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Inleiding 

Dit verslag vat het onderzoek naar de sociale zorgonderneming Colisée samen dat werd uitgevoerd in 
het kader van het door de Europese Commissie gefinancierde project "Opbouw van bedrijfsnetwerken 
en EOR's in de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening II", dat wordt gecoördineerd door de 
Europese federatie voor de publieke diensten - EPSU. 

Het verslag is gebaseerd op literatuuronderzoek op basis van de openbaar beschikbare informatie 
over de onderneming en de publicaties over de sectorale regelgeving en de patronen van de 
arbeidsverhoudingen in de vier landen waar Colisée actief is. Het bevat ook de resultaten van een 
online-enquête over de arbeidsvoorwaarden van werknemers, ondernemingsraadsleden en 
vakbondsafgevaardigden, alsmede vier interviews met ondernemingsraadsleden en 
vakbondsfunctionarissen.  

In het eerste deel van het verslag worden de structuur, de eigendom, de financiële positie en de 
strategie van Colisée geanalyseerd. In het tweede deel worden de voornaamste kenmerken van de 
sectorale regelgeving en de patronen van de arbeidsverhoudingen onderzocht in de vier Europese 
landen waar Colisée actief is, waarbij gekeken wordt naar de implicaties daarvan voor het 
managementbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Het derde deel gaat in op de 
belangrijkste problemen en uitdagingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden op basis van de 
uitkomsten van de enquête en de kwalitatieve interviews.  
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1. Analyse van de onderneming 

1.1. Structuur van de onderneming  

De groep Colisée is gespecialiseerd in de sector van de ouderenzorg en is hoofdzakelijk actief in de 
subsector van de instellingen met huisvesting voor ouderen (NACE rev. 2 87.3). In sommige landen 
(vooral Frankrijk) heeft de groep ook dagverblijven en biedt ze via sommige van haar 
groepsondernemingen thuiszorgdiensten aan. Colisée, dat in 1976 in Frankrijk is opgericht, heeft zich 
geleidelijk aan internationaal uitgebreid naar België, Spanje, Italië en China. De groep is met 240 
vestigingen de op drie na grootste Europese speler geworden op het gebied van patiënten- en 
ouderenzorg. 

Frankrijk Colisée heeft meer dan 75 instellingen die residentiële en medische zorg verlenen aan 
hulpbehoevende ouderen. Het is de vierde grootste onderneming die actief is in de EHPAD-sector - 
Franse acroniem voor établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(woonzorgcentra voor hulpbehoevende ouderen) - en die instellingen aanbiedt met specifieke 
eenheden voor de zorg voor mensen met verschillende pathologieën zoals de ziekte van Alzheimer. 
Bovendien biedt Colisée via zijn onderneming ONELA thuiszorgdiensten aan. Die onderneming werd 
in 2018 door Colisée opgericht om de reikwijdte van zijn activiteiten uit te breiden naar de thuiszorg. 
ONELA biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week thuiszorgdiensten aan via een netwerk van 70 
agentschappen in heel Frankrijk, die 2.900 werknemers in dienst hebben en bijstand verlenen aan 
12.000 mensen1.  

België In februari 20192 heeft Colisée de Belgische groep Armonea, die in 2008 werd opgericht, 
overgenomen  door de fusie van Restel Residences en Groep Van den Brande, waardoor het een van 
de grootste ondernemingen in de sector van de ouderenzorg in België en Spanje is geworden. Door 
deze overname werd Colisée de tweede grootste speler in de private profitsector in België. Via 
Armonea heeft Colisée meer dan 80 instellingen in het land en 6.400 werknemers in dienst. 

Spanje In mei 2019 heeft Colisée STS overgenomen, dat voornamelijk in Catalonië actief is, en, via de 
overname van Armonea, de zorgonderneming Saleta, die actief is in Valencia. Colisée is de zesde 
grootste speler in de Spaanse sector van de ouderenzorg, beheert 60 instellingen in 13 provincies en 
heeft 4.200 werknemers in dienst3. Het hoofdkantoor is gevestigd in Valencia.  

Italië Colisée is actief in Italië sinds 2015, het jaar waarin ze Isenior, de ouderenzorgonderneming die 
14 instellingen met 1.417 bedden heeft4, overnam. 

China Colisée is sinds 2013 kleinschalig aanwezig in China, waar het twee instellingen heeft. 

1.2. Eigendom en investering 

Colisée is een onderneming in privéhanden. In 2017 werd de investeringsmaatschappij IK Investment 
Partners de belangrijkste aandeelhouder, waarmee een trend van investeringsfondsen die zich op de 
ouderenzorgsector richten, wordt weerspiegeld5. De snelle vergrijzing in heel Europa en de 
mogelijkheden voor de private sector maken het aantrekkelijk voor investeerders, vooral in landen als 
België, Frankrijk, Italië en Spanje, waar privéondernemingen reeds vaste voet aan de grond hebben.  

