende ruimte en vrijheid is voor 

toiletbezoek, een tas koffie, enz. (de wet stelt ons gelijk met werknemers die doorlopend bandwerk 

doen).  

 

Strikt genomen zouden begeleiders die in het weekend op dienst zijn (gewoonlijk alleen binnen hun 

entiteit) na zes uur pauze moeten nemen. Gezien de nood aan toezicht moet er voor de garantie op 

een wettelijke pauze een andere begeleider op dienst komen die kan instaan voor het vervangend 

toezicht (waarbij drie uur de minimale arbeidstijd is).  

Bij organisaties met meerdere leefgroepen zou de pauze en het toezicht gegarandeerd kunnen 

worden door voorafgaandelijk aan de pauze de bewoners (tussen nul en 18 jaar) een kwartier of een 
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half uur te evacueren naar een ander gebouw of leefgroep. (Wat zouden kinderen en jongeren 

hiervan vinden?) Een ander alternatief is de weekenddiensten te beperken tot een arbeidstijd van 

zes uur (d.w.z. nog méér weekends werken), of de diensten op te splitsen in een 

ochtendshiftgedeelte (bv van 7u-11u) aangevuld met een terugkomshift (bv van 17u-21u).  

Wie wordt hier beter van ?  

 

4.5 Organisatie van nachtdiensten  
 

De nachtdienst in de sector is gekenmerkt door ‘een slapende waak’: d.w.z. dat de begeleider acht 

uur mag slapen tijdens de nachtdienst en hiervoor 3 uur verloond wordt. Indien er tijdens de periode 

van slapende waak toch effectieve prestaties zijn, worden deze dubbel verloond.  

Voorafgaand aan die slapende waak is de begeleider vroeger op dienst (bv. om kinderen in bed te 

stoppen) en blijft hij/zij langer om de ochtendsituatie te begeleiden. Die bijkomende uren worden 

uiteraard gewoon verloond. 

  

Bv. Een begeleider komt op dienst om 21u. Van 21u-22u begeleidt hij/zij de avondsituatie en het 

slapen gaan. Van 22u tot 6u is er slapende waak (die voor minimaal 3u arbeidsprestatie telt). Van 6u 

tot 8u wordt de ochtendsituatie begeleid. De begeleider is 11u op dienst maar krijgt 1+3+2= 6u loon 

voor 6u arbeidsprestaties. De begeleider kan niet langer op dienst blijven want vanaf 11u aanwezige 

arbeidstijd moet er overloon betaald worden.  

Maar : 

De nacht is gespreid over twee dagen. Een voltijdse begeleider (38/38) zal normalerwijs 7,6u moeten 

presteren per dag of 15,2 u per twee dagen. De nachtdienst heeft hier 6u opgeleverd, wat betekent 

dat hij/zij nog 9,2u moet inhalen. Wanneer kan de begeleider dit inhalen? 

 

We overlopen eventuele oplossingspistes (zonder overloon):  

De resterende uren inhalen op andere dagen: De nog te verrichten arbeidsuren voor die twee 

dagen, zijnde 9,2 u, wordt verdeeld over de drie resterende te werken dagen. Dit betekent dat er 

twee dagen moeten zijn van 11u en één van 10,2 uur, los van de zinvolheid. 

 

Bijkomend werken op de twee dagen die door de nachtshift overbrugd worden: Een andere 

arbeidsregel stelt dat er minimaal 11u tussen twee diensten moet zijn. In het zoeken naar 

oplossingen moeten we hier mee rekening houden. 

Elf uur voor de start van zijn nachtdienst kan de begeleider met nachtdienst een extra dienst 

presteren. Dit zou dan van 6u-9u zijn wat weinig zinvol is.  

En 11u na het einde van de nachtdienst (om 8u ’s morgens) doet de begeleider die uit nachtdienst 

komt een extra dienst, bv. van 19u-22u. Los van de pedagogische-organisatorische wenselijkheid van 

dit systeem, zal de werknemer dit als een extra druk op zijn privésituatie beschouwen en heeft hij/zij, 

ondanks die inspanning, nog steeds 3,2 u te weinig gewerkt op die twee dagen.  

