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Directie : S-Plus vzw 

Dienst : S-Plus vzw 

Datum  : 21/05/2019 

Onderwerp : Raad van Bestuur 

   

Aanwezig : 

Hannelore Abrahams, Jos Bertrand, Thierry Daenekindt, Boudewijn 
Dhaese, Sofia Daghmoumi (raadgevend), Peggy Demoor (raadgevend), 
Leona Detiège, Katrien De Weirdt, Christel Geerts, Marcel Geivaerts, 
Sofie Lambrechts (raadgevend), Dirk Laruweere (raadgevend), Corry Maes 
(raadgevend), Sylvia Pardon, Katalina Venegas (raadgevend) en John De 
Ridder (verslag).  

 

Verontschuldigd : 

Freddy D’Havé (volmacht aan Leona Detiège), Herman De Loor (volmacht 
aan Jos Bertrand), Freddy De Vilder (volmacht aan Boudewijn Dhaese), 
Hans Heyndels, Jean-Marie Lambrecht, Marcel Logist (volmacht aan Marcel 
Geivaerts), Sofie Meerschaut, Pierre Neefs, Leen Pollentier (volmacht aan 
Hannelore Abrahams), Katrien Rogiest, Irene Steemans, Karin Van 
Mossevelde (volmacht aan Christel Geerts), Marc Vanleynseele (volmacht 
aan Sylvia Pardon) en Eddy Vandenbosch. 

 
 
 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur – 26.03.2019 
2. Stand van zaken strategische doelstellingen nieuw beleidsplan 
3. Infonota Goed Bestuur 
4. Missie/visie 
5. Varia. 

 

Verslag 

 

De vergadering vangt aan om 13u00. 
 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 
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Corry Maes overloopt enkele punten van het verslag en meldt dat het 
geconsolideerde resultaat van 2018 een negatief resultaat van min 8.472.85 
euro bedraagt. Het verslag van de revisor werd goedgekeurd. Verdere aanpak 
van de remediëring werd toegelicht met een powerpoint en moet klaar zijn half 
november 2019. De samenstelling beleidsplanningsteam werd goedgekeurd. 
Eerste onderhoud missie waar gevraagd werd ook met het waardenkader. De 
eerste resultaten van de stakeholdersbevragingen werden meegeven en de 
tijdslijn werd goedgekeurd. Het memorandum werd voorgesteld met enkele 
(kleine) opmerkingen. Hebben nu ook gedrukte exemplaren. Wie meerdere 
exemplaren wil mag dit aanvragen op het nationaal secretariaat. 
Er is momenteel nog geen reactie gekomen vanuit sp.a. 
 
Boudewijn Dhaese vindt het lettertype wat klein. Maar mooi resultaat. 
 
De toelichting Nieuwe Zorg Organisatie is uitgesteld door afwezigheid van 
Veerle Degryse en Karin Van Mossevelde. 
 
Christel Geerts vraagt hoever het staat met het platform communicatie? 
Corry Maes zegt dat de collega’s van communicatie en IT dit samen aan het 
bekijken zijn. Eventueel met een dropbox. 
 
 

Het verslag van de Raad van Bestuur van 26 maart 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

2. Stand van zaken strategische doelstellingen nieuw beleidsplan 
 

Corry Maes overloopt de stand van zaken. 
Er is een SWOART uitgewerkt en we zijn tot strategische doelstellingen 
gekomen met expertise van Christel Geerts. Er werden 5 doelstellingen 
gehanteerd die frequent werden uitgepikt door het planningsteam. Nu zijn we 
aan het werken aan de operationele doelstellingen. Eind mei zal dit worden 
afgerond. Nationaal gaat met het zakelijke aan de slag. De stakeholders en 
leden RvB worden verder geïnformeerd. Voor de zomer moet dit klaar zijn. 
 
Christel Geerts vraagt naar de terugkoppeling naar de mutualiteit. Kan dit hier 
op de RvB niet worden besproken? 
 
Samen bekijken met het ziekenfonds dat die doelstellingen in het verlengde 
liggen bij hen. Het is dezelfde werking van de missie, waardenkader. De 
terugkoppeling is er uiteraard. 

 
 

