GENOEG BESPAARD IN DE
ZORG- EN WELZIJNSSECTOR!
Neem deel aan de actie

BRUSSEL 5 MAART 2020 - START OM 10.30 UUR - CENTRAAL STATION
Samen met onze collega’s van ACV Puls vertrekken we om 10.30 uur aan het Centraal Station voor
een manifestatie door het centrum van Brussel die eindigt aan het kabinet van Vlaams minister Beke,
Koning Albert II-laan, vlak bij het Noordstation.
Bij de voorstelling van haar beleid toonde de
Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op
het vlak van zorg en welzijn. Het regeerakkoord
sprak woordelijk over “het vrijmaken van stevige
budgetten voor een warm en sociaal Vlaanderen”.
Enkele maanden later is de realiteit veel minder
rooskleurig. Het beleid van Vlaams minister van
Welzijn Beke blijkt vooral een besparingsbeleid.
Slachtoffers zijn het personeel, de bewoners en
gebruikers en de instellingen. De besparingen
komen de kwaliteit van zorg en welzijn niet ten
goede, zoveel is duidelijk.
“Het beleid van Beke zal de werkdruk niet
verminderen”
De beleidsopties zorgen ervoor dat de werkdruk
niet vermindert, integendeel. Als er al sprake is van
extra middelen voor bepaalde domeinen in zorg en
welzijn dan haalt de regering ze uit besparingen in
diezelfde sector.
Als er niet dringend een bijsturing van het beleid
komt, gaan we niet vooruit maar achteruit.

familieleden en het brede publiek. Iedereen die in
contact komt met een zorginstelling weet het wel.
Hoe sterk de personeelsleden ook hun best doen,
ze zijn met te weinig om nog kwaliteitsvolle zorg te
garanderen. Nog nooit is er zo’n maatschappelijk
draagvlak geweest om meer personeel in te zetten.
Enkel de Vlaamse regering lijkt dat niet te zien.
Hebben we dan niet luid genoeg geroepen of is
de regering wereldvreemd of, erger nog, willen ze
gewoonweg niet?
“Onze stem laten klinken tot we gehoord worden”
Maar laten we er eerst van uitgaan dat onze
boodschap nog niet voldoende luid was. Dus
moeten we het nog eens proberen en massaal
aanwezig zijn op de manifestatie van donderdag 5
maart.
Want we blijven roepen tot ze ons horen, dat is
beloofd.
Jan Mortier - Coördinator openbare zorgsector

“De roep om meer personeel heeft een
maatschappelijk draagvlak”
Voor de verkiezingen hebben we onze eisen
duidelijk gemaakt. Na de verkiezingen en bij de
vorming van de regering hebben we die eisen
herhaald. We kregen daarvoor veel steun, niet
alleen van het personeel maar ook van bewoners,

SAMEN IN DE BRES
VOOR MEER
EN STERKERE ZORG
ACV Openbare Diensten

Waarom komen we op straat?
Alle instellingen en diensten in de zorg- en welzijnssector kampen met grote personeelstekorten. De
werkdruk blijft stijgen en de maatregelen die door de Vlaamse regering worden genomen, voldoen
helemaal niet.
➡➡ Ouderenzorg en woonzorgcentra
Van werkbaar werk in de woonzorgcentra is
er al lang geen sprake meer. De graad van
zorgbehoevendheid van de bewoners neemt verder
toe. Alleen vergeet de regering de 20 jaar oude
personeelsnormen aan te passen. In plaats van
meer te investeren, gaat de Vlaamse regering in 2020
zelfs 7.000.000 euro besparen in de ouderenzorg. Die
besparing moet geschrapt worden! Er moet net als
vorig jaar 22 miljoen euro worden vrijgemaakt voor
de reconversie van ROB naar RVT. Die moet volledig
gaan naar de aanwerving van bijkomend personeel.
Ook de arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren. Er
moet meer ingezet worden op een combinatie werkprivé. Contracten van bepaalde duur moeten een
uitzondering blijven en iedereen die deeltijds werkt
moet - indien gewenst - meer uren kunnen krijgen.
Er moet ook een opleidingsfonds komen om meer
mensen via zij-instroom naar de zorg te krijgen.
➡➡ Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
We eisten voor de gezinszorg een groeipad van
minstens 2,5% per jaar, een absoluut minimum
om te voldoen aan de nood aan thuishulp.
Maar zelfs dat wordt door de Vlaamse regering
gemilderd. Nog steeds beschikt het personeel
van de openbare thuiszorgdiensten niet over
eindeloopbaanmaatregelen. Niets waaruit blijkt dat
de Vlaamse regering daarvoor een inspanning wil
doen.

De Vlaamse regering wil ook dat de poetstaken in de
gezinszorg overgaan naar de
dienstenchequebedrijven. Poetsen en huishoudelijk
werk zijn een belangrijk element in de gezinszorg en
dat moet zo blijven.
➡➡ Zorg voor personen met een handicap
De voorgestelde maatregelen zullen de wachtlijsten
niet doen afnemen. De persoonsvolgende
financiering hapert op heel wat vlakken. De
instellingen zijn te weinig zeker over hun financiële
middelen waardoor de werkzekerheid van het
personeel in het gedrang komt.
➡➡ Kinderopvang
Ook in de kinderopvang worden besparingen niet
geschuwd. Er is geen financieel groeipad. Meer
besparingen zetten ook hier de kwaliteit onder
druk. En wat met de loon- en arbeidsvoorwaarden
van kindbegeleiders? Ook voor dit knelpuntberoep
worden er geen bijkomende middelen voorzien.
➡➡ Revalidatiecentra
De besparingen zullen ook gevoeld worden in de
revalidatiesector. Vlaams minister Beke wil de
volgende vier jaar “constructief samenwerken aan
een sterk gezondheidsbeleid” maar vermindert
de subsidies met 1,3% vanaf 2020. Totaal
onaanvaardbaar.
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