Een helpende hand voor de Non-Profit!

Nationale Manifestatie
Met de verkiezingen van 26 mei 2019 in aantocht zullen de kaarten op de
verschillende politieke niveaus herschud worden. Hoe ze zullen vallen, weten
we nog niet. We komen alvast op 7 mei samen in Brussel om politici erop te
wijzen dat de non-profit een belangrijke rol speelt en moet blijven spelen in
onze maatschappij. Daarom vragen we aan de volgende regeringen om een
helpende hand voor de Non-Profit in de vorm van duurzame sociale akkoorden,
ongeacht de partijen die aan tafel zullen zitten. Alleen zo kan goede en
kwalitatieve zorg aan de bevolking met goede loon- en arbeidsvoorwaarden
voor het personeel in de toekomst verzekerd worden.

De Liberale Vakbond roept op om op alle politieke niveaus werk te maken van
ambitieuze maatregelen op lange termijn voor de verschillende NonProfitsectoren. Maak van de Non-Profit een prioriteit tijdens de volgende
legislatuur!
Contacteer je afgevaardigde of bestendig secretaris voor praktische informatie!
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Als ACLVB willen we een duidelijk signaal geven aan de dames en heren politici door hen te
wijzen op de legitieme bezorgdheden rond goede loon- en arbeidsvoorwaarden, voldoende
personeel, adequate subsidiëring, etc. Daarom vragen we de volgende regeringen om een
helpende hand voor de Non-Profit sectoren :

Een verloning die in verhouding staat met de toenemende eisen van de jobs
De barema’s in de Non-Profit bevinden zich bij de laagste van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd
moet men zich steeds meer laten bijscholen en worden de problematieken complexer.
Indien we jongeren willen laten instromen moet er werk gemaakt worden van hogere
barema’s en attractieve arbeidscontracten.
Eindeloopbaanregelingen aangepast aan de sector
Steeds vaker zien we dat mensen uitvallen door gezondheidsklachten die eigen zijn aan het
werk. Hierdoor verlaat heel wat ervaring en expertise vroegtijdig de sector.
Kwalitatieve jobs voor een kwalitatieve verzorging
Investeren in de Non-profit, dat is investeren in de toekomst. Zo kunnen we een antwoord
bieden aan de uitdagingen en verwachtingen van onze samenleving. Daarvoor zijn de
komende jaren duizenden bijkomende jobs nodig.
Personeelsnormen die tegemoet komen aan de eisen van de job
De omkaderingsnormen zijn al jaren onaangepast gebleven in een aantal sectoren. Het is
hoog tijd om de besparingen te stoppen en om te investeren in werkgelegenheid
Ambitieuze sociale akkoorden
We eisen een duidelijk engagement van de politieke partijen om de sociale akkoorden te
blijven ondersteunen met de nodige budgetten. Zo kunnen we als sociale partners blijven
werken aan het verbeteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden
Ondernemingsstructuren in lijn met de sector
Het einddoel van elke non-profit onderneming is en blijft het zorgen voor mensen; niet het
maken van winst of het uitbetalen van dividenden aan aandeelhouders!
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Een betere balans tussen werk en privé
De uitstroom uit de sector wordt steeds groter door de toenemende flexibiliteit, die steeds
meer vraagt van het personeel. Daar komt bij dat het werk steeds zwaarder wordt, zowel
fysiek als mentaal. Om het werk werkbaar te houden moeten dringend maatregelen
genomen worden.