In 2020 heeft IK zijn aandeel verkocht aan de Zweedse investeringsmaatschappij EQT Infrastructure6, 
die de grootste aandeelhouder van Colisée is geworden. EQT heeft een portfolio van ondernemingen 
over de hele wereld met een gezamenlijke totale omzet van meer dan 27 miljard euro en meer dan 
159.000 werknemers.  

KADER: Private spelers in de ouderenzorg 

In België hebben overheids- en non-profitorganisaties van oudsher de belangrijkste 
rol gespeeld wat betreft de verlening van gezondheidszorgdiensten7. De laatste jaren 
is er echter een groeiende bezorgdheid over de privatisering van de sector voor 
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langdurige zorg. In woonzorgcentra hebben commerciële aanbieders hun 
marktaandeel vergroot, met name in regio's als Brussel, waar de private/commerciële 
sector belangrijker is en meer dan 60% van de markt vertegenwoordigt op vlak van 
bedden8.  

In Frankrijk zijn de aanbieders binnen de EHPAD-sector, waarin Colisée hoofdzakelijk 
actief is, hetzij publiek, non-profit of privaat. In 2015 was ongeveer 50% van de 
plaatsen in woonzorgcentra (EHPAD) van private aard (profit 21% of non-profit 29%) 

9.  

In Italië worden ouderenzorgdiensten hoofdzakelijk verleend door erkende private 
aanbieders en met name door private non-profit operatoren, die goed zijn voor 35% 
van de markt in termen van bedden10.  

In Spanje worden zorgdiensten verleend door regionale en gemeentelijke centra en 
door de private sector. Niettemin zijn de meeste instellingen private non-profit 
aanbieders (43% van het marktaandeel) en private commerciële aanbieders (30% van 
het marktaandeel)11 

1.3. Financiële positie 

In 2021 beheerde Colisée 287 voorzieningen met 26.000 bedden en had ze een omzet van € 1.045 
miljoen. Het aantal bedden is fors gestegen van 9.000 naar 26.000 (2019-2021)12, voornamelijk als 
gevolg van de overname van Armonea. De onderneming had 26.000 werknemers in dienst en hoewel 
een volledige uitsplitsing niet beschikbaar is, waren er 6.400 werknemers in België en volgens andere 
bronnen 4.200 in Spanje.  

De groep Colisée genereerde in 2019 een omzet van 1.033 miljoen euro met een matige jaarlijkse 
stijging van 2014 tot 2018, maar daarna een aanzienlijke stijging (116%), opnieuw hoofdzakelijk te 
verklaren door de overname van Armonea. 

 

Figuur 1. Inkomsten van de groep Colisée. 2014-2019 

 

 
Bron: Groep Colisée. Presentatie van de onderneming 
 
In 2020 was de helft van de inkomsten van de groep niet afkomstig uit Frankrijk, maar had nog steeds 
het grootste aandeel (46%). België is de tweede belangrijkste markt (38%), gevolgd door Spanje en 
Italië (zie onderstaande figuur 2).  
 
Figuur 2. Inkomsten van de groep Colisée 2020 opgesplitst per land (%) 
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Bron: Presentatie van de onderneming Colisée 
 
Wat de marktsegmenten betreft, zijn de inkomsten voornamelijk afkomstig van de residentiële 
ouderenzorg (86%) met een bijdrage van 7% van de thuiszorg, 3% van dagverblijven en de rest van 
andere, niet nader gespecificeerde diensten.  

1.4. Strategie van de onderneming  

De internationale expansie van Colisée begon in China in 2013 en vervolgens in Europa in 2015, met 
de overname van Isenior in Italië. De volgende belangrijke mijlpaal was dat IK Investment Partners in 
2017 de grootste aandeelhouder werd en dat de investering Colisée in staat stelde verdere stappen 
te zetten naar internalisering, met de overname van de Belgische groep Armonea en de Spaanse groep 
STS, waardoor het bedrijf de vierde grootste speler in Europa werd in de residentiële ouderenzorg. 

Een belangrijk aspect van de strategie van de onderneming is haar specialisatie in wat zij de ‘silver 
economy’ (senioreneconomie) noemt. In plaats van haar diensten te verspreiden over verschillende 
welzijnsgebieden, heeft de onderneming zich toegespitst op de ouderenzorg omdat de 
vergrijzingstrend wijst op een winstgevendheid van deze sector op lange termijn.  

Ook de expansie buiten Frankrijk is sinds 2013 aanzienlijk en in 2019 was 54% van de inkomsten 
afkomstig uit andere landen.  

De onderneming bekijkt ook hoe het digitalisering kan benutten om de kwaliteit van de 
dienstverlening, de communicatie tussen patiënten en familie en tussen patiënten en zorgpersoneel 
te verbeteren en de bedrijfsverantwoordelijkheid te vergroten.  

