
Met de verkiezingen van 26 mei 2019 in aantocht, willen wij als social-profit onze eisen 
nogmaals op tafel leggen.  Wij willen de politici erop wijzen dat er een blijvende investering 
nodig zal zijn om met onze sector bij te blijven voor kwaliteitsvol werk.

7 mei 2019 - 10u30 Noordstation – Geef mee een sterk signaal

Onze eisen: 
Wij willen extra handen in de social-profit
Iedereen in de sector is op de hoogte van de torenhoge werkdruk. Willen we een 
kwaliteitsvolle dienst blijven aanbieden, dan is extra personeel meer dan nodig.  

Hogere barema’s
In de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren 
zetten we de eerste voorzichtige stappen naar hogere 
lonen.  Op die manier wordt een jarenlange stilstand van 
de barema’s (los van de index) stopgezet.  Hogere begin-
lonen moeten het beroep in onze sector aantrekkelijk  
maken. Wij willen zo snel mogelijk naar de afgesproken 
eind barema’s evolueren.  Daarvoor moet de diverse 
regeringen nu de nodige budgetten vrij maken. Wij aan-
vaarden bovendien geen nieuwe aanval op de index!

Stop de besparingen in de sociale zekerheid
We merken dat de vorige regering via allerlei maatregelen de sociale zekerheid verder 
uitholt. Dit maakt zorg duurder voor wie er gebruik van maakt en weegt op de kwaliteit 
en het welzijn. 

Winst is niet belangrijk, zorg is prioriteit
Meer en meer merken we dat de commercialisering 
van de gezondheidszorg en welzijnssector leidt tot felle 
besparingen in de kwaliteit van de zorg en onhaalbare 
werkstress voor het personeel. De regel geving moet 
strenger, waarbij de inspectiediensten daad werkelijk  
en op tijd kunnen ingrijpen.

Investeer in personeel
Niemand zal ontkennen dat de zorg complexer wordt. Nieuwe technieken, al dan niet 
digitaal en zwaardere zorgprofielen maken het noodzakelijk dat er meer tijd is voor 
vorming van het personeel. Wij eisen dat het aantal verplichte vormingsuren wordt op-
getrokken, zodat iedereen in staat is om deze nieuwe technieken correct toe te passen. 
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Combinatie werk – privé moet haalbaar blijven
Complexere zorg, minder handen, minder tijd! Het moet haalbaar 
blijven om deze taken als zorgverlener vol te houden tot aan je  
pensioen. Toch zien we dat de vorige regering er alles aan deed  
om de diverse loopbaanregelingen zoals extra verlofdagen,  
pensioen en arbeidsduurvermindering af te bouwen. Al van het 
sociaal akkoord 2000-2005 was er de belofte van een geleidelijke 
arbeidsduur vermindering. Wij willen de arbeidsduur in fasen zien 
dalen naar 36u, vervolgens 34u om zo geleidelijk te groeien naar 
de 30u/week zonder loonverlies. Dit moet het werk draaglijk en 
beheersbaar maken.

Stop aan de flexibiliteit!
Willen we de sector aantrekkelijk houden dan moet er een stop komen op nog meer 
flexibiliteit. Wij lopen ons de voeten van onder het lijf. Het is niet omdat er moeilijk arbe-
idskrachten te vinden zijn op de markt dat men bestaande personeelsleden verder kan 
uitpersen als citroenen. Willen we een aantrekkelijke sector zijn voor nieuwe arbeidsk-
rachten dan moet er een stop komen op de flexibiliteit.

Nieuw akkoord social-profit noodzakelijk
De volgende regeerperiode zal er zowel Vlaams als federaal 
geld nodig zijn om het huidig sociaal akkoord én een nieuw 
sociaal akkoord af te sluiten voor de sector. Wij zeggen nu 
al duidelijk aan de volgende regering dat ze geld op tafel zal 
moeten leggen. Begrotingstekorten en besparingen kunnen 
geen excuus zijn om onze sector in de kou te laten staan.
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De social-profit verdient beter! 
Toon je strijdbaarheid aan de politici van de volgende regeringen.

Vertrekplaats in jouw regio:

 om 

Laat van jullie horen op :
Dinsdag 7 mei 2019
Start aan het Noordstation om 10u30

www.bbtk.org
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