
 

 

 

Persbericht: Europese gezondheids- en zorgwerknemers marcheren voor dringende veranderingen 

De European Federation of Public Service Unions (EPSU) organiseert op vrijdag 9 december 2022 in 
Brussel een betoging van Europese werknemers in de gezondheidszorg en sociale zorg. 

Bij het protest zullen werknemers van vakbonden uit heel Europa bijeenkomen om de Europese 
ministers van Volksgezondheid op te roepen dringend veranderingen door te voeren om de 
arbeidsomstandigheden in de gezondheids- en zorgsector te verbeteren.  

De werknemers zullen van het Madouplein naar het Schumanplein stappen, waar de ministers bijeen 
zullen komen voor een Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken over gezondheid. 

Het is nog niet zo lang geleden dat beleidsmakers in heel Europa werknemers in de gezondheids- en 
zorgsector als ‘helden’ prezen en applaudisseerden om hun waardering te laten blijken. Twee jaar 
later vragen deze ‘helden’ zich af of ze vergeten zijn.  

Lage lonen, gebrek aan middelen, onveiligheid, burn-out... de situatie is dringend. Werknemers in de 
gezondheidszorg en sociale zorg kunnen en willen niet wachten tot het systeem instort. Werknemers 
in de gezondheidszorg verlaten de sector en EPSU roept op tot een andere aanpak van het 
personeelsbeleid. Zelfs de WHO zegt dat het tijd is om te handelen! 

Europa moet erkennen dat het dringend noodzakelijk is om prioriteit te geven aan publieke middelen 
voor gezondheid en zorg en om de sector uit alle gesprekken over bezuinigingen te halen. 

Dit is het moment om een aantal van de meest essentiële en ondergewaardeerde werknemers te 
horen en hun roep om verandering kracht bij te zetten. Sluit u aan bij onze delegatie van Europese 
gezondheids- en zorgwerkers om de EU-ministers van Volksgezondheid op te roepen hun waardevolle 
en essentiële werk te erkennen. Deze werknemers zijn al maanden in actie! 

Het is tijd om applaus om te zetten in actie! 

• Wat? Protest waarin de Europese ministers van Volksgezondheid worden opgeroepen de 
groeiende crisis in de gezondheidszorg te erkennen en prioriteit te geven aan een dringende 
beleidsverandering. Werknemers in de gezondheids- en zorgsector zullen met hun 
werkkleding en vakbondsspandoeken marcheren. 

• Wie? Georganiseerd door EPSU (European Federation of Public Service Unions). Grote 
delegaties van werknemers in de gezondheidszorg en sociale zorg van vakbonden uit heel 
Europa uit België, Spanje, Frankrijk, Roemenië, Nederland en Duitsland zullen aanwezig zijn. 

• Wanneer? Vrijdag 9 december 2022. 11:30 tot 13:00 uur. 

• Waar? De route loopt van het Madouplein naar het Schumanplein en eindigt voor de 
gebouwen van de Raad van de Europese Unie. 

• Voor de EU-instellingen zal een perspunt plaats vinden. Zowel voor als na de mars is er 
gelegenheid om met werknemers en vakbondsleden te spreken en zijn er toespraken en 
fotomomenten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org +32 (0)474 62 
66 33 

https://www.epsu.org/article/epsu-report-reveals-hundreds-thousands-long-term-care-workers-leaving-sector
https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058339
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