Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel
Omzendbrief dd. 14 oktober 2020 van de FOD Volksgezondheid met informatie over de uitvoeringsmodaliteiten van het
Zorgpersoneelsfonds 2020.
Begin oktober 2020, ontvingen we vanwege de FOD Volksgezondheid een omzendbrief aangaande de uitvoeringsbepalingen
van het Zorgpersoneelsfonds 2020 (wet van 30 juni 2020 – BS 14/8/2020).
Als VBVK+ willen we u als lid van onze beroepsvereniging graag informeren over enkele elementen uit deze brief.
•

•
•
•
•

•

Het personeelsfonds bevat enkel de uitvoeringsmodaliteiten voor de middelen van 2020. Hiervoor dient elke
zorginstelling een protocolakkoord te bespreken met de betreffende vakbonden. In dit protocolakkoord staat
beschreven op welke wijze men de financiële middelen inzet per toegewezen afdeling.
Voor de middelen van het Zorgpersoneelsfonds 2021 moet er nog een wet gepubliceerd worden die de modaliteiten
vanaf 2021 vastlegt.
De FOD Volksgezondheid heeft momenteel een FAQ over het Zorgpersoneelsfonds 2020. Deze is te raadplegen op hun
website.
De verdeling van het eenmalig budget voor psychosociale ondersteuning in 2020 (B4-overeenkomst) zal gebeuren pro
rata het aantal VTE van uw ziekenhuis (Finhosta 2018, minimale toekenning van 0,2 VTE per ziekenhuis).
De gemiddelde financiering van 1 bijkomende VTE is per zorgeenheid, zowel in de algemene als in de psychiatrische
ziekenhuizen. Deze financiering is dus voor alle duidelijkheid niet bedoeld voor de financiering van de
hoofdverpleegkundige zelf, wel voor de bijkomende VTE binnen de gefinancierde basisnorm.
Wij adviseren aan elke leidinggevende en directies patiëntenzorg om op instellingsniveau na te kijken wat dergelijke
financiering kan betekenen voor de instelling en specifiek, de in aanmerking te nemen diensten. De financiering is
immers uitsluitend bedoeld ter financiering van de netto-creatie van banen in de zorg, ter verbetering van de
arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel, ter ondersteuning van de mentorprojecten, alsook voor de opleidingen.
Tevens zijn die uitgaven bedoeld voor ondersteunend personeel dat het zorgpersoneel moet ontlasten en dat
rechtstreeks contact met hem heeft, zodat hij meer tijd kan besteden aan het daadwerkelijk verzorgen van de
patiënten, waarbij de prioriteit moet gaan naar de verzorging aan bed van de patiënt.
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