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Pay and working conditions  

in social care: WICARE 
 

 

WICARE wil de vakbondsinformatie over de lonen en arbeidsvoorwaarden in de sector van de sociale 

diensten in Europa verbeteren. Het is een gezamenlijk initiatief van EPSU, twee onderzoeksinstituten - 

AIAS van de Universiteit van Amsterdam en CELSI in Bratislava - samen met de WageIndicator 

Foundation. Het project loopt van december 2013 tot december 2014 en wordt financieel ondersteund 

door de Europese Commissie (nr VS/2013/0404). Alle resultaten komen beschikbaar via de WICARE 

project website, inclusief samenvattingen van de belangrijkste bevindingen in 22 talen. WICARE 

omvat de volgende sectoren: verpleging en verzorging, thuiszorg, sociaal-pedagogische diensten, 

kinderopvang, peuterspeelzalen, maatschappelijk werk, welzijnswerk, jeugdzorg, 

patiëntenverenigingen. 

WICARE wil informatie van werknemers verzamelen via een web-survey op het Internet en via een 

papieren vragenlijst. De vragenlijst gaat over lonen en bonussen, arbeidstijden, arbeidsomstandig-

heden en werkdruk, arbeidsovereenkomst, beroepsstructuren en kwalificaties, cao’s, en tevredenheid 

met het loon en de arbeidstijden. De vragenlijst is in het Nederlands. Bij de EPSU aangesloten bonden 

worden gevraagd de vragenlijst onder de aandcht te brengen van hun leden en andere werknemers en 

hen aan te moedigen om de vragenlijst in te vullen.  

De web-survey kan worden ingevuld via deze link: loonwijzer.be/wicare. Vakbonden wordt 

gevraagd om deze link op alle relevante vakbondswebsites te plaatsen maar ook op andere websites, 

en om te zorgen dat ze langere tijd zichtbaar blijven op de sites. De web-survey is ook geplaatst op de 

Loonwijzer-website loonwijzer.be/wicare.  

De papieren vragenlijst (in PDF en Word) zal worden gemaild naar bij de EPSU aangesloten bonden, 

die dan zelf zoveel exemplaren kunnen afdrukken als ze willen. Deze bonden wordt gevraagd om de 

vragenlijst te verspreiden via hun tijdschriften, op vergaderingen, op werkplekken of op andere 

manieren. Ingevulde vragenlijsten kunnen worden verzameld door middel van een doos op de 

werkplek, in vergaderingen of vakbondskantoren, of via de post. Voor dat laatste kunnen vakbonden 

een retouradres op de vragenlijst stempelen. De dozen met ingevulde vragenlijsten kunnen 

geretourneerd worden naar CELSI in Bratislava (gratis). Bij de EPSU aangesloten bonden worden 

opgeroepen om zo veel mogelijk promotionele activiteiten te ondernemen via verschillende media. Dit 

kan onder meer in (vakbonds-)tijdschriften, in kranten, op de televisie of via de radio, of via de sociale 

media. De uiterste datum om vragenlijsten terug te sturen is 1 october 2014. 
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