 

Het werken met actieve nachtprestaties: Hiermee wordt bedoeld dat de begeleider wakker blijft 

gedurende de nacht en continue paraat is. 
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Drie bedenkingen:  

 De subsidiëring is steeds uitgegaan van slapende nachtdiensten: er zijn hier dus geen 

personeelsmiddelen voor voorzien.   

 Bovendien stelt zich opnieuw het probleem bij onverwachtse afwezigheid van die actieve 

nachtbegeleider. 

 Is dit systeem wel pedagogisch wenselijk: een kleuter die ’s nachts wakker wordt, wordt 

geconfronteerd met nachtbegeleiders waarmee hij geen relatie heeft. Zinvol nachtwerk ligt niet 

voor de hand wanneer nabijheid, stilte en onmiddellijke beschikbaarheid sleutelbegrippen zijn. 

Actieve nachten dreigen inhoudloos te zijn in een open begeleidingskader.  

 Ook gedurende de nacht blijft de nood aan pedagogisch geschoold personeel om in te spelen op 

onverwachte gebeurtenissen. Maar er stelt zich een probleem naar aantrekkelijkheid van de 

functie omwille van het gebrek aan binding met het daggebeuren.  

 De oplossingen die nu in de realiteit gehanteerd worden, situeren zich buiten de grenzen van de 

arbeidstijd en zijn dus blootgesteld aan overloon. 

 

4.6 Flexibiliteit als inherente verwachting aan de subsidiëring 
 

Voor de subsidiërende overheid is flexibiliteit een inherente verwachting aan de subsidiëring.  

Inhoudelijk zijn we daarmee akkoord, maar het stelt wel een probleem op vlak van arbeidswetgeving. 

 Er wordt verwacht dat we ons personeel vooral inzetten wanneer de jongeren aanwezig zijn en 

noden hebben. Dit is in de praktijk niet steeds voorspelbaar. 

 Er wordt verwacht om in te grijpen in crisissituaties in de gezinnen en sommige diensten moeten 

hiervoor permanente beschikbaarheid organiseren. Dit is binnen de bestaande wetgeving niet te 

vatten zonder overloon.  
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5. Standpuntbepaling vanuit vzw Jongerenbegeleiding-Informant 
 

Het probleem van de arbeidswetgeving binnen onze sector is niet eenvoudig. Reeds ettelijke jaren en 

na vele vergaderingen hebben we ingezien dat de zoektocht naar een oplossing steeds eindigt in een 

doodlopende straat. In onze opdracht als multifunctionele organisaties streven we naar een 

evenwicht tussen onze doelstellingen, een goede work-life balance van onze medewerkers en een te 

voorziene loonkost die binnen de gesubsidieerde middelen valt. De huidige arbeidswetgeving laat bij 

strikte toepassing niet toe om zonder overloon te werken. 

We zijn beducht voor oplossingen die de medewerker treft. Uit onze ervaring blijkt dat de 

medewerker niet in eerste instantie op zoek is naar méér inkomen, maar vooral naar een goede 

balans tussen privé en werk. Gezien de schaarste van kandidaten op de arbeidsmarkt die langdurig in 

onze sector willen werken, willen wij inzetten op goede werkomstandigheden.   

We zijn beducht voor oplossingen die het hart van de opvoedingshulpverlening treffen. Anticiperen, 

aanklampendheid, rekening houden met onze cliënten, er zijn wanneer het nodig is, … Het is de ziel 

van elk opvoedingsgebeuren en ook van onze hulpverlening. Als dit niet meer kan, hoeft het dan 

nog?  

Met deze nota willen we dit signaleren aan en erkenning krijgen voor het probleem door de overheid 

als maatschappelijke opdrachtgever. Het is de overheid die instaat voor de orde van subsidiëring en 

de geldende wetgeving. We verwachten van de betrokken overheid dat zij samen met ons deze 

impasse doorbreken.  

a. We wensen een erkenning door de overheid van de problematiek van de huidige 

arbeidswetgeving in relatie tot de pedagogische doelstellingen en kwaliteitsverwachtingen. 

 

b. We wensen een behoud van onze organisatorische flexibiliteit om onze doelstellingen te 

realiseren (we moeten kunnen anticiperen op gebeurtenissen die plaatsvinden na het 

officialiseren van de dienstrooster). 

