PETITIE
Excellentie,
Wij, de bond van personeel bij het Diakonessen Ziekenhuis, de BPDZ, en
de Bond van personeel bij het Sint Vincentius Ziekenhuis, de BPSVZ, zijn,
in navolging van aan de ambtenaren toegekende salariscorrectie, al
maanden bezig met de directies van deze twee ziekenhuizen om te komen
van aanpassing of wijziging van onze Collectieve Arbeids Overeenkomsten
voor het jaar 2022.
In dat kader is er 34% verhoging van de ligdagtarieven voot het SZF
toegekend, echter blijkt dat de directie van de twee eerder genoemde
ziekenhuizen daarmee toch niet in staat zijn om te voldoen aan de eisen
van dus de werknemers
In onze ogen wordt er al jaren steeds weer lapwerk gedaan, lapwerk in de
zin dat er beetjes bij beetjes , en in sommige gevallen alleen het salaris of
het salaris en 1 of 2 secundaire voorzieningen worden gecorrigeerd. U
kunt dan begrijpen als de afgelopen jaren zowel de salarissen als de
secundaire voorziening steeds bij beetjes bij beetjes werden gecorrigeerd.
Dit heeft gemaakt dat het verschil met de overheidsziekenhuizen heel groot
is. De situatie staat op barsten bij beide ziekenhuizen omdat wij al
maanden bezig zijn met de salaris correctie van 2022 terwijl deze
personeelsleden hetzelfde werk doen als de andere ziekenhuisinrichtingen.
Ook het persneel van deze twee ziekenhuizen heeft zich bijzonder ingezet
gedurende de covid periode. Dag en nacht. Zelfs covid gelden of swab
gelden vanaf november 2021, ondanks toezeggingen gedaan door de
minister van Volksgezondheid zijn uitgebleven. Nu zijn de ziekenhuizen
bezig met cao onderhandelingen en de 34%
verhoging van de
ligdagtarieven blijkt niet toerijkend te zijn.

De directies en de bonden zijn al maanden bezig en kunnen maar geen
oplossing vinden omdat zoals er wordt aangegeven
1. Ze miljoenen moeten ontvangen van de overheid
2. De middelen die zij hebben of bij hebben gekregen niet toe rijkend
zijn om te voldoen aan de minimale eisen van de werknemer
Ook deze werknemers worden dagelijks geconfronteerd met de
verschillende verhogingen en nu blijkt dat de directies niet in staat zijn
middelen die zij via de verhoogde ligdag tarieven zouden moeten
toekennen, voor dat doel aan te wenden.
Heer Vice President, de situatie is vrij ernstig. Wij wenden ons daarom tot u
om uw invloed aant te wenden, zodat er serieus wordt gekeken naar deze
problematiek. De zaak staat al maanden op springen in de zorgsector.
De bonden zijn niet meer ins taat om het personeel tot rust te krijgen. De
druk die vanuit het veld komt niet meer te weerstaan omdat er geen
vooruitzichten zijn en om verder escalatie te voorkomen naderen wij de
situatie binnen de zorg en zeker deze twee particuliere instelingen serieus
binnen de regering te bespreken en een oplossing te brengen.
Er is gekozen voor deze weg omdat men de zieke mens niet de dupe wil
laten worden van acties die aanstaande zijn.Wij zeggen aanstaande indien
er geen spoedige oplossing komt. De werkers hebben ook graag aan het
eind van deze maand hun nieuw salaris
Excellentie, wij doen een dringend beroep op u als de Vice President om
alles in het werk te stellen om de situatie binnen de regering serieus door
te nemen en een stricuele oplossing te brengen in de situatie .
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