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Extern schoonmaakpersoneel 
loopt coronapremie mis

‘Totaal gebrek 
aan respect’
 
In december kende de regering het ziekenhuispersoneel een 
aanmoedigingspremie toe. Eén groep werd daarbij over het 
hoofd gezien: het schoonmaakpersoneel dat in onderaanne-
ming werkt. Nochtans zorgden zij ervoor dat ook in de druk-
ste periodes de Covidafdelingen kraaknet waren.
 
Het hoeft geen betoog dat de voorbije vijftien maanden in de zieken-
huizen bijzonder zwaar waren, zowel fysiek als mentaal. De aanmoe-
digingspremie die de regering-De Croo eind 2020 toekende aan het 
ziekenhuispersoneel, kwam dan ook als een welgekomen blijk van 
appreciatie. Alleen, niet iedereen die in een ziekenhuis werkt, bleek 
in aanmerking te komen. Schoonmaakpersoneel dat via een externe 
firma in een ziekenhuis werkt, viel uit de boot. Onaanvaardbaar, vindt 
ACV Voeding en Diensten. ‘Deze schoonmakers doen hetzelfde werk 
als de schoonmakers die wel in loondienst zijn bij een ziekenhuis’, zegt 
Gaetan Stas van ACV Voeding en Diensten. ‘Zij kiezen er ook niet voor 
om uitbesteed werk te doen. Er zijn zelfs enkele ziekenhuizen waar zo-
wel eigen schoonmaakpersoneel als externe schoonmakers werken. 
De ene krijgt wel een premie, de andere niet. Dat klopt niet.’

In totaal gaat het om een duizendtal mensen. Om de mistoestand aan 
te kaarten, werd vorige week actiegevoerd. ‘Vanuit de politiek klonk 
eerder al het argument dat ergens grenzen moesten worden getrok-
ken, en dat die grens het eigen personeelsbestand van de ziekenhui-
zen was. Sindsdien blijft het muisstil vanuit de politieke hoek. Dat is 
een totaal gebrek aan respect. Wij laten het schoonmaakpersoneel 
niet los, en zullen druk blijven zetten om dit onrecht aan te pakken.’ 

Dag van de Mantelzorg

Een feestelijk  
online programma 
 
Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg. Die dag staat in 
het teken van iedereen die (mee) de zorg voor iemand 
opneemt: voor vader en moeder die wat ouder worden, voor 
een zieke partner, voor een kind met een beperking, voor 
een buur die moeilijk ter been is ...

In coronatijd hebben de mantelzorgers nog zoveel meer inspannin-
gen gedaan. Samana wil hen daarvoor bedanken en steekt hen een 
extra hart onder de riem met een gevarieerd gratis online program-
ma. Van een interessante lezing met een streepje muziek over een 
kookworkshop en verhalen tot een show met illusionist. Goed voor 
een hele dag info en ontspanning. 

9.30 – 10.15 u: Auteur Frauke Cosaert van het boek ‘Zorgenmeisje, 
levenslang mantelzorger’ vertelt over wat het met je doet als je kind 
extra zorg nodig heeft. 
11 – 12 u: VertelSter Marijke Goossens verweeft magie en een beetje 
waarheid in een boeiend verhaal.
13 - 14 u: Stoelyoga met Siel Van Eekert.
14.30 – 15.30 u: Zomers digitaal concert door Stijn Moekaers.
16 – 17 u: Gezonde kookworkshop met Njam-chef en diëtist Michaël Sels. 
19 – 20 u: Kasper Bormas, onderzoeker naar dementie, licht toe hoe 
je betekenisvol blijft communiceren met mensen met dementie.
20.15 – 21 u: Online show met mentalist Piet Kusters.

>>>  Schrijf je vooraf in voor een of meerdere gratis sessies.
www.samana.be/dagvandemantelzorg


