.acv-lrb-gent.be

AZ Jan Palfijn Gent
ACV-Openbare Diensten staat in voor:

Onze (Vast) afgevaardigde(n)
ACV-Openbare Diensten staan in voor:
 Maximale aanwezigheid op de werkvloer.
 Verspreiding van correcte informatie/advies (bv. project 600).
 Zitdagen:
o 1e, 2e, 3e & 4e vrijdag voormiddag:
Gebouw B – Straat 502 – Lokaal 13 (09 224 89 95)
o of op afspraak op ons Gewestelijk Secretariaat, Poel 7 –
9000 GENT (09) 265 43 30.
 Aanwezigheid op diverse vergaderingen (BOC, CPBW, Werkgroep
Diversiteit,…).
 Actieve inzet als aanspreekpunt door o.a. bevraging van de werkvloer
door onze (vast) afgevaardigde(n), pas na consultatie nemen we een
standpunt in, dit in het belang van alle personeelsleden.
 We bezorgen u hierbij alsook een overzicht van onze contactgegevens.

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT

ACV-Openbare Diensten uw VAKBOND!

 Behoud van ons OPENBAAR ziekenhuis.
 We ijveren voor de statutarisering van alle disciplines binnen het
ziekenhuis.
 Cursussen ter voorbereiding op examens.
 Tussenkomsten voor collectieve en individuele dossiers.
 Info verspreidingen over thema’s zoals loopbaanonderbreking,
ouderschapsverlof, pensioenen,…
 (Juridische) bijstand bv. bij weigering arbeidsongeval.
 We zijn vakbond voor zowel statutairen/contractuelen.
 Opvolging van de ZORGsector via onze Gewestelijke en Nationale
ZORG Coördinator.
 Informatie op onze website: www.acv-lrb-gent.be
en blog: www.acvlrbgent.blogspot.be
 www.facebook.com/acvopenbarediensten.genteeklo
 www.twitter.com/acvodgenteeklo

Hoe word ik lid? Je kan op verschillende manier lid worden:
 Via onze (Vast) Afgevaardigde(n)
 Via onze website www.acv-lrb-gent.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






Een lid van 15,05 euro per maand.
Werk je deeltijds, dan is het 10,81 euro per maand.
Je moet hier dan het bedrag aftrekken dat je ieder jaar krijgt als syndicale premie.
We hebben het eens uitgerekend: een dagblad kost 3 maal zoveel!
Voor langdurig zieken, werklozen, gepensioneerden, kaderpersoneel,… zijn er
afzonderlijke bedragen van toepassing.

Wat je krijgt als lid van ACV-Openbare Diensten
 Druk op de openbare werkgever, voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.
 IJveren voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.
 Indijken van sociale afbraak en zorg voor een betere bescherming van sociaal







zwakkeren, zoals zieken, werklozen, gepensioneerden,…
Juiste informatie via ons maandblad ‘Nieuwe Tijd’ en door het tal van brochures met
bevattelijke uitleg. Ook via sociale media zijn we actief!
Een syndicale premie en eigen premies bij getrouwheid, pensioen of overlijden
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.
Concrete hulp bij werkloosheid.

ACV-Openbare Diensten
Uw vakbond in de Openbare Sector!

www.acv-lrb-gent.be
VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT

