
VOOR OPENBARE, 
KWALITEITSVOLLE 
EN BETAALBARE 
WOONZORGCENTRA
De geplande privatisering en commercialisering van het Zorgbedrijf 
Antwerpen gaat niet samen met kwalitatieve zorg. Maak van  
het Zorgbedrijf opnieuw een kwaliteitsvolle openbare instelling!

KWALITATIEVE OPENBARE ZORG IS BETAALBAAR

⊲ Voer het kiwimodel in: via een openbare aanbesteding voor de beste geneesmiddelen  
de beste prijs onderhandelen = brengt 1 miljard euro op 

⊲ Alle specialisten een loon gelijk aan het salaris van een universiteitsprofessor   
= brengt 2 miljard euro op

⊲ Voer een miljonairstaks in: de 1% rijksten bezitten samen 420 miljard euro. 1% belasting op 
hun vermogen boven 1 miljoen euro = brengt 8 miljard euro op

⊲ Versterking en verhoging van het wettelijk 
pensioen: minimum 1.500 euro per maand.

⊲ Versterking in plaats van afbouw van de 
openbare ouderenzorg, die betaalbare en 
kwaliteitsvolle zorg voorzien.

⊲ Meer personeel voor de ouderenzorg, 
aangepast aan de noden van vandaag. In de 
Scandinavische landen zijn er per bewoner 
tweemaal zoveel verpleeg- en zorgkundigen 
dan in België.

⊲ Verbod op commerciële inmenging in de 
(ouderen)zorg.

TEKEN DE PETITIE VIA  
BLIJFVANONSPENSIOEN.BE

☐ Ik wil lid worden van de PVDA (€ 20 per jaar)
☐ Ik wil de nieuwsbrief van de PVDA per mail ontvangen
☐ Ik wil mijn verhaal kwijt over de ouderenzorg
☐ Ik wil meer informatie ontvangen over de PVDA
 

NAAM VOORNAAM: ..................................................................................

STRAAT: ................................................................................ NR: .............

POSTCODE: ............ GEMEENTE: .............................................................

E-MAILADRES: ..........................................................................................

GSM: .........................................................................................................

Per post naar: PVDA Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen 
Via mail naar: lise.vandecasteele@gvhv.be
Via telefoon: 03 225 28 93

EEN STAD OP 
MENSENMAAT

KIES PARTIJ VOOR

VEROVER  
DE STAD
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“DE MENS MOET CENTRAAL STAAN EN NIET DE WINST. MEN KAN EEN 
SAMENLEVING BEOORDELEN AAN DE MANIER WAAROP ZE MET HAAR 
OUDEREN OMGAAT. BOUW MET ONS MEE AAN  
EEN WARME EN ZORGZAME SAMENLEVING.”

PETER MERTENS, 
Voorzitter PVDA

DE PVDA STAAT VOOR EEN SAMENLEVING MET 
EEN HART VOOR ONZE OUDEREN EN HET PERSONEEL: 



MAXIMALE WINST = 
MINIMALE ZORG

Herinner je je de Pano uitzending (oktober 2017) over de 
commerciële woonzorgcentra nog? Deze uitzending zorgde 
voor heel wat beroering. Terecht. Commerciële groepen 
zoals Armonea en Orpea hebben maar één belang: hun 
winst steeds vergroten. En winst als hoofddoel leidt steeds 
tot lagere zorgkwaliteit: minder personeel, minder zorg, 
minder kwaliteitsvolle voeding… en dikwijls een hogere 
factuur voor de bewoners.

De Vlaamse overheid investeert 
steeds minder in ouderenzorg 
in verhouding tot het aantal ou-
deren. Daardoor zijn er bedden 
te kort in de ouderenzorg. Er 
is meer vraag dan aanbod. En 
daar maken de commerciële 
spelers handig gebruik van.
Want investeren in woonzorg-
centra is winstgevend, vooral 
het vastgoed (de gebouwen) is 
goud waard. Het is een veilige 
investering omdat er altijd 
oudere mensen zullen zijn. De 
krant De Tijd kopte in juli 2016 
“op zoek naar goud tussen de 
grijze haren”, veelzeggend, 
toch?

HET GRIJZE  
GOUD

Johan De Muynck, de CEO van Zorgbedrijf Ant-
werpen, pleit voor een schaalvergroting buiten 
Antwerpen in samenwerking met commerciële 
bedrijven. Hij wil het Zorgbedrijf opsplitsen in 
twee delen: een vzw voor alle zorgtaken en een 
nv voor alle vastgoed, ondersteunende diensten 
en wellicht ook de dienstencentra. Deze nv zal 
deels in handen zijn van commerciële bedrijven. 
Zes bedrijven hebben interesse, niet uit barm-
hartigheid maar omdat er winst te maken valt. 

De Antwerpse openbare ouderenzorg zal zo de speelbal worden van kapitaalgroepen die 
een steeds hoger rendement vragen! Dat zal grote gevolgen hebben voor alle Antwerpse 
ouderen en alle werknemers van het Zorgbedrijf Antwerpen. 

VALT HET ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 
OOK IN COMMERCIËLE HANDEN? 

RESPECT VOOR  
DE WERKNEMERS
De personeelsnorm voor de woonzorgcentra is niet 
aangepast aan de noden van vandaag. De zorgzwaarte 
van de bewoners is gemiddeld veel hoger dan pakweg 
twintig jaar geleden, maar het aantal werknemers is 
in verhouding niet gestegen. Hoewel het Zorgbedrijf 
vandaag met meer personeel per bewoner werkt 
dan in private of commerciële woonzorgcentra, blijft 
het ruim onvoldoende. “Er is geen tijd meer voor een 
babbel met de mensen.” vertelt Linda ons. “Ik had me 
deze job heel anders voorgesteld. Ik wil de mensen 
echt een verzorgde, plezante oude dag kunnen geven. 
Maar daar is geen tijd voor.” zegt Chantal. “Steeds 
meer staan de ‘targets’ centraal: het aantal pampers, 
washandjes, handdoeken en maaltijden, en niet de 
zorg.” In de private of commerciële woonzorgcentra 
werkt er vaak minder personeel per bewoner, en de 
loon- en arbeidsvoorwaarden zijn er minder goed: 
onder andere minder vakantie- en feestdagen en een 
lagere zondags- en verstoringsvergoeding.

MENSWAARDIG  
EN RESPECTVOL  
OUDER WORDEN 

De rusthuisfactuur is veel hoger dan 
het pensioen, zelfs na een leven lang 
hard werken. “De tijd dat je erop kon 
vertrouwen dat OCMW rusthuizen de 
betaalbaarste waren is al even geleden”, 
zegt Antwerps OCMW-raadslid Lise 
Vandecasteele (PVDA). Een rusthuis kost 
vaak, alle kosten inbegrepen, 2.200 
euro per maand. Maar het pensioen van 
de meeste bewoners is gemiddeld 1.200 
euro per maand. Dit klopt echt niet! Het 
pensioen is natuurlijk veel te laag.  
En de overheid schuift steeds meer van 
de rusthuisfactuur door naar de bewo-
ners en hun kinderen. Nochtans hebben 
onze ouders en grootouders hun leven 
lang hard gewerkt, zij hebben ervoor 
gezorgd dat wij het nu beter hebben.Goede arbeidsvoorwaarden en kwaliteitsvolle zorg gaan hand in hand.

LISE VANDECASTEELE 
Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk 
Antwerps OCMW-raadslid van de PVDA

“DE WERKDRUK STIJGT, VEEL 
WERKNEMERS KAMPEN MET EEN  
BURN-OUT, DAT IS OOK SLECHT  
VOOR DE BEWONERS.”


