#TandemGent
Neuzen...
Curieuze Neuzen...
Neuzen in dezelfde richting...
Het is zo ver 'Neuzen in Gentse Richting!' neemt een vliegende start
met een nieuwe #TandemGent!
#TandemGent staat symbool voor een intense samenwerking met onze
afgevaardigden en dit in de 'Gentse syndicale richting'.
Naast het informeren en bevragen van jou als personeelslid van de
Groep Gent (Stad Gent, OCMW Gent, AGB's, BrandweerZone Centrum,
SOgent, North Sea Port en Digipolis) zetten we maximaal in op
#aanwezigheidopdewerkvloer.
Zo kunnen we wat er leeft op de werkvloer meenemen naar de diverse
overlegmomenten die we hebben binnen de Groep Gent.
En vooral... uw mening is heel belangrijk! Hebt u suggesties, vragen,...
of wens je met ons mee te werken, stuur gerust een e-mail naar
Peter.Wieme@acv-csc.be

Mireille Den Hert
Vast Afgevaardigde Groep Gent
(09) 265 43 36
Mireille.DenHert@acv-csc.be
Kim Colman
Vast Afgevaardigde Groep Gent &
AZ Jan Palfijn
Coördinator ZORGplatform LRB Gent-Eeklo
(09) 265 43 38
Kim.Colman@acv-csc.be

Alvast veel leesplezier!

Peter Wieme
Gewestelijk Secretaris Gent-Eeklo
(09) 265 43 39
Peter.Wieme@acv-csc.be

Peter Wieme
Gewestelijk Secretaris
ACV Openbare Diensten Gent-Eeklo

Mireille Den Hert - Kim Colman - Peter Wieme

VU: Peter Wieme, Poel 7 - 9000 GENT
Niet op de openbare weg gooien
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Stad Gent & OCMW Gent

Voorstel Loopbaansparen
Op het vakbondsoverleg van 20 februari 2018, deed het bestuur een
voorstel van 'Loopbaansparen', men inspireerde zich op de 'Wet
Werkbaar en Wendbaar Werk'.
Een aantal speerpunten uit het voorstel van het bestuur:
•
Mogelijkheid tot opnemen van een adempauze;
•
Alternatief voor einde loopbaanstelsel;
•
Steeds op vrijwillige basis;
•
Enkel vakantiedagen, geen inhaalrust, geen compensatieverlof
of andere aanwezigheden;
•
Wat bij andere tewerkstellingsbreuk;
•
Overdracht naar andere werkgever van de Groep Gent;
•
Opgespaarde dagen kunnen ten allen tijde opgenomen worden
(niet enkel als eindeloopbaanmaatregel), dit in losse dagen, in
aaneengesloten periode, om deeltijds te gaan werken;
•
Modaliteiten worden besproken op dienst-/
departementsniveau (arbeidsreglement);
•
Bij opname wordt het huidige salaris uitbetaald;
•
Bij uitdiensttreding, worden de opgespaarde dagen uitbetaald;
•
Bijkomend doet bestuur volgend voorstel: 15 dagen maximale
overdracht van vakantieverlof (dit voor zowel statutairen als
contractuelen).
•
Uiteraard moeten we dit dossier intern verder bekijken, ook
binnen OuderenZORG.
Op 20 maart hebben wij een tweede bespreking, echter zijn we nu volop
bezig met het opzoeken en opvragen van informatie en we vinden het
ook heel belangrijk de mening te kennen van het personeel. Pas nadat
we alles hebben verzameld en intern besproken gaan we dit dossier
finaliseren.
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Opwaardering E naar D-niveau
Meer en meer worden wij aangesproken door verschillende
personeelsleden, met de uitdrukkelijke vraag om tussen te komen om
de loonschaal E op te waarderen naar D.

meer info
op pagina 4

We maken alvast hier een actiepunt van. We hebben dit reeds eerder
aan het bestuur overgemaakt, maar we gaan deze vraag wat kracht bij
zetten.
Uiteraard moet een opwaardering onderzocht worden voor alle
functies, maar om te beginnen eerst voor de laagste lonen.
Ook herhalen we onze vraag om loonschaal C3 in te voeren voor de
ZORGkundigen.

Neuzen in Gentse Richting! - in 't Kort
BrandweerZone Centrum

Digipolis

Maaltijdcheques Door het vuur!
David De Brabander en Steve Vande Walle
gaan letterlijk en figuurlijk door het vuur!
naar 8 € ?
We hopen dat er snel witte rook komt
inzake onze vraag om de
maaltijdcheques te verhogen naar 8 €.
We blijven ook ijveren voor de verhoging
van de maaltijdcheques voor het
personeel van AZ Jan Palfijn Gent.

In het bijzonder voor hun collega’s.
Veilige en gezonde werkomstandigheden zijn
een steeds terugkerend aandachtspunt
tijdens het overleg.

