
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 en welzijn. 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.

Maatwerkbedrijven goed 
bedeeld?
De Vlaamse regering wil ‘meer ruimte voor 
ondernemerschap’. Voor de maatwerkbedrijven 
betekent dit een grote druk op het 
begeleidingspersoneel. Als winst voorop 
staat is er minder budget voor begeleiding. 
Doelgroepwerknemers zijn daar het eerste 
slachtoffer van. De werkdruk ligt nu al zo hoog dat 
begeleiders uitvallen. Die werknemers vervangen 
is moeilijk, want de kandidaten staan niet echt 
aan te schuiven. De overheid wil de doelgroep 
laten doorstromen naar een job op de reguliere 
arbeidsmarkt, maar aan kwalijke gevolgen als 
terugval en uitval is niet gedacht.

We zijn verheugd te lezen dat er bijkomende 
plaatsen worden gecreëerd in de sociale economie, 
en in het individueel en collectief maatwerk. 
Maar over welke begeleiding het gaat en hoe 
deze zal worden gestimuleerd in de sector? Hoe 
worden individuele trajecten aangepakt? Daar is 
onduidelijkheid troef.

We zijn solidair met die sectoren waar het 
hardst wordt bespaard. 

We vragen aandacht voor de noden van alle 
werknemers in de maatwerkbedrijven.

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 !

v.u. ACV Puls, Kris De Block - Hopmarkt 45, 9300 Aalst - Maatwerkbedrijven

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!


