 Poel 7
9000 GENT
 (09) 265 43 30
 (09) 265 43 35
@ openbarediensten.gent@acv-csc.be
 www.acv-openbarediensten.be
Volg ons ook op:

Gewest
Gent-Eeklo

We zijn er voor jou!
Onze secretariaatsmedewerkers
Ann Van Veirdeghem (ma, di, vr vm) – Naziha Toubadie (woe vm, do, vr)
(09) 265 43 30 - openbarediensten.gent@acv-csc.be

Onze vakbondsconsulent
Sven De Smet (09) 265 43 31 – Sven.Desmet@acv-csc.be
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag
8.30 u. – 12 u.
8.30 u. – 12 u.
8.30 u. – 12 u.
8.30 u. – 12 u.
8.30 u. – 12 u.

Namiddag
13 u. – 16 u.
13 u. – 16 u.
Gesloten
13 u. – 16 u.
13 u. – 16 u.

Onze Secretarissen/Vast Afgevaardigden op de ‘Poel’:
Peter.Wieme@acv-csc.be
Filip.Dudal@acv-csc.be
Els.Baart@acv-csc.be
Waldo.Vermeersch@acv-csc.be
Peter.DePaepe@acv-csc.be
Kim.Colman@acv-csc.be
Mireille.DenHert@acv-csc.be
Erwin.Hongenaert@acv-csc.be

Gewestelijk Secretaris – (09) 265 43 39
Secretaris Justitie – (09) 265 43 88
Secretaris Vervoer OWVL De Lijn – Bus & Car – (09) 265 43 33
Vast Afgevaardigde De Lijn Oost-Vlaanderen – (09) 265 43 34
Vast Afgevaardigde TMVW/FARYS – (09) 265 43 37
Vast Afgevaardigde AZ Jan Palfijn Gent, OCMW Gent,
Coördinator ZORGplatform LRB Gent-Eeklo – (09) 265 43 38
Vast Afgevaardigde Stad Gent, Brandweerzone Centrum,
Digipolis, Havenbedrijf, SO Gent, AGB’s – (09) 265 43 36
Vast Afgevaardigde Politie Oost-Vlaanderen – (09) 265 43 37

Onze (Vast) Afgevaardigen op een andere locatie:
Frank.Conings@acv-csc.be
Marc.Flamand@uzgent.be
Stefanie.Vermeire@ugent.be
Serge.Windels@acv-lrb-gent.be
Guy.VanHyfte@acv-lrb-gent.be

Vast Afgevaardigde Justitie Vlaanderen – (011) 29 09 99
Vast Afgevaardigde UZ Gent – (09) 332 94 50
Vast Afgevaardigde UGent – (09) 264 36 66
Vast Afgevaardigde FOD Financiën – (02) 578 53 52
Hoofdafgevaardigde Keolis –
Europese Ondernemingsraad North Sea Port (0479) 99 15 33

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris
ACV Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT – Twitter: http://www.twitter.com/acvodgenteeklo – Facebook: https://www.facebook.com/acv.oostvllok
(niet op de openbare weg gooien) – Versie 07/02/2018

Wat je krijgt als lid van ACV Openbare Diensten:
 Je kan steeds terecht bij onze plaatselijke afgevaardigden of op ons secretariaat (zie ommezijde
contactgegevens);
 Kosteloos deskundige bijstand i.v.m. verloven, lonen, vakantiegeld, sociale zekerheid?... zeg maar alle
problemen waar je niet uitkomt;
 Kosteloze hulp en verdediging bij problemen zoals bij tuchtsancties of m.b.t. je evaluatie;
 Juridische bijstand voor administratieve beroepscommissies of bij geschillen via rechtbanken m.b.t.
professionele kwesties;
 Eenvoudige vragen om informatie, om advies, tussenkomsten bij je werkgever, het nagaan van de correcte
toepassing van de reglementering, juridisch advies, noem maar op;
 We begeleiden en ondersteunen onze leden op alle vlakken van belang in hun arbeidssituatie;
 Heb je vragen over deeltijds werken, berekeningen van je loon, vragen over de overgang naar een andere
werkgever, je loopbaanmogelijkheden, … we zijn er om je te helpen en bemiddelen zo nodig bij je
werkgever;
 Onze consulenten blijven op de hoogte van de jongste wijzigingen in de wetgeving. Je kan dus steeds
rekenen op correcte informatie;
 Zijn er belangrijke wijzigingen in de wetgeving, dan stellen we daarover vaak een brochure ter beschikking;
 ACV-Openbare Diensten helpt je ook bij de uitbouw van je loopbaan. We organiseren regelmatig vormingen
als voorbereiding op examens om je slaagkansen te vergroten;
 Druk op de openbare werkgever, voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden;
 We zijn er voor alle werknemers van de openbare sector, ongeacht je statuut;
 We streven naar het maximaal behoud van onze openbare sector m.a.w. geen privatiseringen;
 IJveren voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden;
 Een syndicale premie en eigen premies;
 Informatie via ons ‘NT Magazine, het blad voor de openbare sector’ en door het tal van brochures met
bevattelijke uitleg.

Je kan ons ook online en via de sociale media volgen:
 Nationale Website: www.acv-openbarediensten.be


Facebook & Twitter ACV Openbare Diensten Nationaal:
https://www.facebook.com/acv.openbarediensten - https://twitter.com/acvopenbaar



Facebook & Twitter ACV Openbare Diensten
Lokale Besturen Oost-Vlaanderen:
https://www.facebook.com/acv.oostvllok - http://www.twitter.com/acvodgenteeklo

Hoe word je lid?
Je kan op verschillende manier lid worden:
 Via onze afgevaardigden;
 Via onze website www.acv-openbarediensten.be en klik op ‘lid worden’;
 Als je langsloopt bij een ACV-Dienstencentrum uw de buurt, of op ons Gewestelijk Secretariaat van

ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 – 9000 GENT

Wat je geeft om lid te worden van ACV Openbare Diensten?
 De maandelijkse ledenbijdrage, vind je op onze website www.acv-openbarediensten.be en klik

door naar ‘lidmaatschapsbijdrage’;
 Werk je deeltijds, loopbaanonderbreking,… is er een verminderde bijdrage van toepassing;
 Jaarlijks ontvang je een syndicale premie.

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris
ACV Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT – Twitter: http://www.twitter.com/acvodgenteeklo – Facebook: https://www.facebook.com/acv.oostvllok
(niet op de openbare weg gooien) – Versie 07/02/2018

