
BEKE BESPAREN? ONAANVAARDBAAR!

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 en van meer en 
betere zorg, dichtbij de mensen. Nu, enkele maanden later, blijkt de realiteit helemaal anders. Op 
het terrein vertaalt het beleid van minister Beke zich vooral in besparingen. Slachtoffers zijn de 
instellingen en het personeel, maar ook de doelgroep, de hulpvragers, de patiënten.

De revalidatiesector
Met een korte brief liet minister Wouter Beke 
half december droogweg aan de instellingen 
van de revalidatiesector weten dat de 
subsidies met 1,3% verminderd zullen worden 
“vanaf begrotingsjaar 2020”.
De afsluiter in die brief was nog het toppunt: 
“Ik verzeker u dat het mijn oprecht voornemen 
is om in de volgende 4 jaar constructief 
met u samen te werken aan een sterk 
gezondheidsbeleid.”
Wel minister Beke, aan dat soort 
“constructieve samenwerking” doen wij niet 
mee!
1,3% besparen lijkt misschien niet zo erg, 
maar in sectoren die al decennia kampen met 
wachtlijsten zijn alle “efficiëntie-oefeningen” 
al jaren geleden gebeurd. Het “vet” werd 
al jaren geleden verbrand en omgezet in 
capaciteit. Om het even welke besparing snijdt 
dus rechtstreeks in het vlees.
Om het even welke besparing heeft een 
directe impact op onze werking en zal leiden 
tot (nog) hogere werkdruk en (nog) langere 
wachtlijsten.

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. Besparingen zijn onaanvaardbaar !

STOP DE BESPARINGEN! 
MEER BUDGET VOOR 
ZORG, WELZIJN en 
CULTUUR !

v.u. ACV Puls, Bert Spitaels - Poel 7, 9000 Gent -  Revalidatiesector

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!


