
Personeelsbericht 

AC ZUID 29/01/2014 - Personeelsvergadering  
Stad Gent Loketgebonden personeel 

 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het Gentse Stadspersoneel LOKETGEBONDEN DIENSTEN organiseert 
woensdag 29 januari een personeelsvergadering en op zaterdag 1 februari vanaf 9 u. een prikactie. Het personeel 
klaagt het structureel personeelstekort, de hoge werkdruk en de geplande besparingen aan. Ze eisen dat hun 
arbeidsvoorwaarden behouden blijven, de toeslag voor zaterdagwerk niet wordt afgeschaft en de beloftes over 
statutariseringen moeten onverwijld worden uitgevoerd!  
 
In 2013 ontving Stad Gent nog de prijs van ‘Best Workplace’ door het Great Place to Work Instituut, maar vandaag is 
daar nog weinig van te merken. Het Gentse stadspersoneel is ongerust. De opmaak van het personeelsbehoefteplan 
blijft uit, terwijl ondertussen wel al beslist is dat slechts één op de vier personeelsleden (onlangs beloofde schepen 
De Regge 30 %) die vertrekken zullen worden vervangen. Bij sommige diensten staat het water bij het personeel nu 
al aan de lippen, en de werkdruk zal door nog minder personeel enkel verhogen.  
 
Een goed personeelsbeleid motiveert het personeel van de Stad (m.a.w. het personeel is het Gentse ‘Merk’). Het 
bestuur moet de beloofde statutariseringen onverwijld uitvoeren en ingaan op onze vraag om een actieplan op te 
maken om jaarlijks een personeelsgroep aan bod te laten komen voor verdere statutarisering (om zo het door 
Schepen De Regge vooropgestelde percentage van 65 % te bereiken in 2018). 
 
Bovendien wordt de toeslag voor het werk op zaterdag afgeschaft! Hierdoor straft het bestuur de flexibele inzet van 
haar personeel af. 
 
Het personeel zet zich dagelijks in om de Gentenaar een goede dienstverlening aan te bieden. De vrees dat die 
dienstverlening niet kan behouden blijven raakt hen. Het is niet de bedoeling van het personeel om met deze 
personeelsvergadering en prikactie de burger te raken, maar om een duidelijk signaal te geven aan het Gentse 
Stadsbestuur.  
 
Conform het syndicaal statuut voorzien we de personeelsvergadering op 29 januari 2014 tijdens de werkuren, dit als 
vorm van prikactie, bijgevolg zijn de loketten die namiddag gesloten. Op 1 februari 2014 werken we met gesloten 
loketten. 
 

Personeelsvergadering 29/01 – Prikactie 01/02 
Wie? Alle personeelsleden van de LOKETGEBONDEN DIENSTEN 

Waar? Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 GENT 
Wanneer? Woensdag 29 januari om 13.45 u. (persmoment om 13.30 u.) 

 
Onze contactgegevens: 
Charlotte Delaruelle – VSOA-lrb – oost-vl@zone-vsoalrb.be – 0494 44 46 49 
Ellen Nicque – ACOD-lrb – ellen.nicque@acod.be – 0470 98 03 97 
Erwin Lootens – ACV-Openbare Diensten – erwin.lootens@acv-csc.be – 0475 70 47 00 
 
 

Verantwoordelijke uitgevers: 
Serge Meeuws VSOA – Dirk Van Himste ACOD – Peter Wieme ACV-Openbare Diensten 
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