Onleesbaar? Klik hier

Subsidieoverzicht en transparantie van de betalingen
.
Beste collega,
Alle bevragingen zijn afgewerkt en de resultaten zijn voorgelegd op het voortgangsoverleg K&G. In de
enquête T2B kwam bij het hoofdstuk subsidieverwerking een grote onduidelijkheid bij financiële verwerking,
saldo, betaalbrieven en stortingen van de subsidies naar voor. Bijna 43% vindt het algemeen overzicht van
de subsidies onduidelijk, bijna 44% vindt de saldoberekening niet duidelijk.
UnieKO was niet de enige koepelorganisatie met vragen omtrent de transparantie van de subsidies en
betaalbrieven. Tijdens een speciale deelwerkgroep (25 mei l.l.) werd duidelijk dat de problematieken soms
van een totaal andere orde zijn. Grote structuren met verschillende locaties, met een dienst boekhouding
hebben andere vragen dan de kleinere groepsopvang waar 3 mensen op de werkvloer alle
administratieve taken vervullen.
Wij vinden het in de eerste plaats belangrijk dat iedereen zicht en grip krijgt op de cijfers. Maandstaten
worden ingediend, maar welke subsidie staat daar tegenover? Wanneer weet je dat je de 120%
prestatiebezetting hebt bereikt? enz...
Sommige collega's zorgen zelf voor een rekenblad, anderen kunnen via software subsidies berekenen.
K&G zorgde in tussentijd voor een

prestatiecalculator waarop alle je alle prestaties verzamelt, het

totaal aan subsidies en bezettingsgraden kan aflezen. Je kan dit sinds gisteren terugvinden op de
website samen met een handleiding.
Wanneer je de 'verwerking registratie van de aan- en afwezigheden' (de maandelijkse mails van K&G na
ingave van uw maandprestaties) erbij neemt, zal je het rekenblad kunnen invullen. We nemen zelf de proef
op de som. Indien je tot de 40% hoort die geen klaarheid heeft, dan raden we aan mee te doen. Geef je
ons jouw bevinden mee? We appreciëren dit enorm.
Indien er behoefte is om meer verduidelijking, om hiervoor rond de tafel te zitten, organiseren we hierover

een trefpunt. (na de zomervakantie!). Laat je het ons weten op administratie@unieko.be ?
K&G werkt ondertussen het jaaroverzicht bij saldo duidelijker uit.
Volgende week komen de andere administratieve lasten op de vergadertafel bij K&G.

Een fijn weekend,
UnieKO
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