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

VOER MEE ACTIE TEGEN HET BESPARINGSBELEID
VAN DE VLAAMSE REGERING

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 mensen die zorg en welzijn nodig hebben.

Ouderenzorg en rusthuizen

De vele ouderen die nu in een
woonzorgcentrum komen wonen hebben
veel meer zorg en ondersteuning nodig
dan enkele decennia geleden. Maar de
personeelsnormen zijn meer dan 20 jaar oud.
De werkdruk en het personeelstekort is in
heel veel woonzorgcentra veel te groot en niet
meer aanvaardbaar! Van ‘werkbaar werk’ is er
steeds minder sprake.
Het is 2 voor 12 voor de ouderenzorg in
Vlaanderen. Er zijn dringend maatregelen
nodig:
- Het is onbegrijpelijk maar de Vlaamse
regering bespaart 7 miljoen in 2020. Deze
besparing moet geschrapt worden!
- Investeren in meer personeel om de
gestegen zorgzwaarte in de rusthuizen op te
vangen. De bijkomende centen moeten dienen
om collega’s aan te werven, niet voor het
gebouw of om winst te maken. In 2020 moet
er, net zoals vorig jaar, minstens 22 mio € naar
extra personeel.
- Een aanpassing en verhoging van de
verouderde personeelsnormen.

voor de combinatie van werk en privéleven
van alle collega’s.

Belofte maakt schuld

De regering beloofde een “warm en sociaal
Vlaanderen”, maar met het huidige politiek
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 !
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!

- Betere arbeidsvoorwaarden en meer respect
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