Antwerpen, 03/02/2020

Betreft: Actiedag 5 maart 2020

Beste

Op donderdag 5 maart voert de vakbondsdelegatie een actiedag tegen de besparing die
de Vlaamse overheid zal doorvoeren in de zorgsector.
Vanuit een warm en groot engagement trachten we met alle collega’s van Heder, elke
dag opnieuw, de best mogelijke zorg en ondersteuning te realiseren. We doen dit met
een hart, genegenheid en nabijheid. We doen dit ook in een context die steeds meer
van iedereen – cliënten, medewerkers en organisatie – vraagt. Net dit engagement
dreigt verder onder druk te komen staan.
Ook in het pamflet van de vakbondsdelegatie lezen we: “Werknemers willen niets liever
dan tijd en middelen om meer mensen beter te kunnen ondersteunen.”
Besparingen (in de organisatiegebonden personeelskosten, via het opnieuw niet
indexeren van de werkingsmiddelen, via de daling van het PersoonsVolgend Budget bij
verschillende volwassen cliënten …) zullen ons engagement niet teniet doen, wel
integendeel, maar plaatsen dit wel sterk onder druk. We vinden het ook belangrijk om
open en transparant te communiceren over de (mogelijke) gevolgen voor cliënten,
netwerk en personeel van Heder en zullen hierrond eerstdaags ook informatie op onze
website, www.heder.be, plaatsen.
Daarom steunen we vanuit de directie de actiedag van het gemeenschappelijk
vakbondsfront op donderdag 5 maart. Tijdens deze dag zullen we, vanzelfsprekend, de
dienstverlening garanderen maar we streven ernaar dat zo veel mogelijk medewerkers
aan de actie kunnen deelnemen.
Indien U mee wil doen aan de actie kan dit ook. Indien U graag mee naar de
manifestatie wil gaan, vragen we om ons dit uiterlijk vrijdag 21 februari te laten weten
via onthaal@heder.be
Graag vernemen we dan: wie er wil deelnemen, met hoeveel personen en of U
rolwagengebruiker bent of niet. In de daaropvolgende week bezorgen we U dan alle
praktische informatie, o.a. wat betreft de verplaatsing naar Brussel die we samen
zullen organiseren.

Vriendelijke groeten
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