Lokale en Regionale Besturen

DE PLANNING EN LANDING VAN JE LOOPBAAN IS NU GEWORDEN
“DOORVLIEGEN OF CRASHEN”.
Deze Vlaamse regering ontneemt de werknemers van de lokale en regionale besturen hun
huidige rechten om structuur in hun loopbaan te brengen door de de facto afschaffing van
onze loopbaanregeling.
Aanvankelijk was loopbaanonderbreking een maatregel enerzijds van arbeidsherverdeling
anderzijds om het werk haalbaar te houden tot het pensioen. WAT WAS WERKBAAR WERK
WEER?
Het was een instrument om het werk werkbaar te houden. Minister Muyters heeft de mond
vol over werkbaar werk, maar zijn beleid zorgt voor het tegenovergestelde.
Op die manier – door de loopbaanonderbreking af te schaffen zonder tegelijkertijd concrete
stappen te zetten in de richting van werkbaar werk – laat de Vlaamse regering haar ware
gelaat zien.
Tegelijkertijd MOETEN WE MET ZIJN ALLEN WERKEN TOT 67 JAAR. DE V-VAN
VERANDERING?
Minister Muyters van zijn kant stelt dat voor deze meerderheid het niet aan de overheid is om
vrije tijd te subsidiëren. Alsof iedereen die loopbaanonderbreking neemt wereldreizen
maakt.
Als vertegenwoordigers van het personeel ervaren wij dit als een kaakslag in het gezicht van
duizenden personeelsleden die hun loopbaan willens nillens moeten onderbreken. Alleen zo
kunnen ze vermijden dat ze uitgeblust zijn op hun 55ste, dat ze jarenlang in een burn-out
terechtkomen en dat hun gezinsleven ondermijnd wordt.
De maatregel is des te schrijnender voor de personeelsleden met een bescheiden inkomen en
éénoudergezinnen. De afschaffing van de aanmoedigingspremie en de onderbrekingspremie
zal het voor een aantal personeelsleden onmogelijk maken om hun (einde)loopbaan nog te
plannen.
Het arbeid herverdelende aspect bestaat niet voor deze Regering. Zijn het niet de oudere
collega’s die hun opdracht verminderen ten voordele van een jongeren en of werklozen?
Kennen wij geen 25 % jongeren die geen werk hebben?
Allemaal redenen die van geen tel zijn voor de huidige rechtse meerderheid. Deze regering
toont hier een schrijnend gebrek aan medemenselijkheid.
Het betreft duidelijk een zuivere budgettaire besparing van deze rechtse regering.
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