Een nieuwe pluralistische zorgorganisatie ! BBTK zal de
situatie op de voet opvolgen.
Vandaag kondigde uw werkgever een grote hervorming aan. De diensten
Thuishulp en Thuisverpleging van de socialistische mutualiteit en Solidariteit voor
het gezin gaan samenvloeien in één grote nieuwe pluralistische zorgorganisatie.
Ze wordt daarmee – met samen 12.000 werknemers – een van de grote spelers
op dat vlak.
Op de bijzondere ondernemingsraad legde de werkgever uit dat ze zich via deze
weg wil wapenen voor de toekomst. Door de schaalvergroting willen ze het werk
beter organiseren (meer cliënten en dus minder verplaatsingen),
gespecialiseerde zorg kunnen aanbieden, zich wapenen tegen nieuwe spelers en
zich voorbereiden op de persoonsvolgende financiering en een aantrekkelijke
werkgever zijn in een krappe arbeidsmarkt.
Als BBTK vinden wij het verstandig dat de werkgever tracht in te spelen op
nieuwe trends en een zo sterk mogelijke organisatie tracht uit te bouwen. Maar
we blijven uiteraard waakzaam dat de nieuwe organisatie het personeel er niet
op achteruit gaat.
Wat verandert er voor jou ?
De werkgever garandeerde ons dat in eerste instantie alles bij het oude blijft. De
samenwerking zal geleidelijk tot stand komen na overleg met de vakbonden en
het personeel. Iedereen zal dus in de komende maanden nog steeds bij dezelfde
klanten en leidinggevende terecht kunnen.
Ieder personeelslid behoudt ook zijn huidige loon- en arbeidsvoorwaarden. Het
is de bedoeling dat er wel overleg komt om in de toekomst verschillen weg te
werken en dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden te bieden.
De toekomst ?
Uiteraard zal sociaal overleg opgestart worden om de wijzigingen die de nieuwe
organisatie met zich mee brengt te bespreken. BBTK zal erover waken dat uw
belangen worden verdedigd en houdt u verder op de hoogte van alle evoluties
en besprekingen.
Vragen ?
Contacteer zeker je BBTK-ABVV afgevaardigde met al je vragen of opmerkingen !
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