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Vragen
. Waanom heefL Roeselare z'n openbare zongvenlening

venzelfstandigd?
. Waanom nog een ovenheidsbedrijf en geen "privatisening"?
. WaE zijn voondelen / nadelen?
. Do's & Don'ts
. Vendere stappen

= Antwoonden zijn contextgebonden! Niet het grote gelijk ..



H¡storiek
Roeselane: 60.OOO inwonens in Midden-West-Vlaanderen

OCMW Roeselane had in het venleden veel initiatieven genomen
in de zongsecton: woonzongcentna, dagvenzonging, thuiszong,
dienstencentna, ambulante nevalidatie, kindenopvang, ...

Een [disproportioneelJ gnote onganisatie: € 62 miljoen omzet /
85O vaste medewenkens.

Hoge kwaliteit én sociale invalshoek als handelsmenk,

Conclusie: dé lokale zongmastodont is de lokale ovenheid:

OCMW, maan ook Stad als initiatiefnemer tBKOI en als mede-
fina ncienden.



Maar...

Alle onderdelen van OCMW Roeselane wanen verlieslatend.

De flokaleJ ovenheid moet bespanen en de voonuitzichten zijn
niet nooskleur"ig.

Alle gelijkaandige zongactiviteiten in de pnivate secton [vzw's én
commencieelJ zijn wel zelfbednuipend en/of winstgevend.

Maatschappelijke vnaag: waanom moet de lokale ovenheid zor"g
onganisenen met geld van de lokale belastingbetalen?



Waar ligt het (financieel) versch¡l?

Hoge kwaliteit voon de klant kost geld en we nekenen de reële
kostpnijs niet door.

De ovenheid is complexer en daandoon duunden te behenen.

Sociale maatnegelen en connecties in het aanbod kosten geld.

Ambtenanen zijn duunden: sommige basisbanema's, pensioenen
en ziekteverzuim statutainen, verlof, extna-legale voondelen.
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Toekomst voor openbare zorg ?

Huidige situatie nie-t n een houdbaar: venlies zal blijven stijgen bij
ongeWijzigd beleid [ondanks de vele inspanningen!J.

Uitdagingçn worden nó-g gngbier: .pen_sioq¡en, venoriizing,
ovenhéif,sbespaningen [öok lokaal' in MJPJ, ... s '

De klassieke qÇMw-/Stadscontext heeft z'n gnenzen beneikt. Hoe
het venlies verkleinen?

Dilemma: uitbesteden [pnivatiserenJ, afbouwen of henuitvinden?

De privé nukt op [ook in Roeselane), de lokale overheid knimpt

Heefü het zin om ons heruit te vinden?



Keuze voor openbare zorg

Het oCMw-,/Stadsbestuun kiest bewust voon venantwoonde
openbane zong!

De openbane secton is even capabel als de pnivé.

En even penfonmant: als je de 'handicaps' venwijdert ,..

Weigening om het sociaal zongbeleid uit te besteden.

Niet bang zijn, maan dunven spningen naan een toekomst met
evenveel aanbod en tewenkstelling, maat met minden
ovenheidsmiddelen .

Maan HOE?



Waar ligt het (fi nancieel) versch¡l?
Hoge kwaliteit voon de klant kost geld.

Aspect lcrua liteit beh o uden, m aar co rrecte prijs,/kwaliteitsverhou d i n g
tegenover zetLen.

De ovenheid is complexen en bijgevolg duurden te beheren.
Onszelf eenvoudiger flees: minder ambteliikJ maken. Optimale schaal
nastreven.

Sociale maatnegelen en connecties in het aanbod kosten geld.
Net de- taak van het lokaal bestuur. Wel durven afgrenzen [prioriteiten
leggenJ.

Het a_mbtenanenstatuut is duunden: pensioenen en ziekteverzuim statutainen,
venlof , extnalegale voondelen.
Nieuw referentiepunt wordt de vzw-sector: vereniging zonder winstoogmerk.





U ¡tgangspu nten vraagstel I i ng

Vanuit de besteding van de publieke middelen wordt aanvaard
dat de manktg enichte activiteiten de veroeliikino met de orivate
secton [vzw] moeten doonstaan = maatschappeliike kostpriis
/ kernhakendebat
Afwiikinqen m.b.t. nendabiliteit wonden enkel aanvaand indien
dit een expliciete beleidskeuze tengevolge de inbedding van een
sociale opdnacht lfacton maatschappelijke
venantwoondelijkheidJ = USP

. Zorg is betaalbaan en toegankelijk.

. Aanname: klassieke OCMW-context [RPR, ovennegulening, ...J
biedt geen optimale voorwaanden vool- modernisening,
efficiëntiewinst, kwaliteitsbehoud en nendabiliteitsverhoging.

. Vnaagstuk: tnansitie naan manktconfonm, penfonmant, sociaal
ovenheidsbednijf

' Decnetale onganisatiemogelijkheden voon een lokaal bestuun
om bepaalde activiteiten en dienstvenlening te laten behenen
buiten de kennadmini



Beleid smatige vertal i ng

= Beleidsnota OCMW Roeselare 2O1 'l :

'Ondenzoeken van de oppontuniteitsvnaag en de junidische
mogelijkheden teneinde eventueel op tenmijn een aantal
uitvoenende OCMw-activiteiten te venzelfstandigen'

= Achtenliggende filosofie:

Het doel is het behoud van een maatschappelijk venantwoonde,
kwaliteitsvolle, betaalbane en toegankelijke openbane
zongverlening binnen het sociaal-economische kaden van een
lokale ovenheid. Het middel kan venzelfstandiging zijn.

