AAN DE BEWONERS VAN DE VLAAMSE WOONZORGCENTRA
EN HUN FAMILIELEDEN
Geachte heer, geachte mevrouw,
De Pano-reportage van vorige week op Eén over ouderenzorg in commerciële woonzorgcentra heeft terecht heel veel verontwaardiging gewekt, in de media maar ook bij
de man/vrouw in de straat.
De LBC-NVK en het ACV openbare diensten klagen al lang het tekort aan personeel
in onze woonzorgcentra aan. Heel veel zorgkundigen, verpleegkundigen, logistieke
medewerkers, animatoren en andere personeelsleden werken met hart en ziel en zij
voelen, net als de bewoners van een woonzorgcentrum, dag in dag uit de gevolgen van
het personeelstekort.
Vorig jaar hebben we twee onderzoeken gedaan waaruit telkens bleek dat de werkdruk
bij het personeel gestegen is, en dat de werknemers te weinig tijd krijgen voor de zorg
omdat er te weinig personeel aanwezig is. Dat personeelstekort is er in alle woonzorgcentra: in de vzw’s, de commerciële en de openbare.
Minister van Welzijn Vandeurzen belooft op termijn verbetering, maar we willen niet
dat de verontwaardiging in de media een zoveelste “steekvlam” is, die na een tijdje
opnieuw gaat liggen. De door de minister aangekondigde budgetverhogingen zijn veel
te laag en het gaat veel te traag.
Om de vraag naar meer personeel en betere zorgverlening te ondersteunen roepen wij
de werknemers uit de ouderenzorg op om deel te nemen aan onze optocht van vrijdag
27 oktober 2017. We willen aan de Vlaamse regering een duidelijk signaal geven: er
moet echt iets veranderen aan het beleid. De zorg voor onze ouderen en de werkbaarheid van een job in de ouderenzorg moeten (veel) beter.
Omwille van de actie zal een deel van het personeel op vrijdag 27 oktober niet op het
werk aanwezig zijn. Zij hebben geen vakantie maar voeren in Brussel actie voor een
kwalitatieve ouderenzorg. Daarvoor vragen wij jullie begrip.
STEUN JE ONZE EISEN VOOR MEER KWALITATIEVE ZORG VOOR ONZE OUDEREN
EN EEN MEER WERKBARE JOB VOOR DE WERKNEMERS IN DE OUDERENZORG,
DAN NODIGEN WIJ JE UIT OM SAMEN MET ONS DEEL TE NEMEN AAN DE ACTIE.

ACTIE VOOR
KWALITATIEVE ZORG
EN WERKBAAR WERK
IN DE OUDERENZORG
VRIJDAG 27 OKTOBER OM 10.30 UUR

Wij verzamelen op het plein voor het treinstation Brussel Noord.
Vervolgens stappen we naar het Martelarenplein waar de Vlaamse
regering op dat ogenblik in vergadering is.

v.u. LBC-NVK Olivier Remy - Nationalestraat 111 2000 Antwerpen- niet op de openbare weg gooien ajb

