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*ACV Openbare Diensten verzamelt vanaf 9.30 uur aan de Simon Bolivarlaan, zijkant van onze hoofdzetel,
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel. Daarna sluiten we aan bij de collega’s van LBC-NVK voor een korte
manifestatie naar het Martelarenplein (Vlaamse regering).

ACV OPENBARE DIENSTEN ROEPT OP OM MEE TE STAPPEN VOOR
KWALITATIEVE ZORG EN WERKBAAR WERK IN DE OUDERENZORG
Onze bevraging in de woonzorgcentra, negen maanden later:
Eind januari kwamen we naar buiten met de resultaten van onze grote personeelsbevraging in de
woonzorgcentra.
We zijn 9 maanden later. En wat blijkt? Er is nauwelijks iets veranderd.
Het personeel geeft nog steeds het beste van zichzelf om kwalitatieve zorg te bieden. Maar dat lukt
helemaal niet meer. Vier op de vijf personeelsleden gaf aan dat er dagelijks of wekelijks te weinig
personeel is om bewoners de nodige zorg te geven. Ondertussen is de werkdruk nog gestegen en
zijn de personeelstekorten toegenomen. Voor het onderhouden van sociale contacten met de bewoners, het luisteren naar hun vragen, verzuchtingen of bekommernissen is er geen ruimte meer.

Hoge werkdruk en personeelstekort zijn niet alleen een probleem in woonzorgcentra
Alle zorg- en welzijnsdiensten kampen met een tekort aan personeel waardoor de werkdruk bijzonder hoog is. Voor alle zorg- en welzijnssectoren moeten er dringend maatregelen komen.

Ongelijke behandeling van de openbare sector moet stoppen
De hogere overheden behandelen de openbare zorgsector stiefmoederlijk. Ze krijgt niet dezelfde
financiering als private initiatiefnemers en ze kan al evenmin volwaardig genieten van de federale
middelen van de taxshift. Die ongelijke financiering leidt tot privatisering en commercialisering van
zorg, wat een bijzonder slechte zaak is voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit ervan.

Niet op de openbare weg gooien. V.U. Jan Mortier - Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Lokale besturen moeten niet minder maar meer investeren in zorg en welzijn
Lokale besturen moeten stoppen om hun dienstverlening voor ouderen en hulpbehoevenden af te stoten, te privatiseren of te commercialiseren. De Vlaamse regering moet
de lokale besturen oproepen om ook in zorg en welzijn meer verantwoordelijkheid te
nemen en moet nieuwe initiatieven maximaal ondersteunen.

Meer volk op de werkvloer

Werkbaar werk

Er moet een nieuwe personeelsnorm komen en voldoende
financiering zodat rekening
gehouden wordt met de gestegen
zorgzwaarte van de bewoners.

Wij zorgen graag voor mensen
maar ons werk moet wel werkbaar zijn. Onze werkomstandigheden moeten toelaten om
kwaliteitsvolle zorg te geven. Wij
willen niet nog meer flexibiliteit
in een sector waar dag en nacht
gewerkt wordt.

SAMEN IN DE BRES
VOOR MEER
EN STERKERE ZORG
ACV Openbare Diensten

Zorg voor mensen,
niet voor winst
Er moeten afdwingbare regels
over transparantie voor de
(beursgenoteerde) groepen in de
ouderenzorg gemaakt worden Er
moet een verbod op het uitkeren
van winst aan aandeelhouders in
de zorg komen. Gemeenschapsgeld moet gebruikt worden voor
zorg en niet om aandeelhouders
rijk te maken.