+ pnivatisening [stnikte marktlogicaJ

= oVerheidsbednijf in een pnivate mankt die sociaal conrigeert
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Waarom ve rzelfstand ige n?

Huidige OCMw-context bood needs aantal oppontuniteiten tot
optimalisatie: RPR, budgethouderschap, opnamebeleid, pnivate
pantnenships, negionale opdnachtencentrale, marktconfonmiteit
pt-ijsbeleid, fusie WZC, henvonmingen medicatiebelevering, digitalisening,
automatisatie factunatie . . .

-> Sommige aspecten zijn niet / moellijk bei'nvloedbaan in OCMW-setEing:

Beeldvonming stadstoelage: vergnoten tnanspanantie m.b.t. de kosten
die niet tot de kennopdnacht van het OCMW behonen [¡.c. sociale dienst)
Lichten administratief negelgevend kaden

Cultuunomslag: "dit is een bednijf" - mindset medewerkens
ldentiteit: employen bnanding

Refenentiekade¡ - pnivate secton [zelfnedzaamheidJ =

Anbeidsvoorwaanden VZW-secton als refenentiepunt
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Wat een ander doet ...?
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Pu bl iekrechtel ij ke ve rzelfstand ig i ng
. Overtuiging: publieke sector is even efficiënt als private secton

[als je de extna handicaps wegwenkt!)
. Overheid zet de lokale [kwaliteitsJnonm [ganantieregeling /

dnuk op de concullega'sJ

' Maatschappelijke opdnacht in dienstvenlening naan de
'zwakkenerì' [zou je kunnen uitbesteden aan pnive <+ sponson =
meendenheidsaandeelhoudenl = "Het Zongbednijf is een
instnument van de lokale gemeenschap om een lokaal sociaal
zongbeleid te voenen,"

. Tnansitiecontext: democnatische contnole scheptventnouwen

. Pnivaat: intenn onvoldoende knowhow lvb. pensoneelsmatenieJ

Zorgbedrijf Roeselare



teraard ook nadelenU

I En blijft een administnatief toezichl / B3c-ondenhavig
IneguleringJ
Risico's politieke context [meendenhei d/ oppositie - continuiteit
naad van beheenJ

Openbaanheid van bestuun [: t¡jd en enengieJ

Risicoloze ovenheidscontext = pnocedures, contnoles,
venzekeningen, . . .

Administnaties volg[d]en niet / onvoldoende / Eraag
Penceptie van zong als pnoducL / vnees voor kwaliteitsdaling



Strateg ische u itgangspu nten
Missie / Yisie / Waanden OCMW : MVW Zorgbednijf

Manktqenichte dienster-ì = Zonqdiensten + alle ondensteunende
dienstõn [consistentie met RPR OCMW RoeselaneJ

Stad wondt deelgenoot en bnengt buitenschoolse kindenopvang
in

Corporate qovennance: autonomie manaoement en
democnatisöhe contnole = allignening Raäd van Beheer en
managment

Stnuctune follows stnategy floskomen van huidige pensonen)

Beheensoveneenkomst met Stad en OCMW: evolutie toelaoe
en kostpnijs sociale opdnacht flange tenmijn als ventneksbaËisJ

Zorgbednijf is een bednijf [cultuunaspectJ
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Strateg ische u itgangspu nten

Manktpositie = pnijs ,/ kwaliteit

Commencialisering van nendabele activiteiten als hefboom

Beginscenanio: OCMW is intenne klant [tr-ansitiefase i.f.v.
inkãnteling in de stadl

Geen outsourcing van de kennprocessen

Patnimonium = wenkkapitaal = volle eigendom

Tewerkstellingspnojecten blijven behouden
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Consequenties
Nieuwe business units

Duunzame toegevoegde waande voon de [potentiëleJ eindklant [of
medewenkenJ

Rendabele activiteit [positieve cashflowJ

Re ron notin

Visienota opnichtingsdossien'. " Er worden hierbrj geen restricties
t. a.v. potentiële samenwerkingspartners
gedefin ieerd".T oegevoe gde waande !

Downsize en henoniëntatie

stnategisch belangJ







Voortraject zet bakens
Waanom verzelfstandigen? [+ conceptnota HomansJ

Kwaliteit voontnaject pnimeert + discussieen voonaf!

Responsabiliseer ALLE aandeelhoudens -) mindset is
everybhing

Ongeacht de politieke context! Respect!

Bestuunlijke tnanspanantie en betrokkenheid is het
dnaagvlak voon niet evidente venandeningen: besparingen,
nieuwe business, schaalvengnoting

Bakens - missie - visie - waanden - USP - lange termijn
Wat is 'ovenheid'? Maatschappelijk belang? Univensele
diensWenlening?

Geen 'schoonmoeden' + col'ponate govennance

Venmijd eenzijdige focus op financiële nendabiliteit
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Beheersovereenkomst = slagader
Welke zong willen we?

Welke ondenneming willen we?

Welke zorgonderneming willen we?

Balance is evenything

Duidelijke ROI vensus zuunstof om te ondennÊrret-ì :
RESPECT

Responsabilisening = zalf kansen scheppen en behouden

Opnieuw. conponate govennance

Opnieuw: lange tenmijn

Wat is het nefenentiepunt?

ls en een lokale maatschappelijke nol?



jand SEndev ¡ll

r ... wijzelf
r Ambtelijke histonische contexb laat zich soms moeilijk

ovenstijgen
r Op kwaliteit staat geen naam [PPSI
¡ Stnucture follows stnategy



Last but not least
. Klein detail: de klant...
r Focus op 'duunzame toegevoegde waande op lange

termijn'
. Scheiden gaat snel
. Schaalvengnoting is een oppontuniteit, geen bedreiging


