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OVERO Openbare Vereniging Ronse WV 
“VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT ONDERWORPEN AAN 
DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2, VAN HET DECREET OVER 

HET LOKAAL BESTUUR” 

 
Oscar Delghuststraat 62 
9600 Ronse 
tel 055/237 411 
fax 055/237 449 

 

 
PROCES-VERBAAL VAN DE  

RAAD VAN BESTUUR 
VAN OVERO 

OPENBARE VERENIGING RONSE 
d.d. 2 juni 2022. 

 
AANWEZIG :  Wim Vandevelde, voorzitter 
 
Andere leden met beslissende stem : Mevr. Eva Lamon, dhr. Lech Schelfout en mevr. Faiza 
El Ghouch 
 
De leden met raadgevende stem : dhr. Hubert Claeys  
      
De heer SOETENS Jurgen, secretaris OVERO  
 
VERONTSCHULDIGD : dhr. Koen Haelters, mevr. Brigitte Vanhoutte en dhr. Safi Kamel 
 
OPENING: 19.00 uur . 
 
De vergadering wordt elektronisch gehouden. 
 

IN OPENBARE ZITTING 

 

1. Verslag van de vergadering van 25 november 2021. Goedkeuring. 

Het verslag van de vergadering van 25 november 2021 wordt éénparig goedgekeurd. 

2. Financiën. Betalingsbevelen. Goedkeuring.  

De raad van beheer stelt de betalingsbevelen 2021/66/ALFC-2021/83/ALFC, 2022/1/ALFC – 
2022/27/ALFC en 2021/42/DLON – 2021/47/DLON  en 2022/1/DLON – 2022/10/DLON   
betaalbaar. 

2. Financiën. Jaarrekening 2021. Vaststelling. Beslissing. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur inzonderheid het artikel 490 §2 waarin wordt 
gestipuleerd dat de algemene vergadering van de welzijnsvereniging zich uitspreekt over de 
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vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op de het boekjaar 
waarop de rekening betrekking heeft ;  

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2021 ; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de raad van bestuur eveneens kennis 

neemt van deze jaarrekening en ze eveneens dient vast te stellen en dit in 
overeenstemming met de statuten van de Openbare Vereniging Ronse ; 

Na beraadslaging ; 
 

 
BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 

ARTIKEL 1 : De jaarrekening 2021 van de Openbare Vereniging Ronse vast te 
stellen. 

4. Personeel. Beslissingen van de secretaris OVERO genomen in het kader 
van het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname 

Er wordt kennis genomen van de volgende secretarisbeslissingen 2021/25 – 2021/26 en van 
2022/1 – 2022/9. 

5. Personeel. Nominatieve sectorale IFIC-functietoewijzing en IFIC-
looncategorie voor de personeelsleden van OVERO. Beslissing 

 Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s ; 
 Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur ; 
 Gelet op het statuut van het OVERO-personeel ; 
 Gelet op het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord d.d. 31 maart 2021 tussen de Vlaamse 
Regering en de sociale partners voor de social/non-profitsector voor de periode 2021-2025 
(VIA6-akkoord) ; 
 Gelet op de protocollen van het comité C1 d.d. 24 november 2021 ; 
 Gelet op de omzendbrief van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur ; 
 Gelet op de protocollen houdende de conclusies van de onderhandelingen die op 27 januari 
2022 gevoerd werden in de schoot van het Bijzonder Onderhandelingscomité ; 
 Overwegende dat een begeleidings- en beroepscommissie werd samengesteld ; 
 Gelet op het overzicht van de toegewezen functies en de sectorale looncodes ; 
 Gelet op de verslagen van de begeleidingscommissie d.d. 03 februari 2022 en 11 februari 
2022; 
 Gelet op de feiten, context en motivering die aan deze beslissing ten grondslag liggen, 
m.n.; 
De IFIC-functieclassificatie is een indeling en weging van functies volgens de methodologie uitgewerkt door de 
vzw IFIC (Instituut voor Functieclassificatie), specifiek ontwikkeld voor de gezondheidssectoren in België. 
Iedere sectorale functie wordt beschreven en gewogen aan de hand van 6 identieke criteria (kennis en kunde, 
leidinggeven, communicatie, probleemoplossing, verantwoordelijkheid en omgevingsfactoren) voor alle functies, 
en op basis van het resultaat van die weging in een categorie geplaatst. Deze functieclassificatie wordt 
gekoppeld aan een nieuw loonmodel: het barema van toepassing op iedere functie wordt bepaald door de 
categorie waarin de functie geplaatst wordt.  
Deze nieuwe classificatie, ontworpen voor de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren, legt meer de 
nadruk op de uitgeoefende taken, het gewicht en de inhoud van de functie om de verloning te bepalen waar de 
medewerker recht op heeft (en minder op scholingsgraad).  
Conform de IFIC reglementering werd een procesverantwoordelijke aangeduid en een begeleidings- en 
beroepscommissie vastgesteld  
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De toewijzingen van de sectorale functies werden met inachtname van de vuistregels voorbereid door de 
procesverantwoordelijke. Op de samenkomsten van de begeleidingscommissie dd. 03/02 en 11/02/2022 werden 
deze toewijzingen besproken. 
De aanstellende overheid dient vervolgens te beslissen over deze functietoewijzingen. 
De personeelsdienst zal de barema’s voor elke sectorale IFIC-functie vergelijken om te bepalen welke IFIC-
barema’s hoger dan of gelijk zijn aan de huidige barema’s. De personeelsdienst zal deze analyse uitvoeren met 
een tool die ter beschikking wordt gesteld door IFIC vzw. 
De statutaire personeelsleden van OVERO zullen in de komende weken individueel geïnformeerd worden over 
hun functietoewijzing en alle nuttige informatie verkrijgen, over hun huidig barema en het nieuwe IFIC-barema 
van deze functie, alsook een individuele loonsimulatie die het huidig barema en het nieuwe IFIC barema voor de 
rest van hun carrière met elkaar vergelijkt.  
Geen enkele werknemer in dienst is verplicht om voor het IFIC-barema te kiezen (is een individuele keuze van de 
werknemer). 
De E datum (= de scharnierdatum voor de toewijzing van de sectorale IFIC-functies) werd voorlopig vastgesteld 
op 7 april 2022. 
Het is voorzien dat de nieuwe barema’s met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 01/07/2021. Voor 
de periode tussen 1 juli 2021 en datum E, zullen de werknemers die kiezen voor het IFIC barema het bedrag 
krijgen dat overeenkomt met het verschil tussen het oude barema ("Krachtlijnen Kelchtermans"-barema) en het 
nieuwe IFIC-barema (retroactieve looncorrectie).  
 

BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   

ARTIKEL 1 :  
 
Kennis te nemen van en akkoord te gaan met de volgende nominatieve sectorale IFIC 
functietoewijzingen en de IFIC looncategorie: 
 

naam 
Huidige 
loonschaal Huidige graad 

IFIC Functie IFIC 
looncode 

Willequet Ann 
VC4+waarnem
ingstoelage Gebrevetteerd vpk 

Adjunct-
hoofdverpleegkundige 
ouderenzorg – 6330 

16 

Lagrange Christian BV5 Hoofdvpk 

Adjunct 
hoofdverpleegkundige – 
6130 

16 

Roman Christophe VC4 Gebrevetteerd vpk 

Adjunct 
hoofdverpleegkundige – 
6130 

16 

Muyshond Patricia VC3 Verpleegassistente 

Verpleegkundige 
residentiële ouderenzorg – 
6370  

14 

Vandepontseele Nathalie VC4 Gebrevetteerd vpk 

Verpleegkundige 
residentiële ouderenzorg – 
6370  

14 

Vanherpe Mireille VC4 Gebrevetteerd vpk 

Verpleegkundige 
residentiële ouderenzorg – 
6370  

14 

Badisco Katrien BV3 Gegradueerd vpk 
Verpleegkundige geriatrie – 
6185 

14 

Baert Ann (62,50 %) BV3 Gegradueerd vpk 
Verpleegkundige geriatrie 
(hybride)– 6185 

14 

Baert Ann (37,50 %) BV3 Gegradueerd vpk 

Verpleegkundige 
raadpleging (hybride)– 
6177 

14 

De Cubber Sonja  VC4 Gebrevetteerd vpk 
Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14B 

De Meue Anja (tot 
31/08/2021) VC4 Gebrevetteerd vpk 

Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14B 

De Meue Anja VC4 Gebrevetteerd vpk Medisch secretaris – 1076 12 
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De Potter Veerle VC4 
Gegradueerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige intensieve 
zorgen – 6165 

15 

De Smet Martine BV3 
Gegradueerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige intensieve 
zorgen – 6165 

15 

Kestelyn Jurgen VC4 Gebrevetteerd vpk 
Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14B 

Holluyn Nancy VC4 Gebrevetteerd vpk 
Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14B 

Plattteau Frédéric BV3 
Gegradueerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige intensieve 
zorgen – 6165 

15 

Raevens Yves BV3 
Gegradueerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige 
operatiekwartier – 6168 

15 

Schwamberger Ingrid BV3 
Gegradueerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14 

Van Der Beken Peggy VC4 
Gebrevetteerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14B 

Verpoort Ann VC4 
Gebrevetteerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14B 

Everaert Yves VC4 
Gebrevetteerd 
verpleegkundige 

Verpleegkundige 
ziekenhuis – 6170 

14B 

Leyssens Linda BV3 Kinesitherapeute Kinesitherapeut – 4071 15 

Martens Dirk C3 
Administratief 
medewerker 

Medewerker telefonie – 
1075 

8 

 
 

6. Varia. 

Er worden door de aanwezige leden geen variapunten aangebracht. 

 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur. 

Namens de Raad van Bestuur van OVERO 
 
 
 
J. SOETENS W. VANDEVELDE 
Secretaris OVERO Voorzitter OVERO 
 