2. Regelgeving en arbeidsverhoudingen  

2.1. Nationale regelgeving  in de residentiële ouderenzorg: gedecentraliseerd bestuur 

De arbeidsvoorwaarden in de private gezondheidszorgsector worden in hoge mate bepaald door de 
nationale regelgeving. Zoals de ondervraagde leden van de ondernemingsraad benadrukten, hebben 
overheidsregels over belangrijke aspecten zoals erkenningssystemen of de verhouding tussen 
zorgpersoneel en patiënten een duidelijke invloed op verschillende dimensies van de 
arbeidsvoorwaarden (arbeidsintensiteit, gezondheid, enz.). Uit een vergelijking van de vier landen 
waar Colisée actief is, blijkt dat regionale overheid en instellingen een belangrijke rol spelen in de 
regelgeving, de erkenning en het toezicht op private aanbieders in de ouderenzorgsector. Dit brengt 
met zich mee dat er in elk land regionale verschillen bestaan op het gebied van tewerkstelling en 
arbeidsvoorwaarden.  

België  
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In de residentiële ouderenzorg zijn er twee belangrijke soorten van woonvoorzieningen: rustoorden 
voor bejaarden (ROB’s), die verpleging en hygiënische zorg aanbieden aan bejaarden die matige 
beperkingen hebben in hun dagelijkse activiteiten en/of in hun cognitieve vermogens; en rust- en 
verzorgingstehuizen (RVT’s), die bestemd zijn voor personen die sterk hulpbehoevend zijn, maar geen 
permanente ziekenhuiszorg nodig hebben. Enkele jaren geleden waren de verantwoordelijkheden 
voor de planning en erkenning van verzorgingshuizen (rustoorden voor bejaarden en rust- en 
verzorgingstehuizen) verdeeld tussen de federale en regionale overheden en gebaseerd op onderlinge 
protocollen. In 1997, 2003 en 2005 werden drie protocollen gesloten, waarin gemeenschappelijke 
doelstellingen voor langdurige zorg werden geformuleerd13.  

Sinds 2013 is er echter een aanzienlijke deconcentratie van de verantwoordelijkheden voor 
langetermijnzorg van het federale niveau naar de regio's - inclusief, vanaf 2015, residentiële zorg - en 
zijn er verschillende regionale regelgevingen ontwikkeld. De regionale regelgevende decreten 
behandelen de belangrijkste aspecten van de verlening van diensten voor residentiële ouderenzorg, 
zoals de organisatie van de verlening, de erkenning van dienstverleners, de integratie van diensten en 
kwaliteitscontrole. Dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers in private 
woonvoorzieningen voor ouderen van regio tot regio kunnen verschillen14. De ondervraagde 
ondernemingsraadsleden en vakbondsfunctionaris wezen erop dat sommige regionale normen inzake 
het maximumaantal plaatsen in woonzorgcentra een hoge arbeidsintensiteit met zich meebrengen, 
met name voor het schoonmaakpersoneel. 

In Frankrijk is het bestuur van de gezondheidszorg in 2009 gewijzigd (de wet inzake ziekenhuizen, 
patiënten, gezondheid en grondgebieden), waarbij nieuwe regionale instellingen in het leven zijn 
geroepen die de centrale overheid vertegenwoordigen. De regionale gezondheidsagentschappen 
(ARS, Franse acroniem voor agences régionales de santé) zijn de belangrijkste gezondheidsinstellingen 
geworden, die alle bestaande regionale en lokale gezondheidsadministraties omvatten 
(gezondheidszorg, volksgezondheid en gezondheidszorg en sociale zorg voor ouderen en 
gehandicapten).  De ARS zijn autonome organen, hoewel zij officieel deel uitmaken van de staat onder 
toezicht van de ministers die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid, sociale zekerheid, bejaarden 
en gehandicapten.15.  

Binnen de EPHAD-sector omvat de opdracht van de ARS de regelgeving van de aanbieders van 
gezondheidszorg, alsook de vergunningverlening aan gezondheidszorginstellingen, het toezicht op 
hun werking en de toewijzing van hun middelen. Het belangrijkste mechanisme om de kwaliteit van 
particuliere zorgverleners te waarborgen is het zogenaamde "Contrat pluriannuel d'objectifs et de 
moyens" (CPOM's), dat wordt ondertekend door de organisatie die de zorgdiensten verleent en de 
ARS. In deze contracten zijn een aantal doelstellingen vastgelegd die de uitvoering van en het toezicht 
op het regionale gezondheidszorgproject mogelijk maken. Recent onderzoek roept vragen op over de 
kwaliteit van de residentiële zorg in Frankrijk. In 2010 werd een specifiek programma, "Levenskwaliteit 
in EHPAD’s", uitgewerkt om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. De uitvoering van het 
programma werd echter belemmerd door een aantal structurele problemen, die voornamelijk 
verband hielden met de lage personeelsratio's in de zorg, die tussen 2001 en 2015 onveranderd bleven 
ondanks een toename van het aantal bewoners. Net als in België zijn er ook aanwijzingen voor 
territoriale verschillen in de kwaliteit van de dienstverlening en de arbeidsomstandigheden van de 
werknemers, als gevolg van de prominente rol die de regionale regelgeving speelt16.  