 

c. We wensen een behoud van het specifiek pedagogisch aanbod in de sector, waarvan de 

zinvolheid niet ter discussie staat waaronder langdurige daguitstappen, meerdaagsen die langer 

dan 50u duren, crisishulp aan huis, … 

 

d. We wensen geen (officieuze) uitbreiding van de leefgroepsgrootte in functie van de 

arbeidswetgeving.  

 

e. We wensen dat de lokale begeleider (of het lokale begeleidersteam of de plaatselijke syndicale 

 organisatie) wordt erkend als volwaardig participerend lid in het bewaken van de balans tussen 

 werk- en privéleven.  

 

f.  We wensen dat de subsidiëring van de lonen zich aanpast aan de zich wijzigende realiteit:  

d.w.z. subsidiëring in situaties van overloon door niet te voorziene gebeurtenissen of specifieke 

  activiteiten én zodra alle Europese wetgeving geraticifeerd is (en alle nachturen moeten 

vergoed worden). 
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We willen hierbij nog enkele concrete oplossingspistes suggereren die, voor onze sector, een wereld 

van verschil zouden betekenen:  

 Het lokale niveau laten beslissen hoe pauzes kunnen/moeten worden ingevuld.  

 Bepalen van de basisflexibiliteit die mag verwacht worden van een begeleider in het kader van 

onverwachte gebeurtenissen (op lokaal niveau ). 

 Kampen, meerdaagsen, bepaalde projecten, crisishulp aan huis, … worden als uitzonderlijk 

specifiek aanbod erkend (met andere maximale nog te bepalen grenzen). 

 Uitbreiding van de aanwezigheid –zonder overloon – van de begeleider bij slapende 

nachtdiensten tot maximaal de arbeidstijd voor twee werkdagen ( d.w.z. maximaal 15,2u 

aanwezigheid – nu is dit 11u waarvan 6 u verloond). Op die manier heeft ook de betrokken 

voltijdse begeleider voldoende gewerkt op die twee dagen. 

 Uitbreiding van de kredieturen voor deeltijds werkenden (a rato de voltijdsen: een voltijdse mag 

maximaal 12 u meer doen per week, tot 50u/week ; voor een deeltijdse 30/38 zou dit dan 

9,5u/week zijn, voor een 19/38 dan 6u/week.   

 

We beseffen dat dergelijke pistes niet evident zijn voor de overheid of voor syndicale organisaties. 

In afwachting van een definitieve oplossing stellen wij een maatschappelijk gedoogbeleid voor 

tegenover de hierboven aangehaalde punten. 

Een gedoogbeleid dat gedragen wordt door het Ministerie van Arbeid zodat er door de 

onderscheiden inspectiediensten een coherent beleid is.  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Vzw Jongerenbegeleiding-Informant 

Stapelplein 32 

9000 Gent 

annelies@jo-in.be 

0490/44.65.27 
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i
 De subsidiering gebeurt volgens erkende modules toegekend aan een organisatie. In een leefgroep is er voor 

elk kind een module contextbegeleiding en voor alle verblijvenden een verblijfsmodule. De module 

contextbegeleiding houdt in dat er voor de jongere specifiek aan zijn of haar situatie wordt gewerkt door o.a. 

individuele begeleiding van de betrokkenen, gezinsbegeleiding, schoolbegeleiding en bijkomende begeleiding 

rond specifieke aandachtspunten in het gedrag of in de situatie.  

 

Sedert de overgang naar het Experimenteel Modulair Kader in 2013 zijn er per leefgroep van 12 jongeren, 11 

verblijvende jongeren en één jongere die (terug) thuis of alleen woont en daar begeleid wordt.  

 

De toekenning van de subsidies gebeurt op basis van punten: een verblijfsmodule telt 4 punten en een module 

contextbegeleiding 1 punt. Er is in de geschetste situatie dus sprake van 44 punten verblijf (11 jongeren x 4) en 

12 punten contextbegeleiding (12 jongeren x 1). In totaal worden aan deze leefgroep 44+12= 56 punten 

toegekend. Elk punt staat voor 0,16 voltijdse eenheid. 56 punten x 0,16 voltijdse eenheid geeft recht op 8,96 

voltijdse eenheden. Deze voltijdse eenheden worden lineair gesubsidieerd op een bachelorniveau zodat 

functies met een hoger of een lager barema elkaar in evenwicht moeten houden.  

