
 

 

VIA6-AKKOORD: BESTEDING ONBENUTTE MIDDELEN 
KWALITEIT 2021 PUBLIEKE SECTOR 
 
De sociale partners van de publieke sector, met name 

ACOD 

ACV Openbare Diensten 

VSOA 

als vertegenwoordigers van de werknemers 

 

en 

 

VVSG vzw 

als vertegenwoordigers van de werkgevers 

 

hebben op datum van 24 november 2021, in uitvoering van het VIA6-akkoord dat op 30 maart 

2021 werd afgesloten tussen de Vlaamse regering, de vakbonden en de 

werkgeversfederaties, een akkoord bereikt over de besteding van de onbenutte middelen 

kwaliteit van het jaar 2021 voor de publieke sector. 

 

1. UITGANGSPUNTEN 

• De sociale partners gaan ervan uit dat als de publieke sector betrokken wil worden bij 

de uitwerking van de in het VIA6-akkoord voorzien intersectorale 

kwaliteitsmaatregelen (instroom en doorstroom / digitalisering en professionalisering) 

en er wil kunnen van genieten ze ook middelen moeten inzetten om deze maatregelen 

te financieren. 

• Daarom inspireren de sociale partners zich op de afspraken in de private sector maar 

met aandacht voor de verschillen met de publieke sector. Voor de verdeelsleutel 

inspireren ze zich op de private sector waarbij 50% van de onbenutte middelen 

kwaliteit naar digitalisering/innovatie/IFIC-ondersteuning gaat. De overige 50% van de 

onbenutte middelen kwaliteit gaat vervolgens naar instroom, IFIC centraal, 

Assessment kinderbegeleider en Pedagogische coaches. . Naar analogie met de 

private sector voegen ze de budgetten voor digitalisering/innovatie en IFIC-

ondersteuning lokale besturen samen tot één budget.. 

• Voor de sectoren gezinszorg en kinderopvang wordt bekeken voor welke maatregelen 

het voorziene budget volledig kan aangewend worden in het jaar 2021 ongeacht het 

tijdstip van inwerkingtreding (waarvoor het budget dus volledig benut wordt) en voor 

welke maatregelen de aanwending van het budget afhankelijk is van het tijdstip 

waarop ze in werking treden. Wat deze tweede categorie maatregelen betreft gaan de 

sociale partners ervan uit (naar analogie met de private sector) dat 4 maanden van het 

kwaliteitsbudget 2021 onbenut blijven (1/3). 

• Voor de geregionaliseerde sectoren (ouderenzorg e.a.) gaan de sociale partners 

ervan uit (naar analogie met de private sector) dat 6 maanden van het 

kwaliteitsbudget 2021 onbenut blijven (1/2). 

 

 

 



 

 

 

2. CIJFERS 

 

Sector Budget 2021 Onbenut budget 2021 

Geregionaliseerde 

zorgsectoren 

 

15.701.216 

 

7.695.898 

   

Kinderopvang 7.518.022 2.506.007 

Gezinszorg 4.022.761 854.731 

Lokale dienstencentra  1.141.207 Nvt 

Personen met een handicap 1.015.082 Nvt 

Jeugdhulp 228.648 Nvt 

Huizen van het Kind 150.000 50.000 

Sociale hulpverlening 472.239 157.413 

Subtotaal klassieke zorg- en 

welzijnssectoren 

 

14.547.959 

 

3.568.151 

   

Totaal 30.249.175 11.264.049 

 

Deze bedragen betreffen ramingen die nog kunnen veranderen in functie van het tempo van 

uitvoering van het budget.     

 

3. INHOUD VAN HET AKKOORD 

Deze eenmalige middelen worden als volgt aangewend: 

 

Voor de geregionaliseerde sectoren: 

• Centrale ondersteuning IFIC: dotatie aan de vzw GSD-V (500.000 euro) en vzw IFIC 

(1.250.000 euro) voor acties in de looptijd van het VIA6-akkoord (2021-2025), zie 

LUIK II, DEEL II, punt 3.2.:        

         1.750.000 

• Lokale ondersteuning IFIC en digitalisering/professionalisering: deze middelen worden 

rechtstreeks aan de lokale besturen toegekend a rato van 175 euro/VTE (18.655 VTE 

in de geregionaliseerde sectoren):      

          

         3.860.973 

• acties in het kader van instroom en doorstroom:    2.084.925  

• Tijdelijke bijkomende tewerkstelling in 2021(cf. private sector): de onbenutte middelen 

van de ROB-RVT-reconversie zijn hiervoor toereikend, zodat hiervoor geen extra 

budget moet uitgetrokken worden.  

 

Voor de klassieke zorg -en welzijnssectoren 

• Lokale ondersteuning IF.IC en digitalisering/professionalisering: deze middelen 

worden rechtstreeks aan de lokale besturen toegekend a rato van 175 euro/VTE 

(10.399 VTE in de klassieke zorg -en welzijnssectoren):       

         1.766.527 

• Acties in het kader van instroom en doorstroom:       956.624 



 

 

• Ondersteuningsaanbod pedagogische coaches, via een dotatie aan de vzw GSD-V, 

voor acties in de looptijd van het VIA6-akkoord (2021-2025)          720.000 

- Ondersteunen lokale besturen in werven pedagogisch coaches (opmaak 

functieprofiel, selectie, onthaalbeleid, enz.)  

- Opzetten netwerk pedagogisch coaches (o.a. organiseren intervisie)  

- Inhoudelijk versterken en ondersteunen pedagogisch coaches (o.a. vorming, 

databank enz.)  

- Verdere uitbouw van Blink, het digitaal leerplatform voor kinderbegeleiders  

- Opvolging doelstellingen VIA6-maatregel pedagogisch coaches, evaluatie en 

monitoring maatregel pedagogisch coaches 

• Uitbreiding capaciteit assessment kinderbegeleider gezinsopvang via een dotatie aan 

de vzw VVSG, voor acties in de looptijd van het VIA6-akkoord (2021-2025): 

   120.000 

 

4. VERDELING OVER DE BUDGETTEN 

 

Maatregel 
Geregionaliseerde 

sectoren 
Kinderopvang Gezinszorg 

Sociale 

hulp  

Huizen 

v/h 

Kind  

Totaal  

IFIC centraal 1.750.000         1.750.000 
 

IFIC lokaal / digitalisering 

en innovatie 
3.860.973 1.081.823 550.020 102.216 32.468 5.632.499 

 

Assessment 

kinderbegeleider 
  

  
      

  
 

120.000 120.000 
 

Pedagogische coaches   
  

      
  

 

720.000 720.000 
 

Totaal excl. Instroom 5.610.973 1.921.823 555.020 102.216 32.468 8.222.499 
 

Instroom 2.084.925 584.184 299.711 55.197 17.532 3.041.550 
 

Totaal 7.695.898 2.506.007 854.731 157.413 50.000 11.264.049 
 

 