In Italië zijn de regelgeving en het bestuur van de ouderenzorg zeer complex als gevolg van de sterke 
versnippering van bevoegdheden en middelen over de verschillende institutionele actoren en de 
geringe coördinatie tussen hen17. Op nationaal niveau zijn de bevoegdheden verdeeld over twee 
ministeries (het ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid en het ministerie van Volksgezondheid). De 
regio's voeren een sectoraal beleid uit door het vaststellen van regionaal beleid en een netwerk van 
diensten, terwijl lokale gezondheidsautoriteiten en gemeenten diensten en maatregelen op lokaal en 
individueel niveau beheren.  
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Op residentieel niveau zijn er drie verschillende soorten institutionele instellingen die zorgdiensten 
aanbieden, die verschillen in het soort diensten dat zij verlenen en in de kenmerken van de gebruikers 
van de diensten. Residenze Assistenziali (RA) verlenen basisgezondheidszorg die vooral gericht is op 
sociale zorg aan ouderen die voor zichzelf kunnen zorgen, terwijl Residenze Socio-Sanitarie (RSS) 
woonzorgdiensten verlenen die een middelmatig of hoog niveau van gezondheidsdiensten omvatten, 
samen met sociale integratie voor hulpbehoevende bejaarden. Residenze Socio-Assistenziali (RSA) 
verleent gezondheidsdiensten en specifieke sociale steun aan hulpbehoevende bejaarden en 
gehandicapten. Deze diensten kunnen worden verleend door erkende openbare of private 
dienstverleners en de regionale regeringen zijn verantwoordelijk voor de erkenning en 
kwaliteitscontrole van private dienstverleners.  

Uit gesprekken met vakbondsfunctionarissen kwam enige kritiek naar voren op het 
erkenningssysteem en, in het bijzonder, op de manier waarop de kwaliteitscontrole wordt gemonitord 
in een context waarin veel private aanbieders diensten uitbesteden aan derde organisaties 
(voornamelijk coöperaties) om de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor de werknemers 
te doen vervagen. De normen voor elke dienst (RSA of RA) kunnen uiteenlopen en er zijn ook 
verschillen in de diensten naargelang de regio's en gemeenten18 en in de verdeling van de 
woondiensten over het land19.  

In Spanje wordt de gezondheidszorgsector geregeld volgens wet 39/2006 inzake de bevordering van 
persoonlijke autonomie en zorg voor hulpbehoevenden (de zogenoemde ‘Afhankelijkheidswet’). Deze 
laatste bepaalt dat zorgdiensten (met inbegrip van woonzorgdiensten) worden verleend door 
regionale en gemeentelijke centra (ongeveer 30% van het totale aantal residenties) en door erkende 
private instellingen. Alleen erkende private aanbieders mogen openbare bejaardetehuizen beheren 
(de zogenaamde ‘gecoördineerde residenties’) of patiënten opnemen die recht hebben op financiële 
uitkeringen van de overheid. Gezondheidsdiensten kunnen ook worden verleend door niet-erkende 
aanbieders, maar de relatieve kosten daarvan worden volledig doorberekend aan de gebruikers, zodat 
slechts enkele ondernemingen belangstelling hebben voor die diensten.  

In dit kader wordt de kwestie van erkenning van cruciaal belang. De Autonome Gemeenschappen 
(regionale regeringen) zijn verantwoordelijk voor de erkenning, de registratie en de kwaliteitscontrole 
van alle sociale centra op hun grondgebied. Tegelijkertijd worden de minimumcriteria voor het hele 
land op het gebied van het aantal zorgverleners per patiënt, de kwalificaties van het personeel en de 
materiële middelen, de uitrusting en de documentatie van de erkende zorgcentra vastgesteld door de 
Interterritoriale Raad van het Systeem voor Autonomie en Zorg voor Hulpbehoevende Personen 
(CISAAD, Spaanse acroniem) waarin de centrale en regionale regeringen vertegenwoordigd zijn. 
Volgens de gesprekken met vakbondsfunctionarissen is de kwestie van ‘aanbestedingen’ voor 
gecoördineerde residenties niet zo problematisch (het minimumaantal personeelsleden wordt in de 
aanbestedingen gespecificeerd om "race naar de bodem"-strategieën te voorkomen). Ook het 
erkenningssysteem wordt als relatief goed werkend systeem beoordeeld. Niettemin hebben een 
gebrek aan overheidsfinanciering en een lage verhouding tussen personeel en bewoners een negatief 
effect op de tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden. 

2.2. Arbeidsverhoudingen: diverse instellingen en praktijken voor collectieve onderhandelingen 

Uit een vergelijking van de belangrijkste sectorale en bedrijfsgebonden kenmerken van de 
arbeidsverhoudingen in de vier landen blijkt dat België, Frankrijk en Spanje vrij solide structuren voor 
collectieve onderhandelingen hebben. In Italië is de situatie echter veel complexer, deels als gevolg 
van enkele institutionele bijzonderheden, zoals het gebrek aan wettelijke vertegenwoordigingscriteria 
voor vakbonden.  

