
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 07 MEI 2019 
 
BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING – GOEDKEURING 
 
Het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 09 april 2019 wordt goedgekeurd. 
 
FINANCIËN 

2. DIENSTENCENTRA - JAARVERSLAGEN - KENNISNAME 
De Raad van Bestuur neemt kennis van dee jaarverslagen van volgende dienstencentra: 

- DC Houtmere (Zwijndrecht) 
- DC De Wilg (Sint-Niklaas) 
- DC De Gerda (Sint-Niklaas) 

 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

3. (TVD) WZC POPULIERENHOF - VERHURING GSM-MAST - VERLENGING - AKKOORD 
De Raad van Bestuur gaat akkoord om de bijlage bij de huurovereenkomst voor een GSM-
antenne op het dak van WZC Populierenhof te verlengen.  
Het gaat om een overeenkomst die, oorspronkelijk door de OCMW-raad in Sint-Niklaas is 
goedgekeurd op 26 augustus 1998. In 2001 is die overeenkomst uitgebreid – om ook 
onderverhuring mogelijk te maken. 
 
Op dit moment zitten, zowel Ericsson (voor Mobistar/Base/Telenet) als Proximus met 
antennes op de mast. De voorliggende overeenkomst gaat over het contract met Ericsson.  
 
In de nabije toekomst verhuist Ericsson met haar installatie naar de kerktoren van 
Nieuwkerken. Proximus kan een antenne krijgen op het dak van het nieuwe 
woonzorgcentrum. De onderhandelingen daarvoor met Proximus lopen momenteel. De 
uitkomst daarvan zal over enige tijd worden voorgelegd. 
 
Het voorstel is om het contract met Ericsson te verlengen totdat zij verhuisd zijn en hun 
installatie hebben weggehaald (maar ten laatste tot juni 2021). 
 
4. (MA) TIJDSREGISTRATIE EN GEÏNTEGREERDE PERSONEELSPLANNING - SELECTIE 
KANDIDATEN - GOEDKEURING/KENNISNAME 
De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van nazicht van de kandidaturen van 
25 april 2019 voor de opdracht “Tijdsregistratie en geïntegreerde personeelsplanning” 
opgesteld door Zorgpunt Waasland. 
Er wordt voorgesteld akkoord te gaan ge geselecteerde kandidaten (Tobania, Cegeka Health 
Care, Flexsys Belgium, GET, Logins nv, Ortec Belgium bvba en Syntegro) uit te nodigen om 
een offerte in te dienen. 
 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

5. (MA) PROJECT O365: OPSTART, AANTALLEN LICENTIES EN GEKOZEN PROFIELEN - 
EEN STAND VAN ZAKEN - KENNISNAME 



De Raad neem kennis van de stand van zaken voorgelegd met betrekking tot het project 
office 365-licenties. 
De aankoop van de O365-licenties werd 14.03.2019 door de raad goedgekeurd: de 
aankoop gebeurt via de raamovereenkomst die V-ICT-OR met Comparex afsloot. De firma 
Synergics (onderaannemer Comparex) ondersteunt bij de omzetting.  
Het project omvat enkele stappen. De eigenlijke migratie gebeurt in 2 fases: Fase 1 is een 
synchronisatie fase, daarmee worden alle mails van alle mailboxen overgezet naar de 
nieuwe @zpw.be mailbox. Deze synchronisatie gebeurt altijd een paar uur vóór fase 2; de 
eigenlijke migratie. Van fase 1 merkt de eindgebruiker niets. In fase 2 zal de oude mailbox 
@ocmwkruibeke.be, @sint-niklaas.be, @beveren.be of @zwijndrecht.be niet meer 
toegankelijk zijn. Alles zal dan beschikbaar zijn in de nieuwe @zpw.be mailbox. 
Meer uitleg over de timing is op te volgen via de volgende link: 
http://www.zorgpuntwaasland.be/icthelpdesk/office365.html 
 
In het algemeen gaat het over het volgend aantal licenties;  
- AS IS (elke bestuur apart) =  648 licenties  
- TO BE (ZPW) = 562 licenties.  
Naast het migreren van het oude e-mailadres naar het nieuwe @zpw.be e-mailadres heeft 
de directie van het Zorgpunt Waasland ook de huidige licentietypes onder de loep genomen 
en zijn nieuwe licentietypes toegekend aan de personeelsleden. Administratief personeel of 
personeel dat zeer actief met de computer werkt, behoudt de licentietypes die men vroeger 
in de moederbesturen had. Personeelsleden die minder met de computer werken, gaan 
uitsluitend met de Office 365 toepassingen werken die via de cloud worden aangeboden.  
Er werd een optimalisering gedaan van het licentietype per functie/per gebruiker. De 
werklast van die oefening lag vooral bij ICT en in de clusters Oost en West. Maar het 
resultaat mag er zijn: 
- AS IS: 30xF1, 160xE1, 430xE3,28xOVS 
- TO BE: 233xF1, 205xE1, 124xE3* 
We starten nu met een zeer sterk afgeslankt systeem en vermoeden wel dat er de komende 
maanden bijkomende licenties zullen nodig zijn en dat er upscaling nodig zal kunnen zijn.  
Ter herinnering: zo’n upscaling kan maandelijks (bv. van F1 naar E1) mogelijk, een 
downscaling (bv. van E3 naar E1) kan enkel jaarlijks. Het is onze bedoeling dit zeer 
nauwgezet te monitoren en hierover terug te koppelen.  
Op basis van de prijzen bij Comparex realiseren we een fikse besparing: 
- Kostprijs AS IS = 90.453,60 euro per jaar 
- Kostprijs TO BE = 38 957,04 euro per jaar 

o 124 x 14,86 x 12 maanden (E3) = € 22.111,68 
o 205 x 4.62 x 12 maanden (E1) = € 11.365,20 
o 233 x 1.96 x 12 maanden (F1) = € 5.480,16 

Met dank aan iedereen die dit mee gerealiseerd heeft. . 
 
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis. 
 

 
PERSONEEL 

6. (GVN) JOBSTUDENTEN - UURLONEN EN VERGOEDINGEN - GOEDKEURING 

http://www.zorgpuntwaasland.be/icthelpdesk/office365.html


Deze zomer gaan we binnen Zorgpunt Waasland heel wat jobstudenten aanstellen. 
Momenteel worden er vanuit de moederbesturen verschillende vergoedingssystemen 
gehanteerd. Het gaat om verschillen in uurlonen, al of niet betaling van maaltijdcheques, 
fietsvergoeding, … We willen dit uniformiseren waardoor we een nieuw vergoedingsvoorstel 
wordt voorgelegd, dat in principe geen meerkost zou mogen zijn (bij gelijke inzet van 
studenten in de diverse locaties) 
De Raad van Bestuur keurt dit voorstel goed. 
 
7. (GVN) DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST - BENOEMING IN VASTE DIENST 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de vaste benoeming van een deskundige technische 
dienst. 
 
VARIA 

9. VARIA  
 