3. Infonota Goed Bestuur 
 

Corry Maes licht de infonota toe. 
In het actieplan van het nieuwe decreet dient een visie worden uitgewerkt volgens de 
code Cultural Governance. De punten staan in het rood waar we moeten aan werken. 
Deze rode punten worden overlopen. Er zijn principes en een aantal regels.  
Puntje 1.1: dit punt zal meerdere keren terugkomen. Een dagelijks bestuur 
uitschrijven in ons huishoudelijk reglement. 
1.4 De AV en RvB overleggen en beslissen minstens 1 keer per jaar over de missie, het 
algemeen beleid en strategie-de financiële stand van zaken. . 
Hannelore Abrahams vraagt naar de rolverdeling van de DISCO aanstaande vrijdag? 
Dat de kadernota aansluit met de vergadering komende vrijdag. Naar aanleiding van de 
visitatieverslagen is er feedback genomen van de examencommissie. Hoe gaan we de 
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vragen van de commissie bekijken? De uitrol van S-Plus sluit aan bij dit kader om in te 
spelen op de visitatie. 
Christel Geerts vraagt naar de rolverdeling van de Mutualiteit? Jullie zijn er dagelijks 
mee bezig. Wij als buitenstaander is dit moeilijker op te volgen. 
Corry Maes meldt dat het 1 vzw, 1 structuur, 1 beleidsplan. 
De nota goed bestuur stelt hoe onze partner meegaat in onze RvB. Alle ziekenfondsen 
zijn vertegenwoordigd in onze RvB. We krijgen ondersteuning van de financiele 
directie. We moeten een evenwicht vinden die onze stakeholders goed vinden 
verwijzend naar het nieuwe decreet die eraan komt. 
1.5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met tussentijdse evaluaties. 
1.6 Dit zijn de voorstellen die we moeten uitwerken om daaraan te voldoen. 
2.2 Voldoende leden van de AV die geen lid zijn van de RvB. Daar is wel een probleem. 
Onze samenstelling van RvB en AV verschilt met één persoon. Agendapunten zijn 
overlappend. Nieuw voorstel om de samenstelling verder uit te werken. 
 
Marcel Geivaerts vraagt naar aanleiding van de nieuwe wetgeving op de vzw’s.  
De eis dat de samenstelling AV één persoon groter is afgeschaft.  
 
Leona Detiège meldt dat dat minstens uit zoveel leden moet bestaan want anders 
komen er problemen van. 
Boudewijn Dhaese heeft probleem met het woord “voldoende”. 
Dirk Laruweere wil pleiten om voldoende leden van de lokale werking bij te betrekken. 
In de provincie West-Vlaanderen bestaat 3/4 uit vertegenwoordigers van lokale 
afdelingen. Naast de andere stakeholders in Mutualiteit en buitenaf. 
Corry Maes zegt dat is nu ook. Zie naar onze leden Jos Bertrand, Boudewijn Dhaese, 
Marcel Geivaerts en Christel Geerts die ook in een afdeling zitten. 
Christel Geerts wil dit pleidooi ondersteunen. Als ik één ding mag onthouden dat het 
twee aparte werelden zijn met de lokale- en het beleidslanningsteam. Zij zijn wel 
mondig maar het is een andere realiteit. 
2.6.Dat is OK. Wel de RvB minstens 1x/jaar een vergadering zonder directie. 
Een structuur in de agenda zal worden bekeken. 
3.1 Het jaarverslag en Belgisch Staatsblad doen we reeds. Nog niet op onze website 
maar zal worden bekeken. 
3.3 Een HR opgemaakt voor de bestuursorganen. Aantal aanwezigheid, procedures, 
tijdig aanleveren van de stukken; Brief naar de leden die al lang niet meer geweest 
zijn. Maar wel willen erin blijven zetelen? 
Dit is niet voor de remediëring. Er moeten profielen geschreven worden die reëel zijn. 
4.5 en 4.6 Hoe een gefaseerd rooster bijhouden? 
We beginnen met die telling vanaf de nieuwe samenstelling van de RvB. 
Het is ook moeilijk om mensen te vinden die willen zetelen in de RvB. 
Marcel Geivaerts meldt betreffende goed bestuur dat dat aanbevelingen zijn. Niet 
verplicht om dit in uw statuten en huishoudelijk reglement te vermelden. 
Corry Maes zegt dat dit een nieuw gegeven is. Aanbevelen dat er aan zovele punten 
van goed bestuur worden aangehaald. 
Hannelore Abrahams meldt dat dit puur formeel is naar het remediëringsplan en los 
van het Beleidsplan. Hannes Henglé (FOV) gaf aan rekening mee te houden dat de 
overheid vraagt wat de remediëring mee naar het Beleidsplan . Het team die het 
Beleidplan gaat goedkeuren is grotendeels het team van de examencommissie. De 
aanbevelingen worden au serieus genomen. Aanbevelingen zijn verplichtingen. Dit zijn 
essentiele aanbevelingen en dit zijn suggesties. De helft is na acht jaar vernieuwd. Is 
ook een sterk signaal. Appreciatie van de overheid. 
Corry Maes stelt dat de aanwezigheidslijsten worden bijgehouden en zal bekeken 
worden. 
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5.1 De RvB en directie ontwikkelt een strategie. We gaan dit mee opnemen in de tekst 
dat we uitwerken. Niet onmiddellijk het Ziekenfonds. In eerste instantie onze 
vrijwilligers. 
Dat ziet men ook in 5.2. de rollen van de vrijwilligers. 
5.3 Dat betekent dat we jaarlijks een checklist op onze agenda moeten brengen en 
afvinken. 
Belangrijke noodzakelijke competenties volgens de code aanwezig in RvB en de AV. Na 
bijvoorbeeld dat we gaan werken naar 1 vzw. De principes van goed bestuur zou een 
mooi geheel zijn. Dat een aantal competenties bij onze vrijwilligers zitten. 
In de verslagen praten wij nu open. Welke verslagen komen op de website? 
Er zullen best twee verslagen worden opgemaakt met alleen de beslissingen. 
We starten daarmee met onze nieuwe RvB. Verkorte versie. 
Onze eerste RvB met de nieuwe samenstelling zou in november doorgaan. 
In september zal er al veel uitgewerkt zijn door ons planningsteam. 
Dirk Laruweere vraagt kwestie de vereffening van de vzw’s. 
Corry Maes meldt dat dit samen met juridische dienst zal worden bekeken. 
Hoe we die mensen in onze organisatie gaan inzetten op een andere manier met hun 
kennis en vaardigheden. Informatie geven hoe dit komt dat hun vzw stop zal worden 
gezet. Men kan van adviesraden spreken. Met de regionale collega’s bespreken dat het 
overal dezelfde naam krijgt. Er zijn ideëen hierrond. 
 
