
 

 

 

 
2 december 2019 

 
Wij zijn het middenveld. Nee tegen de besparingen! 

 

“Zolang je stil en ongedwongen hulp biedt aan mensen in nood is er geen probleem. 

Zolang je met soep bedeling en zwerfvuil opruimen de gaten vult die overheid, non-profit 

en markt laten is er geen probleem. Maar een middenveld dat er op wijst dat een betere 

wereld niet alleen loopt via liefdadigheid, maar ook via de politiek, wordt wel als politiek 

probleem gezien.” Woorden van Marc Leemans tijdens zijn slotspeech op het ACV-

Congres in september. Na de schokgolf maakt het middenveld vandaag een vuist tegen 

de aanvallen. 

 

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staan een reeks maatregelen die 

de werking van een aantal organisaties, vooral in het middenveld, in vraag stellen. Deze 

lijst is helaas niet eindig: 

 

▪ Een verstrenging van het decreet sociaal-cultureel werk. De Vlaamse regering 

kan autonoom beslissingen nemen over het toekennen van subsidies en kan 

verenigingen ‘die zich terugplooien’ op hun etnisch-culturele minderheid 

uitsluiten. 

▪ In vraag stellen van de toekomstige werking van het Minderhedenforum. 

▪ Besparing bij de VRT en meer vraag voor aandacht voor de ‘Vlaamse identiteit’. 

▪ Rationalisatie in overlegorganen en structuren. 

▪ In vraag stellen van autonome zorgkassen en kinderbijslagkassen. 

▪ Een besparing van 6% in alle subsidies en niet-indexering van de 

werkingsmiddelen. Hierdoor worden ook een aantal sectoren in onderwijs 

getroffen. 

 

In de beleidsnota’s en de begroting per beleidsdomein lezen we nog een aantal keuzes 

die een negatieve impact zullen hebben op het brede middenveld: 

▪ Een besparing bij het steunpunt Mens & Samenleving van 26%. 

▪ Daling van de projectsubsidies voor kunstorganisaties met 60% ten opzicht van 

status quo voor musea en erfgoed. 

▪ Schrappen middelen innovatieve journalistiek. 

▪ … 

 

Deze regering bespaart in veel domeinen die ook onze scholen en leraren raken. Welke 

leraar komt niet in aanraking met leerlingen in armoede? In het brede netwerk van 

scholen zijn sportclubs, cultuurverenigingen, kinderopvang en allerlei andere 

organisaties een belangrijke partner in het samen school maken. 

 

Daarom zijn we solidair 

Het COV werkt samen met andere vakbonden en middenveldorganisaties, over alle 

grenzen heen, aan een rechtvaardige wereld. Wij zijn het middenveld! De maatregelen 

die zoveel sectoren treffen maken ons zeer bezorgd. Wij zijn solidair met de organisaties 

en hun personeelsleden die bedreigd worden in hun werk, hun job. Tijdens de 



VuurWerkWeek nemen het ACV en een delegatie van het COV op 5 december deel aan 

de actie voor het middenveld, de cultuursector en de VRT. Met #vuurwerk zetten we de 

waarde van cultuur, vrije meningsuiting, middenveld, vrije media, … in de verf.  

We volgen de maatregelen en acties voor jou op de voet. Volg ons op 

Facebook.com/hetCOV en Twitter.com.hetCOV. 

http://vuur-werk.vlaanderen/

