Schrijven VBVK+ ifv startnota Regering
Geachte
Samen met jullie stellen we vast, dat de uitdagingen in de zorgsector alsmaar groter en complexer
worden. Voor de toekomst zien we een evolutie van een verontrustend personeelstekort. Dit tekort
creëert een bijkomende administratieve last en het wordt een hele uitdaging om tegen 2022 meer dan
65000 extra professionele zorgmedewerkers aan te werven.
Als bestuur van de Vlaamse beroepsvereniging voor verpleegkundige en zorg kaderleden (VBVK+)
kunnen wij met onze expertise u een vollediger beeld geven over wat echt aandacht vraagt binnen
onze gezondheidszorg. We zijn allen leidinggevenden in een zorgcontext en we worden reeds vele
jaren geconfronteerd met bovenstaande stijgende problematiek, negatieve gevolgen voor de kwaliteit
en veiligheid van zorg, onaangepast middelenbeheer en weinig operationele antwoorden op dergelijke
aandachtspunten.
Onze bestuursleden hebben met aandacht de betreffende startnota gelezen voor verdere
regeringsvorming maar wij zien daar in mindere mate elementen, die belangrijk zijn voor onze huidige
en toekomstige leidinggevenden. Leidinggevenden in de zorg treden verbindend op, begeleiden
zorgmedewerkers en staan in voor het uitvoeren van strategisch beleid. Binnen deze groep is er reeds
schaarste en vacatures geraken nu niet opgevuld.
Wij vernemen, dat er 15 werkgroepen zijn opgericht om de Vlaamse startnota verder uit te werken. Wij
gaan er van uit, dat er voldoende inspanningen zullen geleverd worden om toekomstige uitdagingen in
de zorg aan te pakken.
Wij vragen specifieke aandacht voor de positie van de leidinggevende in de gezondheidszorg en
willen daar graag met jullie over nadenken.
Te bespreken aandachtspunten zijn:
-Personeelsuitbreiding en attractiviteitsverhoging
-Administratieve vereenvoudiging en een afgestemd controlesysteem
-Functiedifferentiatie en interdisciplinariteit
-Betere financiële waardering en aangepaste middelen
-Vergoeding op kwaliteit niet op prestaties
Indien een toekomstige gedachten wisseling voor u ook belangrijk is, dan vernemen we dit graag.
Wij kijken alvast uit naar uw antwoord
Met vriendelijke groeten,
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