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Protocolakkoord VIA 5 middelen binnen de multifunctionele 
centra 
 

 

Geachte mevrouw 
 

Geachte heer 
 

 
Op 23 oktober werd een protocolakkoord tussen Minister Vandeurzen en de sociale partners 
ondertekend. Dit akkoord voorziet 205 jobs die worden ingezet binnen de MFC's.  Deze bijkomende 
tewerkstelling komt enerzijds  tegemoet aan de werkdruk ten gevolge van historische 
personeelstekorten. Anderzijds bijkomende inzet van middelen om te beantwoorden aan de 
gewijzigde en complexe zorgvraag van kinderen en jongeren. 
 
De inzet van deze bijkomende middelen dient grotendeels, 185 jobs, ter versterking van de functie 
verblijf. De resterende 20 jobs worden ingezet ter versterking van de andere 
ondersteuningsfuncties. 
 
De verdeling van deze middelen werd door de sociale partners in samenspraak uitgewerkt. In het 
bijgaand protocol vindt u de gedetailleerde uitleg omtrent de gehanteerde criteria. 
 
De 205 voltijdse equivalenten zijn samengesteld uit 130 vte via VIA 5 middelen (6,5 mio euro),  die 
zullen gesubsidieerd worden via het VAPH, en 75 vte via het Fonds Sociale Maribel. Voor de inzet 
van deze 75 vte worden de voorwaarden van het Fonds gevolgd. U krijgt via het Fonds de nodige 
duiding. 
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De toekenning van de 130 vte gebeurt door een aanpassing van uw personeelspunten in uw 
individueel erkenningsbesluit MFC. Om budgetneutraal te werken, ontvangt u per bijkomende vte 
die u toegewezen wordt 63,5 personeelspunten. Indien de toekenning minder dan een voltijds 
equivalent bedraagt, wordt dit pro rata in punten toegekend. 
 

U ontvangt binnenkort in een aparte e-mail verdere informatie over de aanpassing van het besluit. 
 

In het kader van de regelgeving  GES+ gebeurt er voor de betrokken MFC’s ook een  aanpassing aan 
hun besluit. Deze MFC’s zullen voorafgaand aan de aanpassing voor VIA 5, eerst een voorstel van 
aanpassing ontvangen in het kader hun GES+ aanbod.   
 
 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

 

 

 

 
James Van Casteren, 
Administrateur-generaal VAPH 