In België bestaan er sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten op nationaal niveau (paritair comité 
330, private non-profit aanbieders in de gezondheidszorg) en gewestelijk niveau (331 Vlaanderen en 
332 Franstalige en Duitstalige gemeenschap), die de algemene werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden regelen. Bovendien hebben de vakbonden voor Armonea ondernemingscao's 
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gesloten waarin maaltijdcheques, uitzonderlijke bonussen en compensatie voor flexibele werktijden 
worden geregeld. Bovendien houden drie regionale arbeidsraden (noord en zuid) en twee comités 
voor gezondheid en veiligheid (Wallonië/Brussel) zich bezig met het recht op informatie en consultatie 
(I&C). Er zijn ook werknemersvertegenwoordigers in alle vestigingen en de ondervraagde 
vakbondsfunctionaris en het ondervraagde ondernemingsraadslid zeiden dat Armonea voldoet aan 
de wettelijke vereisten wat de I&C-procedures betreft. 

In Frankrijk is er sprake van sectorale collectieve onderhandelingen op nationaal niveau en van goed 
ontwikkelde structuren voor de sociale dialoog waar de sociale partners formeel kunnen worden 
betrokken bij de regulering van de sector. Sommige vakbonden staan echter kritisch tegenover het 
feitelijke functioneren van de sectorale structuren voor sociale dialoog. Op het niveau van de 
onderneming (Colisée) zijn er ondernemingsraden die I&C-rechten uitoefenen. 

In Spanje bestaat de algemene nationale sectorale collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale 
zorgsector (Convenio estatal de servicios de atención para las personas dependientes) naast regionale 
sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. In de regio Valencia, waar La Saleta actief is, zijn er twee 
verschillende regionale/sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die respectievelijk betrekking 
hebben op de subsectoren ‘gecoördineerde residenties’ en private residenties. Er zijn geen 
ondernemingscao's in La Saleta of STS, maar wel ondernemingsraden in alle centra die door La Saleta 
en STS worden beheerd. Volgens de vakbondsfunctionarissen die werden ondervraagd, wordt de I&C 
in beide ondernemingen naar behoren uitgeoefend.  

In tegenstelling tot de andere drie landen is de structuur van de collectieve onderhandelingen in Italië 
erg versnipperd, met 40 overeenkomsten tussen meerdere werkgevers op nationaal niveau (interview 
met de vakbondsfunctionaris). Het grootste probleem in deze context is dat sommige van die 
overeenkomsten worden gesloten door niet-representatieve vakbonden en meestal slechtere 
arbeidsvoorwaarden regelen, wat social dumping in de hand werkt. De vakbond CGIL probeert de 
ondernemingsstructuur beter in kaart te brengen en instrumenten te creëren om de cao's 
doeltreffender toe te passen.  

Op ondernemingsniveau zijn er geen collectieve overeenkomsten, maar in sommige vestigingen 
bestaan er ondernemingsraden. Vertegenwoordiging op ondernemingsniveau is echter een uitdaging 
als gevolg van de complexe onderaannemingsketens waarmee sociale zorgondernemingen hun 
diensten verlenen (coöperaties, enz.). Een vakbondsafgevaardigde die werd ondervraagd, zei dat de 
informatie en overleg niet geïnstitutionaliseerd waren en dat hij problemen had om tijdig zinvolle 
informatie te krijgen en nauwelijks werd geraadpleegd over aspecten van de werkorganisatie.  

2.3. Conflicten: betogingen en stakingen 

Uit literatuuronderzoek en interviews blijkt dat er in België, Frankrijk en Spanje verschillende 
conflicten en vakbondsacties zijn geweest die op betere arbeidsvoorwaarden aandrongen en in 
sommige gevallen herstructureringsprocessen trachtten te stoppen.  

In België hebben de vakbonden opgeroepen tot stakingen bij Armonea in sommige instellingen 

(rusthuizen) in 2019. De belangrijkste eisen waren gericht op een betere vergoeding (maaltijdcheques 

en bonussen) en op een lager percentage werknemers dat deeltijds werkt. Uiteindelijk heeft de 

onderneming onderhandeld en een deel van de eisen van de werknemers ingewilligd. Ze heeft met 

name het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd20. Onlangs, in april 2021, kondigden de vakbonden 

een staking aan als reactie op het plan van de onderneming om het Sebrechts tehuis in Molenbeek in 

Brussel te sluiten, waardoor 108 jobs in gevaar zouden komen.21 

In Frankrijk hebben op nationaal niveau verscheidene stakingen en protesten in de woonzorgsector 

(EHPAD) plaatsgevonden, waarbij de vakbonden aandrongen op betere lonen, betere 

loopbaanperspectieven en meer personeel. De overheid bood 50 miljoen euro extra financiering aan, 

maar de vakbonden voerden aan dat dit volstrekt onvoldoende was om aan de personeelsbehoeften 
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te voldoen22. Volgens het ondernemingsraadslid dat werd ondervraagd, werden er ook op regionaal 

en ondernemingsniveau acties gevoerd met het oog op meer personeel.  

