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Beste collega's
We vinden het heel belangrijk om u als werknemer van de Groep Gent – Stad of OCMW, één van de VZW’s of een
AGB, een IVA of een EVA – maximaal te informeren.
Vandaar dat we vanaf april 2017 onze ’syndicale nieuwsbrief’ lanceren.
Naast informeren, vinden wij het heel belangrijk om u te betrekken bij diverse collectieve dossiers.

Eénmalige statutariseringsronde
Op het vakbondsoverleg van 28 maart 2017 deelde het bestuur ons mee over te gaan tot een éénmalige
statutarisering van medewerkers. We verwijzen hier voor naar de ontvangen ‘Nieuwsflash 2017/22'.
Uiteraard zijn wij akkoord dat het bestuur inzet op een verdere statutarisering!
Op basis van de reeds binnengekomen vragen, suggesties,… nemen we alvast volgende zaken mee naar het komend
vakbondsoverleg van 11 april 2017:
 12 jaar actieve dienst op 1 maart 2017, wij vragen om het aantal jaar te verminderen;
 Naast de éénmalige statutarisering op 1 juni 2017, ook in de toekomst een structureel
statutariseringsmoment voor alle personeelsleden;
 Zekerheid over de statutarisering van alle lopende wervingsreserves;
 Zekerheid voor de personeelsleden die momenteel in het oud systeem zitten van loopbaanonderbreking
(ingangsdatum vóór 2 september 2016), bij statutarisering op 1 juni 2017 hun loopbaanonderbreking en
uitkeringen van de RVA blijven behouden;
 We houden u na het vakbondsoverleg van 11 april 2017 verder op de hoogte.

Loonberekening
Er werd ons gesignaleerd om de loonberekening in uw recentste digitale loonfiche eens na te zien dit op vlak van uw
anciënniteit.

En verder…
Hou onze komende nieuwsbrieven in het oog, mocht u deze niet digitaal hebben ontvangen, stuur ons gerust een
e-mail, zo krijgt u hem steeds rechtstreeks in uw mailbox!
Hebt u vragen, bemerkingen, suggesties,… aarzel niet om ons een e-mail te sturen:
openbarediensten.gent@acv-csc.be
Met vriendelijke groeten
Peter Wieme
Gewestelijk Secretaris
ACV Openbare Diensten Gent-Eeklo
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