SAMENVATTING

JAARVERSLAG
2020
Over VFGS
De Stichting Vervangingsfonds voor Gereformeerd Schoolonderwijs
is in 2013 opgericht. Sinds die tijd zetten VFGS-medewerkers zich in
voor een tweetal hoofddoelstellingen:
1. Het verstrekken van vergoedingen aan schoolbesturen voor de
bekostiging van ziek en geschorst personeel.
2. Het ondersteunen van schoolbesturen bij het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim.
Ieder jaar legt het bestuur in het jaarverslag verantwoording af over
het gevoerde beleid en de ontwikkelingen bij VFGS. U treft hierbij de
samenvatting van het jaarverslag 2020 aan.

DE BELANGRIJKSTE
TAKEN VAN VFGS

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
CORONAPANDEMIE
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van (het begin van) de Coronapandemie. Als gevolg
daarvan werden tot twee keer toe de scholen gesloten en werd afstandsonderwijs/ thuisonderwijs een
nieuwe realiteit. Dit heeft veel gevraagd van het onderwijspersoneel. Doordat er bij milde klachten getest
moest worden, zijn er veel dagen geweest dat onderwijspersoneel afwezig was en niet voor de klas kon
staan. Hetzelfde geldt voor quarantaineverplichtingen. Het was een enorme uitdaging om de klassen
draaiend te houden. Hierdoor nam de druk op andere teamleden toe. We zien dan ook dat het ziekteverzuim
in 2020 gestegen is.

VERZUIMBEGELEIDING:
het stimuleren
van een goede
verzuimbegeleiding
volgens de
verplichtingen vanuit
de Wet Verbetering
Poortwachter

VOORKOMEN:
door middel
van preventieve
maatregelen een
bijdrage leveren
aan het voorkomen
en beperken van
ziekteverzuim

GS-VITAAL EN PREVENTIEVE ACTIVITEITEN

VERGOEDEN:
het uitkeren van
de loonkosten van
ziek en geschorst
personeel

VOORLICHTEN:
werkgevers
voorlichten over
actuele (wettelijke)
thema’s

VFGS wil, in lijn met de landelijke ontwikkeling, actiever inzetten op het voorkomen van ziekteverzuim. Dit
willen we doen door de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de scholen te bevorderen. In 2020
heeft VFGS, in samenwerking met de stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS), gewerkt aan een preventief dienstenaanbod. Dit is begin 2021 onder de aandacht gebracht,
waarbij we in het vervolg communiceren onder een nieuwe naam: GS-vitaal. GS behelst de doelgroep van
beide stichtingen: het gereformeerd schoolonderwijs. Vitaal slaat op de doelstelling van beide stichtingen,
namelijk het vitaal en inzetbaar houden van de medewerkers en ziekte en uitval, voor zover dat mogelijk is,
voorkomen.
Juridisch gezien zal er niets veranderen aan de stichting VFGS. Richting de doelgroep zal er voortaan, zoveel
mogelijk, vanuit de naam GS-vitaal gecommuniceerd worden. Alle preventieve diensten die aangeboden
worden zijn te vinden op www.gs-vitaal.nl. Het gaat bijvoorbeeld om een inzetbaarheidsgesprek voor medewerkers, coachingstraject voor schoolleiders en inspiratiesessies. Hierbij werkt GS-vitaal samen met adviseurs van het landelijke vervangings- en participatiefonds.
In 2020 is hard gewerkt aan het preventieve aanbod en de nieuwe website. Hierbij is de input meegenomen
die verkregen is uit het onderzoek ziekteverzuim, wat door VFGS eind 2019 is uitgevoerd.

ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGES
ARBEIDSMARKTANALYSE
Uit de arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020 (bron: arbeidsmarktplatformpo.nl) blijkt dat
het personeelstekort in het basisonderwijs blijft toenemen. Dit maakt dat de druk op leerkrachten
toeneemt.
Uit de analyse blijkt dat ouderen (55+) een hoger verzuimpercentage en een hogere gemiddelde
verzuimduur kennen dan hun jongere collega’s. In deze groep was het verzuim 2,5 keer zo groot als
onder jongeren tot 35 jaar. Verzuim komt minder vaak voor onder bestuurs- en directieleden (4,5%
ten opzichte van 5,8%). Als zij zich echter ziekmelden zijn ze gemiddeld langer ziek dan leerkrachten.
Ook uit de data van VFGS blijkt dat het verzuim onder 55-plussers aanzienlijk hoger ligt dan bij
de jongere collega’s (7,22% ten opzichte van 4,29% voor de leeftijd t/m 35 jaar), al is het verschil
minder groot dan landelijk gezien het geval is. Het gemiddelde verzuim onder bestuurders en directieleden was 2,92%, wat aanzienlijk lager ligt dan het gemiddelde cijfer van VFGS en ook lager dan
het landelijk gemiddelde.

Het verzuimcijfer over 2020 van VFGS is met 0,39% gestegen. Voor circa 0,11%
is dit te verklaren door een stijging van het verzuim in de eerste veertien dagen,
wat voor rekening van de school zelf komt en niet voor VFGS. Daarnaast valt op
dat de stijging vooral veroorzaakt is door schoonmaakpersoneel, ondersteunend
personeel en leerkrachten en niet zozeer door bestuurders en directieleden. Het
gaat dus om relatief goedkoper personeel wat ziek was, wat ook verklaart dat de
cijfers van VFGS zich gunstig hebben ontwikkeld ondanks het hogere verzuimpercentage.
De meldingsfrequentie kwam voor de VFGS scholen in 2020 uit op 0,72. Landelijk gezien ligt de meldingsfrequentie op 1,0. Dat betekent dat men zich binnen
VFGS-scholen minder vaak ziekmeldde.
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NOEMENSWAARDIG
In 2020 heeft het bestuur afscheid genomen van de heren
G.W. (Erwin) Korevaar en W. (Wim) van Ooijen. Sinds
de oprichting van VFGS in 2013 zijn beide heren actief
geweest in het bestuur op een prettige en constructieve
wijze. Vanaf deze plaats worden ze hartelijk bedankt voor
hun inzet in de achterliggende jaren.

FEITEN EN CIJFERS
OP EEN RIJ

87

SCHOOLBESTUREN
In 2020 waren er 87 schoolbesturen met
147 scholen aangesloten bij VFGS. Dat is,
vanwege een fusie, één school minder ten
opzichte van 2019.

1.968

VERGOEDINGSVERZOEKEN
Postadres
Postbus 5
2980 AA Ridderkerk

Bezoekadres
Kastanjelaan 10
2982 CM Ridderkerk

Contactgegevens
T 0180 - 442 675
E info@gs-vitaal.nl

www.gs-vitaal.nl

In 2020 hebben we in totaal 1.968 reguliere
vergoedingsverzoeken ontvangen. Daarvan
waren er 1.922 in verband met ziekte en
46 in verband met schorsing. Totaal zijn
er 31 reguliere vergoedingsverzoeken
minder ontvangen dan in 2019.
Hier staat tegenover dat er ook 240
vergoedingsverzoeken vanwege coronagerelateerde vervanging in behandeling
genomen zijn (tijdelijke VFGS-faciliteit
vanwege de uitzonderlijke situatie). Het
ging vaak om losse dagen die vervangen
moesten worden.

2.26

LIQUIDITEITSRATIO
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate
VFGS aan haar kortlopende verplichtingen
inclusief uitkeringsverplichtingen kan
voldoen. De minimale norm voor dit
kengetal is 1.00.

281.393
NETTORESULTAAT

Het nettoresultaat in 2020 bedroeg
281.393 euro positief. Het positieve
resultaat was nodig om de gewenste
minimale vermogensbuffer op peil te
krijgen. Eind 2020 is hieraan voldaan.