 
De leden geven hun akkoord om de nota verder uit te werken. 

 
 
3 Missie/Visie 

 
Corry Maes licht de missie/Visie toe. 
Voorstel van de RvB was een waardenkader uit te werken. Dit is gebeurd. In de nota 
zijn de waarden omschreven. Autonoom is belangrijk, solidariteit, nabijheid, 
participatie, kwaliteit, enpowerment, duurzaamheid en progressief. We zijn een 
pluralistische organisatie, maar voorzien van voldoende progressieve activiteiten. 
Leona Detiège vreest dat er verenigingen gaan ontstaan zoals in Antwerpen De Rode 
Leeuwen. Met steun van sp.a Antwerpen zijn er reeds vergaderingen gepland. 
Sylvia Pardon meldt dat deze vergadering is doorgegaan met Jimmy Schevernels. Het is 
de bedoeling dat dit later een S-Plusafdeling zal worden.  
 
Leona Detiège vraagt dat ze op de hoogte kan worden gehouden en ook S-Plus 
nationaal. Dit alleen om te verhinderen dat er andere organisaties gaan ontstaan. 
 
Sylvia Pardon meldt dat de output zal worden meegegeven. 
Eerste contact was met Tom Meeus en het tweede contact is nu met Frieda Verbist. 
 
Jos Bertrand vraagt om het woord “enpowerment” te vervangen door participatie. 
 
Dirk Laruweere begrijpt de vraag maar enpowerment wil zeggen: het versterken van 
hun rechten en eisen om te kunnen thuis blijven.  
Dit wel in duidelijke taal verwoorden. 
 
Christel Geerts vraagt het woord “maar” weg te laten in progressief. 
 
Hannelore Abrahams vindt om open te staan voor andere doelgroepen. Misschien los 
van ervaring in onze afdelingen en het sterk netwerk dat we reeds hebben opgebouwd 
om met nieuwe activiteiten de nieuwe doelgroep te bereiken. Progressieve activiteiten 
kunnen andere mensen aantrekken. 
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Christel Geerts had opmerkingen rond de visie barricades naar Conny Guldentops 
gestuurd. Hoever staat dit met wereldgezondheidorganisatie? 
 
Corry Maes meldt de diversiteit en verschillen welke activiteiten we gaan doen. Ik kan 
heel goed plaatsen rond gezondheid en welzijn. Fysieke verschillen, diversiteit zo niet 
op te sommen. 
 
Sylvia Pardon vraagt nog compacter te gaan werken. Dat de waarden begrepen en 
onthouden zullen worden. Meer focus en duidelijke keuzes. We leggen ons aan teveel 
verschillende waarden. Eindigen op een 3 a 4 tal waarden. 
 
Corry Maes stelt de doelstellingen op een affiche te maken met als tool naar onze 
afdelingen. Dit is voor ons beleidsplan. Niet werken met onze vrijwilligers met visuele 
elementen. 
 
4 waarden worden gekozen: 
Open voor iedereen, solidariteit, parcipatie en empowerment 
 
 
De leden verklaren met de nieuwe missie, visie en waarden akkoord te zijn. 
 
4 Varia 
 
Jos Bertrand geeft toelichting rond ESO. Men heeft iemand gevraagd bij de PES voor 
het ESO-secretariaat? Op voorstel van de Zwitsers werken rond de pharma industrie? De 
Duitsers zijn terug lid geworden en zijn zeer actief. Ook de jongsocialisten 
samenwerking is positief. 21 april is er een seminarie gepland met als themaklimaat en 
ouderen. 
 
Volgende Raad van Bestuur en Algemene Vergadering gaat door op maandag 16 
september 2019. 
 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 14u30. 


