21 maart | 10.30u | Noordstation Brussel
*ACV Openbare Diensten verzamelt vanaf 9.30 uur aan de Simon Bolivarlaan,
zijkant van onze hoofdzetel, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel.

Kom naar buiten en stap mee in de grote lentemanifestatie van de
non-profit voor nieuwe sociale akkoorden in de zorg- en welzijnssectoren
Na de manifestatie komen we samen op de Vismarkt en luisteren we naar getuigenissen en interviews.
Breng je picknick mee. We starten de lente met een krachtig signaal aan de regeringen.
Niemand mag ontbreken!

Onze prioriteiten voor nieuwe sociale akkoorden binnen zorg en welzijn:
Vermindering van de werkdruk
• Bijkomende jobs in alle zorg- en
welzijnssectoren
• Onmiddellijke vervanging van
afwezig personeel
• Versterking of invoering van
mobiele equipes
• Uitbreiding van de ADVregeling van de residentiële
instellingen

•

•
•

naar alle zorg- en welzijnsdiensten
Een oplossing voor personeelsleden die uitgesloten zijn van de
eindeloopbaanmaatregelen
Bijkomende eindeloopbaanmaatregel vanaf 60 jaar
Vermindering administratieve
werklast

Betere combinatie arbeid en
gezin
• Invoering van het recht op een
aaneensluitende vakantie van
21 dagen in het kalenderjaar
• Meer stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten en uurroosters
• Uitbreiding van het zorgkrediet
Lees verder op achterkant

Niet op de openbare weg gooien.

V.U. Jan Mortier – Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

Niet raken aan de bestaande
ADV-regeling en bijkomend
verlof +52 jaar
Kansen voor het personeel om
kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening te bieden door een
betere financiering van zorg en
welzijn

Erkenning als zwaar beroep

Herziening van personeelsnormen in ziekenhuizen, woonzorgcentra… en de invoering van
bijkomende normen voor
ondersteunende en technische
diensten
Ernstig overleg bij de versnelde
invoering van de hervorming van
het ziekenhuislandschap
Meer mogelijkheden voor vorming
en opleiding

Verhoging van de koopkracht
voor al het personeel uit zorg en
welzijn
• Evolutie van de eindejaarstoelage naar een volwaardige
13de maand
• Onmiddellijke invoering van de
tweede pensioenpijler voor het
contractueel personeel dat
hiervan werd uitgesloten
• Terugbetaling van alle kosten
van woon- en werkverkeer

Aan het personeel uit alle disciplines van de ZORGsector van AZ Jan Palfijn Gent, Provinciaal ZORGcentrum Lemberge, OCMW’s uit het Gewest Gent-Eeklo

Vanuit de Lokale Regionale Besturen Gent-Eeklo
vertrekken we met de bus (Cars Strobbe), we verzamelen op:

21 maart 2017 om 7:30 u.
Onder viaduct E17 - Land Van Rodelaan te Gentbrugge
(gratis parking en bereikbaar via De Lijn)

Gelieve uw deelname voor 17 maart 2017 te bevestigen op e-mail adres: Kim.Colman@acv-csc.be of telefonisch op 09 265 43 30

ACV Openbare Diensten, openbare zorgsector, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel
E-mail: openbarediensten.zorg@acv-csc.be & Facebook: www.facebook.com/acv.zorg

