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OPZET SAMENKOMST 

-VOORSTELLING FEDERATIE FERUBEL: 

- Wie zijn wij? 

- Wie vertegenwoordigen we in de sector? 

- Hoe samenwerken met BOT? 

- Concrete vragen 

 

 



VOORSTELLING FERUBEL: ONTSTAAN 

 Federatie van private rusthuizen van België ROB – RVT 

 

 Opgericht in 1969 door beheerders van private rusthuizen 

 

 Ferubel (vzw) is: 
 een vertegenwoordigende werkgeversvereniging van ouderenvoorzieningen 

voor Vlaamse initiatiefnemers in Vlaanderen en Brussel 

 een autonome organisatie die de belangen van onafhankelijke rusthuizen 
in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië behartigt  

 

 Beroepsvereniging die zich richt tot alle organismen die bejaarden 
onthalen en huisvesten: 
 Rustoorden 

 Rust - en verzorgingstehuizen 

 Serviceflats 

 Dagcentra 

 … 

 

 De leden van de federatie zijn voornamelijk rusthuizen en serviceflats 
 



VOORSTELLING FERUBEL: STRUCTUUR 

 Raad van Bestuur: 
 12 effectieve en verkozen leden 

 Beslist over beheer van vereniging 

 RvB kiest onder zijn leden één voorzitter en drie 
ondervoorzitters 
 Maken deel uit van het dagelijks bestuur 

 Verantwoordelijk voor de uitvoering  beslissingen van 
Algemene Vergadering 

 

 Samenstelling RvB: 
 Michel Damoiseaux – Arnould della Faille - Lucien 

Delvecchio - Olivier Fassin - Daniel Fuld - Jean Pierre 
Heynen - Geoffroy Matagne - Christian Vandenborne - 
Marc Verbruggen - Sophie Vermeulen – Armand Vos – 
Jean-Michel Voyer 

 
 

 



VOORSTELLING FERUBEL: STRUCTUUR 

 Samenstelling dagelijks bestuur: 

 

 Voorzitter: Michel Damoiseaux 

 Ondervoorzitter regio Vlaanderen: Marc Verbruggen 

 Ondervoorzitter regio Wallonië: Armand Vos 

 Ondervoorzitter regio Brussel: Arnould della Faille 

 



VOORSTELLING FERUBEL: STRUCTUUR 

Secretaris - generaal:  
 Vincent Fredericq: 

 Mandaat bij het RIZIV (Overeenkomstencommissie) 

 PC330 

 Adviesraad BICOM 

 Adviesraad COCOF 

 Vice - president adviesraad Wallonië 

 

Adviseurs: 
 Daniël Vandermeulen: regio Vlaanderen 

 Catherine D’hondt: regio Wallonië 

 An-Sophie Caudron: regio Wallonië en HRM 

 Stephanie Deryckere: regio Brussel 

 

 



VOORSTELLING FERUBEL: STRUCTUUR 

Coördinator: 
 

 Jenny Absolonne: dienstverlening naar de leden 

 

Secretariaat: 
 

 Sophie Peeraer: 
 Dagelijkse werking van de Federatie 

 Administratieve en boekhoudkundige functie 

 Organisatie van verschillende activiteiten 

 

Leden: 

 
 Zie verder 

 



VOORSTELLING FERUBEL: DOELSTELLING 

 Verdediging van professionele en morele belangen van de 
ouderenvoorzieningen 

 

 Verdediging en belangenbehartiging van de bewoners van residenties 

 Uitwerken en aanbevelen van adviezen die welzijn en veiligheid van de sector 
bevorderen 

 

 Beleidsmatige deelname aan de wettelijke en reglementaire omkadering 
van instellingen 

 
 Leden bekomen informatie omtrent 

 RIZIV wijzigingen 

 Federale, Vlaamse en Brusselse regelgeving 

 Deze informatie is onontbeerlijk in beheer van de ouderenvoorziening 

 

 Ferubel onderhoudt zeer intensieve contacten met 
 Federale overheid en administraties 

 Brusselse gewestelijke instanties 

 Vlaamse Gemeenschap en haar diensten 
 

 Minstens 4x/jaar informatiesessies omtrent actuele en praktijkgerichte 
thema’s  

 
 



VOORSTELLING FERUBEL: DIENSTEN 

 Voor individuele leden: 

 Kwalitatieve en gepersonaliseerde dienstverlening 

 Verlenen van bijstand en raadgeving bij juridische, sociale, 

economische, financiële boekhoudkundige problemen 

 Overmaken van officiële teksten 

 

 Voor alle leden: 

 Informatie over recente sectoriële ontwikkelingen  

 Toezenden van wettelijke wijzigingen (Info – Express) 

 Vormingssessies 

 Vertegenwoordigen van de rusthuissector bij allerlei 

overheidsinstanties 

 Houder van mandaat RIZIV 

 



VERTEGENWOORDIGING 

FERUBEL 
Hoeveel leden in het Brussels – Hoofdstedelijk - 

Gewest? 



VERTEGENWOORDIGING FERUBEL 

 40% van de Brusselse rusthuizen (ooit of nog 

steeds) lid van de federatie 

 

60% 

40% 

Leden Ferubel 

Niet leden Ferubel 60% Leden Ferubel 40%



VERTEGENWOORDIGING FERUBEL: AANTAL 

BEDDEN 

Aantal bedden van het Brussels - Hoofdstelijk - 

Gewest 

Totaal aantal 

bedden 

Brussel: 

15.000 

6.000 bedden 

vertegen- 

woordigd door 

Ferubel 

 



 

 

FERUBEL: 

NIEUW LID ALGEMENE 

VERGADERING BOT 

 
Concrete vragen voor verdere samenwerking 



SAMENWERKING BOT - FERUBEL 

 Hoe samenwerken? 

 Hoe elkaar aanvullen/ ondersteunen? 

 BOT: 

 Betrokken in de eerstelijnszorg (thuiszorg) 

 Verspreidt over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Overgang van thuiszorg naar RH (en omgekeerd) 

naadloos laten verlopen 

 Samenwerking thuiszorg en residentiële zorg 

coördineren 

 Uitwerken van een samenwerkingsplatform 

 Interactieve website 

 

 



CONCRETE VRAGEN 

 BOT: 
 In welke wijken wil men de actie uitbouwen? 

 Waar is het BOT actief?  

 Eerst starten in wijken waar BOT actief is? 

 Ook andere wijken “veroveren”? 

 

 FERUBEL: 
 RH die de federatie verlieten, terug aanspreken 

 Wij hebben bepaald arsenaal ter beschikking 

 

 Optimale informatie uitwisseling BOT en FERUBEL om goede 
samenwerking te garanderen 

 

 Financieel: 
 Samenwerking gebaseerd op vrijwilligerswerk? 

 Intensief netwerk (eerstelijn met onze diensten): 
 Wie kan financieren? 

 Subsidie VGC Brussel om initiatieven te steunen  

 



 Hoe verder? 

 Vragen/suggesties? 

 

 Met dank voor uw aandacht én medewerking: 

 Stephanie Deryckere 

 Daniël Vandermeulen 

 FERUBEL, Vrijheidslaan 80, 1080 Brussel 

 E-mail: info@ferubel.be of  

s.deryckere@femarbel-ferubel.be 

 Tel: 02/414 05 25  
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