In Spanje hebben de vakbonden in november 2019 en oktober 2020 opgeroepen tot nationale 

betogingen om de nationale sectorale cao te vernieuwen en te verbeteren, en om te zorgen voor meer 

overheidsfinanciering en betere lonen en arbeidsvoorwaarden.  

In Italië werden geen stakingen of collectieve acties op ondernemingsniveau vastgesteld, zoals tijdens 

de interviews werd bevestigd.  

3. Arbeidsvoorwaarden  

Er werd een enquête gehouden onder de werknemers en vakbondsafgevaardigden om de 
arbeidsvoorwaarden, de gezondheid en de veiligheid en de gevolgen van de COVID-19-pandemiecrisis 
te onderzoeken. In totaal hebben 23 leden van ondernemingsraden (19 uit Spanje, één uit Italië en 
België en twee uit Frankrijk) en zes werknemers (allen uit Spanje) gereageerd. Bijgevolg moeten de 
bevindingen met enige voorzichtigheid worden behandeld wegens het gebrek aan representativiteit.  

3.1 Algemene arbeidsvoorwaarden  

De antwoorden over de arbeidsvoorwaarden werden alleen uit Spanje verzameld, terwijl antwoorden 
over opleiding en vaardigheden afkomstig waren van ondernemingsraadsleden uit Italië en Frankrijk. 

De belangrijkste zorgen voor Spaanse werknemers waren onder meer: 

• lage lonen  

• tijdsdruk 

• gebrek aan gezondheidspersoneel  

• onvoldoende loopbaanontwikkeling en 

• gebrek aan een veilige werkomgeving  

Er werd ook aan de werknemers gevraagd om hun arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van 
andere ondernemingen in de sector. De meesten meldden dat de lonen onder het gemiddelde lagen, 
net als een aantal aspecten van de arbeidsvoorwaarden m.b.t. het gebruik van digitale middelen en 
dataprivacyrechten;  aanpassingen aan de fysieke omgeving;  toegang tot opleiding; maatregelen om 
discriminatie te voorkomen; verhouding personeel-bewoner; gezondheids- en veiligheidsnormen; 
werkzekerheid; promotie en functieclassificatie; werktijd en evenwicht tussen werk en privéleven; en 
de kans op doorgroeimogelijkheden. De kwestie van de werkintensiteit bleek enigszins controversieel 
te zijn: 60% van de ondervraagden vond dat de werkintensiteit onder het gemiddelde ligt en 40% dat 
die boven het gemiddelde ligt.  

Spaanse werknemers en zowel de Franse als Italiaanse ondernemingsraadsleden hadden enige 
inbreng op het gebied van opleiding en vaardigheden. Sommigen vroegen om bijkomende opleiding, 
maar gaven ook aan dat de opleiding op de werkplek nuttig was geweest, vooral met betrekking tot 
de veiligheid op de werkvloer. Twee Spaanse werknemers melden echter dat zij geen enkele vorm van 
opleiding hebben gekregen. 

 

3.2 Veiligheid en gezondheid  

Wat arbeidsongevallen en beroepsziekten in de afgelopen vijf jaar betreft, meldden de 
ondernemingsraadsleden verschillende percentages: van 0-20 in Spanje, 1-10 in België en 1-15 in 
Frankrijk met een zeer klein percentage in Italië. Spaanse werknemers meldden in vier gevallen 
veiligheidsproblemen te hebben ondervonden of daarvan getuige te zijn geweest. 

Aan de ondervraagden werd ook gevraagd om de belangrijkste veiligheidsproblemen op hun werkplek 
te vermelden. De belangrijkste psychosociale problemen hadden te maken met tijdsdruk, te lange 
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werktijden, onregelmatige werktijden en de angst voor jobverlies.  De fysieke problemen hadden 
betrekking op het gebrek aan ergonomische beoordeling van de werkplekken, het gebruik van 
repetitieve bewegingen of de gevolgen van schadelijke houdingen. De werknemers gaven ook minder 
consequent aan dat de omgang met moeilijke klanten een probleem was.  

De ondervraagden werden ook verzocht aan te geven hoe goed de onderneming omgaat met de 
belangrijkste gezondheids- en veiligheidsproblemen. Zij vonden dat de werkgevers niet goed 
omsprongen met lange of onregelmatige werktijden, tijdsdruk en vermoeiende of pijnlijke 
werkhoudingen.  

Wat de informatie betreft, verklaarden de Italiaanse en een Spaanse ondervraagde goed 
geïnformeerd te zijn. De overige antwoorden waren neutraal.  
 

