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De sector van de gehandicaptenzorg, jonge-
renwelzijn, de centra algemeen welzijnswerk, 
de CKG’s en CIG’s zullen het in 2015 met heel 
wat minder moeten doen. Sinds januari 2015 
wordt de totale subsidie met 0.50% tot 1.07% 
verminderd. Voor de gehandicaptenzorg gaat 
het om een besparing van 13 100 000 euro, 
de sector jongerenwelzijn moet het doen met 
2 100 000 euro  minder en ook het algemeen 
welzijnswerk krijgt vooral meer opdrachten 
maar wel 422 000 euro minder subsidie. In 
totaal zal er meer dan 15 miljoen euro of het 
equivalent van 300 voltijdse jobs bespaard 
worden.

Ondertussen maakt de Vlaamse regering zich 
sterk dat er in zorg en welzijn geïnvesteerd 
wordt. In 2015 zelfs 65 miljoen euro. Wat de 
regering er niet bij vertelt is dat er in 2015 
in het beleidsdomein welzijn maar liefst 247 
miljoen euro zal bespaard worden. 247 miljoen 
euro besparen en 65 miljoen euro investeren, 
is toch gewoon een netto besparing van 182 
miljoen. Meer doen met minder middelen dus. 
De stelling van minister Vandeurzen dat deze 
Vlaamse regering in zorg en welzijn investeert 
is gewoon fout.

OP ZORG WORDT NIET BESPAARD.

WAT WILLEN WIJ?
1. De besparingen van 2015 moeten rechtge-

trokken worden;

2. Er moet bijkomend geïnvesteerd worden 
om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven 
geven en om de wachtlijsten weg te werken;

3.  Garanties voor de werknemers: regelgeving 
i.v.m. personeelsinzet, voldoende personeel 
en de nieuwe financiering moet de loon- en 
arbeidsvoorwaarden dekken;

4.  Uitbreiding en versterking van het aanbod 
zodat voorzieningen in staat zijn om de stij-
gende zorgvraag te beantwoorden;

5.  Versterking van alle andere welzijnssectoren 
(de gezinszorg, de thuisverpleging, de cen-
tra voor geestelijke gezondheidszorg en de 
kinderopvang) zodat inclusie niet neerkomt 
op het doorschuiven van de zorgvraag;

6.  Gebruikers moeten niet de dupe worden 
van de besparingsplannen van de regering. 
Er moet dringend iets gebeuren aan de stij-
gende nood in de sector.



Die besparingen komen bovenop de 3 indexsprongen op de werkingssubsidies van de 
voorbije jaren. In totaal betekent dat een besparing van 30 miljoen euro op de werkings-
kosten. Daarnaast voorziet de regering 0 (nul!) euro voor infrastructuur.

Elk job in de sector is broodnodig. Het wegsaneren van het equivalent van 300 jobs zal 
een effect hebben op de werknemers en op de gebruikers. Noodzakelijke vervangingen 
dreigen niet te gebeuren, de werkdruk zal stijgen en de kwaliteit van de zorg komt in het 
gedrang. Kosten zullen doorgerekend worden aan de gebruikers.

Minister Vandeurzen en de Vlaamse regering hebben de mond vol van zorgvernieuwing. 
Zorg op maat moet een antwoord bieden op de wachtlijsten. De zorgvernieuwing gaat 
uit van principes waar de LBC-NVK zich natuurlijk in kan vinden. Maar zorgvernieuwing 
vanuit een besparingslogica is gedoemd om te mislukken.

Natuurlijk staat de LBC-NVK achter inclusie. Het spreekt voor zich dat iedereen zijn 
plaats kan innemen in de maatschappij en dat personen met een beperking beroep kun-
nen doen op de gewone reguliere zorg- en welzijnssectoren, zoals de gezinszorg, de 
thuisverpleging, de centra voor geestelijke gezondheidszorg en de kinderopvang.

Maar dan moeten er wel twee belangrijke voorwaarden vervuld zijn. Die sectoren moe-
ten versterkt worden zodat ze een nieuwe doelgroep kunnen bereiken en de nodige 
hulpverlening kunnen geven. Daarnaast zal het aanbod in die sectoren uitgebreid moe-
ten worden. Wachtlijsten komen niet alleen in de sector van personen met een beper-
king voor.

Op zorg wordt niet bespaard. Integendeel, om goede zorg te kunnen geven zijn bijko-
mende investeringen nodig. Om onze eisen kracht bij te zetten, organiseren wij op vrij-
dag 20 maart om 11 uur een eerste actie op het Martelarenplein in Brussel, waar op dat 
moment de regering waarschijnlijk aan het vergaderen zal zijn.

Voer samen met ons op vrijdag 20 maart 2015
om 11 uur actie op het Martelarenplein in Brussel.
De sector heeft je nodig! Op zorg wordt niet bespaard.
De LBC-NVK steunt de actie van Hart boven Hard. Afspraak 
op zondag 29 maart om 13u aan het Noordstation in Brussel. 
(www.hartbovenhard.be)

SAMEN MET EEN STERKE EN ACTIEVE VAKBOND
OPKOMEN VOOR DE SECTOR?

IK BLIJF NIET AAN DE ZIJLIJN STAAN EN
SLUIT ME GRAAG AAN BIJ DE LBC-NVK NON-PROFIT!

Naam: ………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................
Mailadres: ....................................................................................@..................................................................................................................................................
Tewerkstellingsplaats en sector: …….…………………………………………………………………......................................................................................................
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………….......................................................................................................................
Ik kan rekenen op de informatie, dienstverlening en ondersteuning van de LBC-NVK.
Datum en handtekening,
…………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
Ik geef het ACV toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank soci-

ale zekerheid te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken:
O akkoord / O niet akkoord (aankruisen wat past)

Strookje bezorgen aan de vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK op je werk of terugzenden naar onderstaand adres. Je kan ook 
online aansluiten. Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie.
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