
Relatie  en Bronnen van inkomsten S-Plus vzw en structurele partner socialistische 
ziekenfondsen. 
 
We kiezen voor een duidelijke nieuwe koers in de samenwerking met de socialistische ziekenfondsen. 
Niettegenstaande dat zij een belangrijke samenwerkende partner blijven, heeft S-Plus het voorbije 
remediëringsjaar, gebouwd aan een eigen structuur die losser staat van de structuur van het 
ziekenfonds. 
 
In 2019 zijn we ons remediëringstraject gestart met het herbekijken van onze organisatiestructuur en 
hebben we onze samenwerking met de socialistische ziekenfondsen grondig herbekeken. 
S-Plus is sinds 1 januari 2020  één vzw.  
We brachten door een fusie onze regionale vzw’s samen in 1 nationale vzw met 1 gemeenschappelijk 
beleid op alle vlakken. Het voordeel van deze operatie is dat het beheer van onze organisatie gebeurt 
door 1 raad van bestuur en 1 algemene vergadering.  
 
We hebben tijdens het remediëringstraject werk gemaakt van transparantie.  
De organisatiestructuur werd aangepakt en we wijzigden ook grondig de samenstelling van de 
bestuursorganen op de Algemene vergadering van 28/11/2019.  
Er zetelen vrijwilligers, experten, partners en medewerkers in. 
De stem van de socialistische ziekenfondsen wordt nog steeds gehoord via de raad van bestuur van S-
Plus. 
Drie vertegenwoordigers van het ziekenfonds (negen zijn vrijwilligers→ zie https://www.s-
plusvzw.be/goed-bestuur/statuten) zetelen als stakeholder in de raad van bestuur. In de vorige 
samenstelling was deze verhouding 11 op de 22. De samenstelling van onze raad van bestuur en 
algemene vergadering is terug te vinden op onze vernieuwde website → zie Goed Bestuur. 
 
We zullen toekomstig inhoudelijk blijven samenwerken i.k.v. onze nieuwe missie, die de nadruk legt op 
gezondheid, welzijn en toegankelijke gezondheidszorg. We werken hiervoor samen met de studiedienst, 
waarvan onderdeel de dienst gezondheidsvoorlichting en opvoeding, als partners in 
gezondheidsbevordering en preventie, het bevorderen van een gezonde levensstijl en het bijbrengen 
van kennis rond gezondheid en welzijn bij onze doelgroepen.  
Dit is een bron van wetenschappelijke en accurate informatie bij het uitwerken van onze doelstellingen 
De manier waarop deze samenwerking vorm krijgt is wel structureel gewijzigd.  
De socialistische ziekenfondsen zijn niet langer opgenomen in het logo van S-Plus. Met het weghalen 
hiervan willen we drempels naar participatie verlagen. 
 
Het partnerschap tussen lokale groepen en de socialistische ziekenfondsen creëert ook kansen, 
bijvoorbeeld op vlak van buurtgericht werken.  
Sommige lokale groepen maken gebruik van de lokalen en de infrastructuur van het ziekenfonds voor 
samenkomsten en activiteiten. 
 
 
De belangrijkste bron van inkomsten voor S-Plus is de enveloppefinanciering van de Vlaamse overheid 
(Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk). Deze financiering dekt 33,48 % van onze werkingskosten. 
De personeelssubsidies van de Vlaamse Overheid bedragen 13,48%. Ook de jaarlijkse toelage 
(850.000,00€ of 18% van de inkomsten) van onze partner, de socialistische mutualiteit, helpt onze 
werking aanzienlijk. Deze middelen worden grotendeels ingezet om doelstellingen die aansluiten bij de 



onze kernthema’s gezondheid(-spreventie) en welzijn en een toegankelijke gezondheidszorg voor 
iedereen te verwezenlijken. 
Het beleidsplan omvat een algemene begroting, maar de schenkingen en legaten van de mutualiteit, 
binnen de analytische boekhouding, zijn toe te wijzen aan specifieke projecten waarin S-Plus met het 
ziekenfonds samen werkt of gaat samenwerken, dit zoals vermeld in het beleidsplan rond thema’s van 
gezondheid en welzijn en toegankelijke gezondheidszorg. De rol van S-Plus omvat het aanleveren van 
expertise en knowhow over de leefwereld van senioren en rond gezondheid en welzijn bij senioren. De 
schenkingen en legaten zijn een valorisatie vanuit de mutualiteit voor het verkrijgen van deze expertise 
en knowhow, maar ook om schaalverbreding en grotere professionalisering van bepaalde projecten te 
bekomen. We kunnen hierover volledige transparantie geven, dit is voor S-Plus een evidentie binnen 
een werking met goed bestuur. 
Dit gaat dan in de detail boekhouding aan projecten of kosten toegewezen worden. Hiervoor wordt 
jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst met vermelde bedragen voor opgemaakt. 
De mutualiteit draagt bij aan: 
GVO campagnes, i.s.m. mutualiteit 
Bij uitbreiding alle campagnes gerelateerd aan gezondheid, of gezondheidskloof verkleinen 
Nieuwjaarsconcert/seniorenfeest: verspreiding van gezondheidsboodschap hier 

Groepen, omdat zo ook de gezondheidscampagnes lokaal worden bekend gemaakt    

 
 
 

 
 

 


