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Gent, 18 oktober 2011 

De heer 
Daniël Termont 
Burgemeester Stad Gent 
Botermarkt 1 
9000 GENT 
 
En aan de leden van het Schepencollege van de Stad Gent 
 
Geachte heer Burgemeester 
Geachte mevrouw, mijnheer de Schepen 
 
Zoals afgesproken maken wij u na interne consultatie, u onze opmerkingen over inzake het ‘kern- en 
efficientiedebat’. 
 
Vooraf 
Als ACV zijn we ons ervan overtuigd dat iedere organisatie moet evolueren. 
 
Uiteraard kan dit maar als er een ruim draagvlak is bij alle medewerkers van de Stad, OCMW, …. en daar 
loopt het spijtig genoeg reeds verkeerd. Het dossier kende blijkbaar een heel lang voortraject en nu 
moet het heel snel gaan… 
 
Wij maken u hierbij in een open geest ons standpunt over, met als enige doelstelling om op een 
constructieve manier zaken ernstig bij te sturen. We zijn samen met het personeel ongerust over de 
achterliggende bedoeling van dit dossier. Trouwens als ACV hebben van in het begin duidelijk gesteld 
dat dit dossier geen (verdoken) privatiseringsdossier kan en mag worden. 
 
Deze nota is een eerste invalshoek, we zijn er van overtuigd dat naar mate er meer concrete informatie 
naar boven komt, we nog zaken zullen toevoegen.  
 
Algemene bedenkingen: 
Bij de presentatie op 22 november 2011, was het in TGV-tempo dat de powerpoint werd voorgesteld, 
gezien de grote omvang van het dossier is het ons inziens niet aan te raden om in een dergelijk tempo 
zaken te bespreken. 
 
Als je de nota leest - uiteraard vanuit onze invalshoek als personeelsvertegenwoordigers - dan is de 
teneur toch wel beangstigend, te meer de ‘draad’ doorheen het verhaal voor ons duidelijk is, de 
uitvoerende jobs en de lagere niveau’s komen ernstig in het vizier en worden uitgehold. Wij hebben in 
een brief van 14 november 2011 informatie opgevraagd i.v.m. uitbestedingen, we kregen het antwoord 
dat men dit niet kan geven… idem voor de vervangingen van de personeelsleden die op pensioen zijn 
gegaan. 
 
De omschrijving ‘make or buy’ is een heel gevaarlijke piste. Want het gaat hier over onder andere het 
inkopen van ‘materaal’ en ‘diensten’. Ook schuwt men in de nota - het zij verdoken of rechtstreeks - niet 
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de stelling om ‘diensten’ uit te besteden. Vandaar dat de ‘make or buy’ analyse inzake ‘diensten’ heel 
gevaarlijk is. 
 
Een greep uit onze voornaamste opmerkingen: 
- We zien dat bij voorbeeld bij de korte termijn acties bij DiKo dat men schrijft ‘structureel aanpakken 

van absenteïsme door te fungeren als pilootproject in het aanwezigheidsbeleid’. Wat het 

aanwezigheidsbeleid betreft hebben wij van in het begin gesteld dat men eerst een analyse moeten 

maken en dan een plan van aanpak moet voorstellen aan de personeelsvertegenwoordigers en niet 

omgekeerd. We zien toch duidelijk dat het project ‘aanwezigheidsbeleid’ bij het OCMW van bij de 

aanvang een valse start heeft genomen. 

 

- Betrokkenheid van het personeel van laag tot hoog: We stellen vast dat er in de diverse 
werkgroepen totaal geen betrokkenheid is geweest van het uitvoerend personeel. Ook zijn er in de 
diverse voorbereidingen geen personeelsvertegenwoordigers betrokken. Betrokkenheid van diverse 
personeelsgroepen en afgevaardigden kan enkel maar de slaagkansen verhogen, dit omdat er dan 
voor de uitvoering ervan een breed draagvlak is ontwikkeld. Wat nu totaal ontbreekt. 

 

- In de diverse werkgroepen zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van OCMW, Digipolis, MAXmobiel, 
Politie, AG SOB. Wat concreet het OCMW betreft, hierover is er nog geen enkel woord  
gecommuniceerd met het personeel of met de personeelsafgevaardigden. Echter is het OCMW en 
andere deelorganisaties betrokken partij. Los van dit dossier blijkt dat 2 maand na de beslissing van 
de Stad inzake het dossier van de 70 statutairen, dat de analyses, besprekingen en 
onderhandelingen hierover binnen het OCMW nog moeten starten. Een teken aan de wand voor het 
OCMW? 

 

- Er wordt verwezen naar 2020 en de meerjarenplanning. Op onze andere vragen krijgen we steeds als 
antwoord, dat men nu geen lange termijn visie kan uitwerken en niet kan beslissen over zaken die 
na 2012 zullen plaats vinden, dit gezien de verkiezingen. Zie het dossier 70-statutairen waar we een 
meerjaren planning hebben gevraagd om zo iedereen binnen de Stad Gent aan de beurt te laten 
komen, daar geeft het bestuur duidelijk meegegeven dat er geen beslissingen kunnen (of willen?) 
genomen worden voor de jaren na de verkiezingen van 2012 (m.a.w. geen meerjarenplanning). 

 
- Het gebruik van consultancy kost veel geld, cfr. WoninGent waar het gaat over 160 personeelsleden, 

als je het kostenplaatje daar ziet, wat zal dat zijn bij de Stad, OCMW met samen duizenden 
werknemers? Optimalisatie kost veel geld aan studies, wat is het budget van de studies? En hoe 
kunnen we uitlopers zoals WoninGent vermijden? 

 

- Er wordt verwezen naar voorgaande studies. Over welke studies gaat het en wat werd er met deze 
studies gedaan? 

 

- Sociale Tewerkstelling (via VZW’s,…?): Als ACV staan wij positief t.o.v. sociale tewerkstelling, met die 
nuance dat dit binnen de Stad moet georganiseerd worden en niet via allerhande VZW’s. VZW’s zijn 
verdoken privatiseren en een uitholling van onze eigen openbare sector. 
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- TA6 en TA7: de ‘inhoudelijke’ opsomming is toch wel te kort en spreekt elkaar tegen. Het behoud 
van kwaliteit is een positief punt, maar in de realiteit stellen we vast dat men steeds minder en 
minder investeert in werkingsmiddelen, waardoor de kwaliteit uiteraard in het gedrang komt. We 
klagen dit binnen FM al maanden aan maar het wordt alsmaar slechter en duidelijker waar men naar 
toe wil… Men verlaat de stelling ‘Investeren in eigen beheer is investeren in kwaliteit’. 

 

- Centraliseren van de administratie: waar en hoe? De principes van flexplaatsen zijn, bij andere 
organisaties uitgeprobeerd en men komt er van terug.  
 

Zoals in het begin van deze nota meegegeven is dit een eerste indruk, die we regelmatig zullen 
aanvullen naar mate alles nog duidelijker zal worden. 
 
We benadrukken nogmaals dat een veranderingsproces maar kan lukken als van hoog tot laag 
medewerkers zijn betrokken in het proces.  
 
Alvast dank bij voorbaat om met de opmerkingen, bedenkingen, bezorgdheden van het personeel 
rekening te houden. 
 
Los van dit dossier, vragen wij aan het Gentse Stadsbestuur om samen met ons de aanvallen die we 
dagelijks meemaken ten opzichte van de openbare sector, mee te bestrijden! 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
  


