
GEEN BEKE, MAAR VEEL MEER MIDDELEN 
VOOR ZORG, WELZIJN EN CULTUUR

Bij de voorstelling van haar beleid toonde de Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op 
vlak van zorg en welzijn en zelfs cultuur. Er zou werk worden gemaakt van een sterker sociaal 
beleid, dichtbij de mensen. Nu, enkele maanden later, blijkt de realiteit veel minder rooskleurig. 
Op het terrein vertaalt het beleid van minister Beke en minister president Jambon zich vooral in 
besparingen. Slachtoffers zijn de organisaties, het personeel, maar ook de mensen voor wie ze 
werken.

De sociaal-culturele sector
Je kent misschien het verhaal van de ‘gekookte 
kikker’. In het kort gaat het hier over : een kikker 
wordt in een pot water geplaatst en langzaam 
wordt het water verwarmd. Je zou verwachten 
dat als het water te warm wordt, de kikker uit het 
water springt, maar… dat doet hij niet. Einde van 
het verhaal : de kikker wordt levend gekookt…

Bovenstaand verhaal is precies hetzelfde wat 
gebeurt in de sector. Verschillende opeenvolgende 
Vlaamse Regeringen hebben besparingen 
doorgevoerd, ook nu bespaart de huidige Vlaamse 
Regering nogmaals in globo 6% op de subsidies. 
Dit komt bovenop de sinds tijden niet-indexering 
van een aantal middelen. Bovendien belooft de 
komende subsidieverdeling in het najaar voor een 
aantal organisaties weinig goeds.

De sector is al jarenlang heel flexibel in moeilijke 
omstandigheden. Ze doet – of probeert dat toch-  
minstens hetzelfde te doen met minder middelen. 
Maar dit verhaal heeft ooit een einde en dit 
einde is nu! Hoe dan ook zullen de besparingen 
zorgen voor minder jobs of een beperking van de 
werking. Elke job die verdwijnt, is er één te veel. 
Medewerkers – ondanks al hun engagement en 
inzet- kunnen écht niet langer nog de bijkomende 
taken van een weggespaarde collega opvangen. 

Werkbaar werk is wel heel veraf… Het zogenaamde 
vet is dus al lang van de soep. Nóg meer in het 
vlees snijden gaat echt niet langer!

Belofte maakt schuld
De regering belooft een warm en sociaal 
Vlaanderen, maar met het huidige beleid zullen 
meer mensen dan ooit in de kou blijven staan. 
Voor ACV Puls is dat onaanvaardbaar. Eind vorig 
jaar staken we mee het vuur aan de lont, en in 
2020 moet het verzet blijven knallen. We gaan voor 
meer budget voor zorg, welzijn én cultuur.

 
STOP DE BESPARINGEN! 
MEER BUDGET VOOR ZORG, 
WELZIJN en CULTUUR !
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VOER MEE ACTIE TEGEN HET BESPARINGSBELEID 
VAN DE VLAAMSE REGERING

KOM MEE naar de actie op donderdag 
05 maart 2020 in Brussel. Samenkomst: 
station Brussel Centraal - start om 
10.30  uur. Betoging naar het kabinet van 
minister Beke (omgeving Noordstation). 
Vervoersregelingen komen op wittewoede.
be. Iedereen heeft het recht om aan de 
actie deel te nemen. Informeer je bij ACV 
Puls!