 
ii
 Onder de omkaderende functies kunnen volgende zaken worden verstaan: directie en administratie (lonen en 

personeelswetgeving, subsidiering, boekhouding, wetgeving voedselveiligheid, brandveiligheid, aankoopbeleid, 

bijkomende financiering, …), kwaliteitscoördinator (kwaliteitsvereisten, subsidiërende regelgeving van de 

organisatie), ICT , de huishouding (aankoop en bereiding van voeding, onderhoud, de was en de plas, en dit van 

een zeer groot ‘gezin’), de technische ondersteuning (tuinonderhoud, schade herstellen, …). Voor een 

leefgroep van 12 kinderen brengen we 20 % of 1,79 voltijdse functie in rekening. Uiteraard wordt dit in een 

organisatie met meerdere leefgroepen gecumuleerd. 

 

In de door de overheid bepaalde personeelsbezetting (voor sommige organisaties nog steeds geldig tot 2015), 

zijn er in een organisatie met 76 bedden 13 voltijdse omkaderende functies (2 directies, 3,5 administratieve 

krachten en 7,5 logistiek), 39 voltijdse directe pedagogische functies (2 eerste begeleiders, 7 hoofdbegeleiders 

en 30 begeleiders) en 3 voltijdse bijzondere functies. Afhankelijk of je de bijzondere functies als omkaderend of 

als direct pedagogische functie beschouwde, had of heb je een verhouding van 31 tot 41 % omkaderende 

functies tegenover 59 tot 69 % directe pedagogische functies.  

De keuze binnen deze nota om 20% van de personeelssubsidiëring te weerhouden als omkaderende functie 

mag dan ook als  vrij minimalistisch beschouwd worden.  

 
iii
 Met de directe pedagogische functies bedoelen we iedereen die voor een groot deel binnen zijn takenpakket 

met de kinderen en jongeren zelf aan de slag is.  

 
iv
 Contextbegeleiding voor 12 jongeren x 1 punt = 12 punten. 12 punten x 0,16 voltijdse eenheid = 1,92 voltijdse 

eenheid of 72,96 u/week. Met de 80/20% regeling (directe pedagogische functie versus ondersteunende 

functie) betekent dit dat er volgens de overheid 58 uur/week voor contextbegeleiding bedoeld is.   

 
v
 Ook hier is de verlofbenadering minimalistisch. Een werknemer die ouder is dan 35 en jonger dan 45 krijgt 5 

bijkomende verlofdagen. Op 45 jaar vallen die verlofdagen weg en komen er 12 van arbeidsduur vrijgestelde 

dagen (ADV) bij die in tegenstelling tot het conventioneel verlof 8u/dag bedragen (= 96 u). Op 50 jaar nog eens 

12 ADV dagen en op 55 jaar nog eens 12 ADV dagen.  

Theoretisch wordt de vervanging van de ADV dagen gecompenseerd met een extra subsidiëring op basis van 

een percentage van de loonmassa. Aangezien de loonmassa stijgt met de toegekende baremieke anciënniteit, 

stijgt ook deze extra subsidiëring. Echter, de baremieke anciënniteit stopt na ongeveer 23 jaar (de werknemer 

is dan bv. 45 jaar), terwijl op dit moment zijn ADV-stelsel nog moet opstarten. Dit schept problemen voor 

organisaties met heel veel 45-plussers.  
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In de veronderstelling dat de organisatie over voldoende financiële compensatie beschikt, is het de vraag hoe 

deze vervanging moet gebeuren. Stel dat in onze voorbeeldleefgroep er één begeleider is van 45+ en één van 

55+, dan moeten er op jaarbasis 48 extra dagen van 8 u of in totaal 384 u gecompenseerd worden. Dit komt 

overeen met een potentieel nieuwe tewerkstellingsplaats van 7,38u/week, terwijl de minimale jobtime 13/38 

moet zijn. Er moet dan bv. gezocht worden naar een deeltijdse medewerker die extra uren (en taken) wil of de 

uren worden gegroepeerd in een ruimer contract. De specifiek weggevallen arbeidstijd kan dan wel in de juiste 

functiegroep (bv. begeleiders) gecompenseerd worden maar niet op de concrete arbeidsplek (bv. de specifieke 

leefgroep). We kunnen er dus van uitgaan dat het aantal verlofuren per week een stuk hoger ligt dan de hier 

vermelde 23 uur verlof. 

 