3.3 De gevolgen van de COVID-19-pandemie  

De enquête trachtte de effecten van de COVID-19-pandemie op de arbeidsvoorwaarden in kaart te 
brengen, waarbij de meerderheid van de werknemers naar een toename van de activiteit en de 
negatieve impact van meer werkuren en overwerk verwees. De crisis heeft ook geleid tot afspraken 
over nieuwe veiligheids- en hygiëneprotocollen, met name in Spanje, en meer persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Tabel: Wat was de impact van de COVID-19-crisis op uw arbeidsvoorwaarden?  

  BE ES FR IT Totaal 

Meer persoonlijke beschermingsmiddelen 1 15  0 0 16 

Nieuwe veiligheids- en hygiëneprotocollen 1 21 2 1 25 

Verhoogde activiteit 1 22 2 1 26 

Introductie van arbeidstijdverkorting 0 4 2 1 7 

Meer werkuren en overuren  1 8 2 1 12 

Verhoogde personeelsratio 0 4 2 0 6 

Andere  1 5 0 0 6 

Vraag aan zowel de ondernemingsraadleden als de werknemers in Spanje 

Na de analyse van het effect van COVID-19 op de ondernemingen moet de aandacht worden gevestigd 
op de kwaliteit van de antwoorden van de ondernemingen, zoals blijkt uit de tabel. Terwijl tien 
ondervraagden in Spanje (en één in Italië) het antwoord van de onderneming ontoereikend of zeer 
ontoereikend vonden, meenden negen ondervraagden (waaronder één uit België) dat het toereikend 
of meer dan toereikend was. Zeven ondervraagden uit Spanje stonden neutraal tegenover die vraag. 
Op de vraag of de vakbonden en/of ondernemingsraden met de onderneming konden onderhandelen 
over de reacties op de COVID-19-crisis antwoordde de helft "ja" (acht Spaanse plus de Belgische en de 
Italiaanse ondervraagden) en de helft "neen" (allemaal Spaanse ondervraagden), terwijl één 
Spanjaard "weet ik niet” antwoordde.  

 

3.4 Bevindingen van de interviews 

In België hebben de ondervraagden (een vakbondsfunctionaris en twee ondernemingsraadsleden) 
verklaard dat de overname van Armonea door Colisée geen verandering heeft gebracht in het 
bestaande management- en arbeidsorganisatiebeleid. Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, werd de 
nadruk gelegd op het probleem van het absenteïsme (ziekteverlof), dat te wijten is aan de moeilijke 
arbeidsomstandigheden die gepaard gaan met patiënten die in hoge mate afhankelijk zijn. Zij 
vermeldden ook dat oudere werknemers het werktempo moeilijker kunnen volgen, maar dat de 
onderneming daar niets aan doet. Ook werd opgemerkt dat het schoonmaakpersoneel te maken heeft 
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met complexe arbeidsomstandigheden wat het werktempo en de arbeidsintensiteit betreft en dat zij 
tot de zwaarst getroffenen van de COVID-19-crisis behoren. De ondervraagden waren echter positief 
over het beheer van de COVID-19-crisis door de onderneming, met name wat betreft de verstrekking 
van persoonlijke beschermingsmiddelen en gezondheidsprotocollen.  

In Frankrijk bracht het interview met het ondernemingsraadslid problemen aan het licht in verband 
met de voorwaarden om een "dertiende maand" te krijgen in verband met ziekteverlof. De huidige 
omstandigheden verhinderen dat veel gezondheidswerkers die dertiende maand krijgen. Dat 
probleem is tijdens de pandemie nog verergerd, omdat verscheidene werknemers met ziekteverlof 
waren wegens COVID-19, maar ook omdat ze een hoger risico liepen om ziek te worden door de 
werkintensiteit en werkomgevingsfactoren. Net als in België heeft de ondervraagde een positief 
oordeel over het beheer van de onderneming en haar reactie op de pandemie. 

In Italië werden twee interviews gehouden met een vakbondsfunctionaris en een 
vakbondsafgevaardigde op ondernemingsniveau. De vakbondsfunctionaris benadrukte de negatieve 
gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden doordat de werkgevers gebruik maken van complexe 
onderaannemingsketens waarbij (soms schijn)coöperaties betrokken zijn. Dat is een wijdverbreid 
probleem in de sector dat de vakbond verder onderzoekt. In het kader van dat bedrijfsmodel is de 
tewerkstelling versnipperd geraakt waardoor sommige werknemers niet eens weten voor welke 
onderneming zij werken.  

De vakbondsafgevaardigde op ondernemingsniveau zei dat Colisée via verschillende ondernemingen 
en coöperaties opereerde, waarbij in sommige gevallen twee verschillende entiteiten taken 
uitvoerden die onderling met elkaar verbonden zijn. Zo was een supervisor die zorginstellingen 
bezocht, afkomstig van de coöperatie "Punto Service", terwijl de instellingen werden beheerd door 
"RSA La Villa - Varazze", die eerst door Colisée en later door Isenior werd beheerd. Die situatie leidde 
tot problemen die hun oorsprong vonden in verschillende werkculturen. Momenteel is de supervisor 
aangesteld door Isenior en is het beheer verbeterd.  

