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Geachte mevrouw, mijnheer,  

Nadat in de maand mei de toekenningen voor bepaalde duur (1MM) werden verdeeld, hebben de 

beheerders van het fonds in juni voor een totaal van meer dan 260 VTE toegekend – fase SM 11, waarvan de 

meeste middelen reeds concreet werden verdeeld en toegewezen aan diverse organisaties over alle 

deelsectoren heen. Enkel voor instellingen binnen de gehandicaptenzorg gericht naar minderjarigen is het 

nog wachten op de concrete verdeling van het vastgelegde budget. Deze extra financiering SM11 en de 1MM 

moeten gaan naar bijkomende tewerkstelling in de organisatie en kunnen niet ingezet worden om 

werknemers te financieren die reeds in dienst waren voor de datum van de toekenning, tenzij deze extra 

uren bijkrijgen. 

Heeft uw organisatie een toekenning SM11 of de 1MM ontvangen, maar heeft u nog niet ingetekend, bezorg 

ons dan per kerende het intekenformulier terug. Wij vragen hierbij ook het verslag (of uittreksel ervan) van 

de bespreking met de werknemers-(vertegenwoordigers) op. Gezien de vakantieperiode heeft u nog de tijd 

tot 31 oktober om ons dit te bezorgen. Ook verwachten wij dit akkoord nog van enkele organisaties m.b.t. 

het jaarrapport 2017 en voor een aantal organisaties nog de toekenning SM10. Deze besprekingen mogen in 

één werknemers- of personeelsoverleg + verslag gebundeld worden.  

Meer uitleg over de sociale Maribel, het gebruik van de middelen en de verdeling ervan, de werking van het 

fonds en waarom wij steeds het akkoord van de werknemers opvragen, vindt u op onze website in onze 

infobrochure of veelgestelde vragen (FAQ’s). Wij hebben recent ook al onze formulieren en info aangepast 

en geactualiseerd. Neem zeker eens een kijkje onder de downloads, waar u een vernieuwd 

tewerkstellingsformulier voor de werknemers “formulier sociale maribel PC 319.01” en “semestriële 

prestatiestaat” zult vinden. Het jaarverslag van 2017 is opgemaakt uit alle ingediende jaarrapporten en door 

de beheerders goedgekeurd. Het staat eveneens op de site. Ook al onze recente nieuwsbrieven ‘Maribel 

WERK(t)’ kan u daar nog vinden.      

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Liesbeth Herremans - Lieven Claeys – Sylvie Desfossés - Peter Vanden Driessche 

Met ondersteuning van Filip Hubloue  
 

http://www.vspf.org/?action=onderdeel&onderdeel=26&titel=Sociaal+Fonds+VOHI+paritair+comit%C3%A9+319.01
https://www.vspf.org/media/docs/FSM319.01/Jaarverslag2017.pdf

