
 
 

 

 

Brussel, 20 maart 2017 

 
 
Solidariteitsboodschap voor de actie van de Belgische vakbonden in de 
gezondheidszorg en sociale dienstverlening 
 
Beste collega’s 
 
EPSU/Het comité zorg van EPSU, de Europese vakbondsfederatie die spreekt voor mensen die 
werken in de zorg en socio-culturele sector (publiek, non/social profit en privé) stuurt deze 
solidariteitsboodschap aan de Belgische bonden en hun leden die zich mobiliseren voor de 
nationale demonstratie op 21 Maart in Brussel. De vakbonden hebben opgeroepen tot deze actie 
om druk uit te oefenen op de regering en werkgevers om de grote problemen in de non/social 
profit sector aan te pakken. De zorgsector (ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang, socio-
cultureel werk, etc.) is ernstig onderbezet. Werknemers en werkneemsters hebben te maken met 
een excessieve werklast en werkdruk wat tot stress leidt. En ze werken in een situatie met 
slechte lonen en arbeidsomstandigheden. De uitdaging voor de Belgische bonden is dezelfde als 
voor zoveel bonden in Europa. Veel werknemers en werkneemsters en hun bonden vechten om 
de bezuinigingspolitiek te beëindigen en om te buigen. Deze politiek heeft geleid tot besparingen 
in de dienstverlening en de zorg en in veel gevallen ook tot een blokkering van collectief overleg 
en onderhandelingen. 
  
EPSU verwacht dat de actie op 21 Maart momentum zal geven aan de onderhandelingen om te 
komen tot een nieuw meer-jaren akkoord dat gericht zal zijn op meer banen, een betere 
verhouding tussen werk en privéleven, en een verbetering van de loon- en 
arbeidsomstandigheden. Besparingen hebben de publieke diensten onder druk gezet. Een 
nieuwe CAO is dringend nodig om de kwaliteit van werk te verbeteren en om de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de miljoenen patiënten en gebruikers van de non/social profit sector te 
waarborgen. Het akkoord moet duidelijk maken dat de werkgevers bereid zijn ervoor te zorgen 
dat werknemers en werkneemsters in goede gezondheid met pensioen kunnen gaan via 
maatregelen die een kortere werkweek mogelijk maken.  
  
EPSU steunt de eisen van de Belgische bonden. EPSU steunt ook de campagne van het EVV, 
het Europees Verbond van Vakverenigingen, voor meer loon in heel Europa. Er bestaat geen 
twijfel dat de werknemers en werkneemsters in deze essentiële sectoren recht hebben op meer 
salaris als blijk van erkenning voor hun harde, zware werk en hun toewijding aan de zorg voor 
patiënten en gebruikers. 
 
In Solidariteit, 

 
Jan Willem Goudriaan 
EPSU Algemeen Secretaris 


