
Ook het personeel 
 uit de openbare zorg  

in het vizier

DOE MEE MET DE NATIONALE 
MANIFESTATIE VAN DE NON-PROFIT

24 november - 10u30 - Noordstation Brussel



ACV Openbare Diensten

ACV Openbare Diensten vormt één blok in deze manifestatie. Verzamelen 

doen we om 10u op de hoek van de Helihavenlaan 21 (hoofdzetel van ACV 

Openbare Diensten) en de Simon Bolivarlaan in Brussel.

Waarom meestappen?

Het personeel uit de zorg is van geen tel 
Zowel federaal als regionaal is er geen enkel zicht op nieuwe zorgakkoorden. Onze 

eisenbundels leggen de regeringen naast zich neer. In plaats van naar de ver-

zuchtingen van het personeel te luisteren, nemen de regeringen maatregelen die 

regelrecht hiertegen indruisen. Zij doen niets om de werkdruk te verlagen en de 

combinatie arbeid en gezin mogelijk te maken. Integendeel, iedereen moet langer 

werken, de loopbaanonderbreking wordt afgeschaft, geen zekerheid over de erken-

ning als zwaar beroep, zorginstellingen en -diensten worden geprivatiseerd...  

Botte besparingen
Er moet in de federale gezondheidssector 1 miljard euro worden bespaard. Op-

nieuw is dit vooral op de kap van de patiënten en de werknemers. De besparingen 

in de ziekenhuis$nanciering alleen al zullen leiden tot het sluiten van diensten en 

afdankingen van personeel. Is “Meer zorg met minder handen”, het motto van de 

regeringen?  

 

Betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg komen in het gedrang 
Het personeel uit de zorg wenst niets liever dan kwaliteit te bieden. De regeringen 

maken dit onmogelijk. Door een gebrek aan investeringen in de gezondheids- en 

welzijnssector geven zij groen licht aan de commercialisering van de zorg. Zullen 

straks alleen nog vermogenden op voldoende zorg kunnen rekenen?

En...  
Handen af van onze eindeloopbaanmaatregelen
Dé druppel die de emmer doet overlopen, is de intentie van de regeringen om  

ook nog eens de eindeloopbaanmaatregelen van het personeel uit de zorg aan te 

pakken. Zowel de ADV vanaf 45 jaar als het bijkomend verlof +52 jaar worden gevi-

seerd. Voor ACV Openbare Diensten is dit onaanvaardbaar en onbespreekbaar.  

www.acv-openbarediensten.be
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