Wat de werknemers betreft, ze zijn allen rechtstreeks door "RSA La Villa - Varazze" aangeworven en 
hebben een echte arbeidsverhouding. Zij worden dus niet uitbesteed aan derde ondernemingen of 
coöperaties. Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, wees de vakbondsafgevaardigde op een gebrek aan 
personeel (met name verpleegkundigen) en een groot personeelsverloop, dat nog verergerd werd 
door de pandemie. In dit verband is het huidige personeel zeer divers wat vaardigheden en eerdere 
ervaring in de sector betreft, de samenstelling van werkteams voor de diensten ingewikkeld is. Het 
grootste probleem houdt echter verband met de grote heterogeniteit van de bevolking die in 
instellingen worden verzorgd, met verschillende zorgbehoeften en regels (verhouding tussen 
werknemer en patiënt, enz.), zoals mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, ouderen met een 
relatief grote autonomie en ouderen met mobiliteitsproblemen.  

Ten slotte hebben de drie ondervraagden van Spanje (twee vakbondsfunctionarissen en een 
ondernemingsraadslid) verklaard dat het in La Saleta ontwikkelde tewerkstellings- en 
arbeidsorganisatiebeleid niet is gewijzigd sinds de onderneming door Armonea en later door Colisée 
is overgenomen. Zij zeiden ook dat de onderneming betere arbeidsvoorwaarden biedt dan andere 
multinationale ondernemingen die in de sector actief zijn, zoals ORPEA. Volgens hen hebben de 
belangrijkste problemen rond de arbeidsvoorwaarden betrekking op overbelasting en werkintensiteit 
als gevolg van de lage verhouding tussen verzorgers en bewoners. Overbelasting en werkintensiteit 
zijn ernstige psychosociale risico's die spier- en skeletaandoeningen veroorzaken bij de werknemers. 
Zij wezen ook op het probleem van de lage lonen in verhouding tot de werkvereisten en het 
kwalificatieniveau van de werknemers. Daarbij werd echter opgemerkt dat de werknemers in La Saleta 
dankzij een regionale collectieve arbeidsovereenkomst betere lonen hebben dan het nationale 
gemiddelde. In het algemeen werd vastgesteld dat de problemen op het gebied van de 
arbeidsomstandigheden door de pandemie zijn verergerd als gevolg van nieuwe protocollen die een 
hogere werkintensiteit met zich meebrengen.  
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4 Conclusies 

De vier Europese landen waar Colisée actief is, vertonen enige gelijkenissen wat het sectorale 
regelgevingskader betreft, waarbij regionale overheidsinstanties een belangrijke rol spelen bij de 
regelgeving, de erkenning en het toezicht op private aanbieders van ouderenzorg. Dat betekent dat 
er enige regionale verschillen bestaan op het gebied van tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden. Wat 
de voornaamste sectorale arbeidsverhoudingen betreft, beschikken België, Frankrijk en Spanje over 
solide collectieve onderhandelingsstructuren dankzij de aanwezigheid van uitgebreide nationale 
sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die de algemene werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden regelen en die, in België en Spanje, gekoppeld zijn aan regionale collectieve 
arbeidsovereenkomsten.  

De situatie is echter veel complexer in Italië, waar de collectieve onderhandelingen sterk versnipperd 
zijn, deels als gevolg van institutionele bijzonderheden (d.w.z. het gebrek aan wettelijke 
representativiteitscriteria voor vakbonden). Op ondernemingsniveau is er in België, Frankrijk en 
Spanje sprake van een geconsolideerde vakbondsvertegenwoordiging. De vertegenwoordiging op 
ondernemingsniveau vormt daarentegen een bijzondere uitdaging in Italië vanwege de strategieën 
van de werkgevers die berusten op complexe onderaannemingsketens. Er zijn ook aanwijzingen uit 
België, Frankrijk en Spanje dat vakbonden in staat zijn om werknemers op nationaal, plaatselijk of 
bedrijfsniveau te mobiliseren voor betogingen of stakingen over jobs, lonen en financiering.  

In alle vier de landen worden de arbeidsvoorwaarden bepaald door het wettelijk kader en de 
overheidsmiddelen. De overname van nationale bedrijven door Colisée lijkt inderdaad het 
werkgevers- en arbeidsorganisatiebeleid te hebben gewijzigd. Over het algemeen hebben de 
voornaamste gemeenschappelijke problemen te maken met lage lonen, gezondheid en veiligheid, 
werkintensiteit en werktijd. In Italië is er het specifieke probleem van onderaanneming en 
versnippering, dat een negatief effect heeft op de arbeidsvoorwaarden en ook de vakbondscapaciteit 
belemmert om de regelgeving te handhaven. Tevens is er sprake van personeelstekort, een groot 
personeelsverloop en een aanzienlijke heterogeniteit van de bewoners, met uiteenlopende 
zorgbehoeften en regels.  
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