
GEEN BEKE, MAAR VEEL MEER MIDDELEN 
VOOR ZORG EN WELZIJN EN CULTUUR

Bij de voorstelling van haar beleid toonde de Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op vlak 
van zorg, welzijn en cultuur. Er zou werk worden gemaakt van een sterker sociaal beleid, dichtbij 
de mensen. Nu, enkele maanden later, blijkt de realiteit veel minder rooskleurig. Op het terrein 
vertaalt het beleid van minister Beke zich vooral in besparingen. Slachtoffers zijn de organisaties, 
het personeel, maar ook de doelgroep.

Gezinszorg
Het Vlaams Regeerakkoord zegt voluit in te zetten op 
mensen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te laten 
blijven wonen. Dat lukt niet zonder de hulp van de 
diensten gezinszorg. Het is dan ook totaal onbegrijpelijk 
dat het groeipad voor de sector gezinszorg dat voorzien 
was door de vorige Vlaamse Regering, teruggeschroefd 
wordt van 2,5 % per jaar naar 1% vanaf 2020 en zelfs 
0,5 % vanaf 2023. Deze besparingswoede kost de sector 
gezinszorg maar liefst 55 miljoen euro. 

Poetsen in de zorg: niet door 
dienstenchequebedrijven!
Poetsen bij zorgbehoevenden is voor ons geen taak van 
dienstenchequebedrijven. Dit komt toe aan de diensten 
gezinszorg. De omkadering binnen de gezinszorg, de 
opleiding van de werknemers en de signaalfunctie 
die bij zorgbehoevenden soms noodzakelijk is, zijn 
onontbeerlijk. Enkel de gespecialiseerde diensten 
gezinszorg kunnen dit bieden, ook bij de steeds zwaarder 
wordende doelgroepen (psychiatrische patiënten, 
dementie, personen met een handicap,…). 

Persoonsvolgende 
financiering: opgelet!
Het klinkt mooi: de regie in handen geven van de cliënt 
zelf. Voor de volwassenen met een handicap werd deze 
persoonsvolgende financiering al ingevoerd. De kwalijke 
neveneffecten zijn duidelijk en een evaluatie dringt zich 

op. Zo hebben sommigen inderdaad recht op een budget 
in hun rugzak, maar is er nu geen geld. Dit systeem 
maakt de organisaties afhankelijk van hun “klanten”, die 
gaan shoppen en de goedkoopste zorg zoeken. Een ‘race 
to the bottom’ voor sociaal ondernemers, ten koste van 
de loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel. 

 Belofte maakt schuld
De regering belooft een warm en sociaal Vlaanderen, 
maar met het huidige beleid zullen meer mensen 
dan ooit in de kou blijven staan. Voor ACV Puls is dat 
onaanvaardbaar. Eind vorig jaar staken we mee het vuur 
aan de lont, en in 2020 moet het verzet blijven knallen. 
We gaan voor meer budget voor zorg en welzijn. 

STOP DE BESPARINGEN! 
MEER BUDGET VOOR ZORG, 
WELZIJN EN CULTUUR !
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VOER MEE ACTIE TEGEN HET BESPARINGSBELEID 
VAN DE VLAAMSE REGERING

KOM MEE naar de actie op donderdag 
05 maart 2020 in Brussel. Samenkomst: 
station Brussel Centraal - start om 
10.30  uur. Betoging naar het kabinet van 
minister Beke (omgeving Noordstation). 
Vervoersregelingen komen op wittewoede.
be. Iedereen heeft het recht om aan de actie 
deel te nemen. Informeer je bij ACV Puls!