OCMW Gent

Openbare ZORG topprioriteit!
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan we onze
prioriteiten aan de politici overmaken. Ter voorbereiding ervan zijn we
bezig met onze bevraging 'Rapport Lokale Besturen'. Alvast één van
onze prioritaire punten is het behoud en de uitbouw van de ‘openbare
sector’.
We zijn heel tevreden dat Rudy Coddens voorzitter van het OCMW
Gent, de kaart (en de kar) van de openbare sector blijft trekken!

AGB Erfgoed
Tijdens het overleg hebben we nogmaals
benadrukt dat het aantal verkorte
procedures tot een minimum moet
beperkt worden.
We begrijpen wel de specifieke situatie,
maar voor het personeel is het belangrijk
dat men werkzekerheid heeft.

Peter Wieme @ACVODGentEeklo 9 maart 2018
We blijven ons verzetten tegen privatiseringen ZORG, duidelijk dat na privatiseren
'Kwaliteit vd ZORG en arbeidsomstandigheden' erop achteruit gaan!
#OnmisbaarOpenbaar #GeenZelzateBis

SOgent
De welzijnsenquête werd op het overleg voorgesteld. We zien uit naar
het kenningsmakingsgesprek met de nieuwe directie.
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Kom je onze #TandemGent mee versterken?
ACV Openbare Diensten is altijd op zoek naar
gemotiveerde mensen die het graag opnemen voor hun
collega’s.
Als militant
•
ben je een aanspreekpunt voor je collega’s.
•
bepaal je mee de standpunten van ACV
Openbare Diensten.
•
neem je deel aan onderhandelingen en
overleg waar de arbeidsvoorwaarden
besproken worden.
•
strijd je mee voor een gezonde en veilige
werkplek.
•
ben je op de hoogte van alles in je
organisatie.
•
krijg je vorming en ondersteuning.

We komen regelmatig samen met alle militanten van
Stad Gent, OCMW Gent, AGB's, Brandweerzone
Centrum, SOgent, North Sea Port en Digipolis om de
laatste nieuwtjes op de werkvloer (over o.a. de
wetgeving, lonen, veiligheid, enz. ) met elkaar te delen
en van elkaar te leren.
Heb je interesse of wil je meer info? Je kan steeds
contact opnemen met de gewestelijk secretaris: Peter
Wieme (tel: 09 265 30 30) of e-mail:
Peter.Wieme@acv-csc.be of met je Vast
Afgevaardigden Kim Colman of Mireille Den Hert.

North Sea Port
Europese Ondernemingsraad
Eind vorig jaar werd de fusie
overeenkomsttussen Havenbedrijf
Gent en Zeeland Seaports
ondertekend.
Momenteel zijn we aan het
onderhandelen (BOG) met de
directies en onze Nederlandse
collega’s om te komen tot een
Europese Ondernemingsraad (SE).

Zo kunnen de afgevaardigden in
de Europese Ondernemingsraad
(SE) maximaal de belangen
behartigen van alle
personeelsleden.
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Jong ACV Openbare Diensten komt naar jouw werkplek met... koffie!
Maandag 16 april DiKo De Brug 7.30 tot 9 uur - OCMW Gent Sint-Martensstraat - 9.30 tot 11 uur DiKo Domino Francisco 11.30 tot 13 uur - Zuiderlicht 14 tot 15.30 uur
Dinsdag 17 april E-gebouw 9.30 tot 11.30 uur - AC Zuid 12 tot 15.30 uur.

PRAKTISCHE INFO
ACV Openbare Diensten
Gent-Eeklo
Kantoor: Poel 7 – 9000 Gent

Woensdag 18 april Groendienst Blaarmeersen 7.30 tot 9 uur - Sportdienst Blaarmeersen 9.30 tot 11 uur
Brandweer Gent 11.30 tot 13 uur - Brandweer Melle 14 tot 15.30 uur.
Woensdag 16 mei AC Portus 8 tot 11 uur

Volg 'Neuzen in Gentse Richting!' op Sociale Media & Website!
acv.oostvlokk
www.acv-lrb-gent.be
@acvodgenteeklo

Rapport Lokaal Bestuur
Op 14 oktober 2018 zijn er lokale verkiezingen. In de aanloop naar die verkiezingen peilt ACV Openbare Diensten naar de
tevredenheid van het personeel in alle lokale besturen. Zo weet zowel het huidige bestuur als het toekomstige wat er leeft bij het
personeel. Je komt ook te weten hoe tevreden je zelf bent op je werk.
De enquête loopt van 23 november 2017 tot 30 april 2018 (verlengd). We gaan de werktevredenheid van het personeel na door te
kijken naar arbeidsinhoud, -voorwaarden, -omstandigheden, -verhoudingen en - organisatie. De resultaten gieten we in een rapport
per bestuur. Die maken we nog voor de verkiezingen bekend. Na de verkiezingen bezorgen we het rapport ook aan de nieuwe
bestuursploegen. Zo leggen we de belangen van jou en je collega’s op tafel. Ook jij ontvangt het rapport van jouw gemeente nadat
het onderzoek is afgelopen.
Geef je mening in de enquête! Moedig al je collega’s aan om hetzelfde te doen. Hoe meer deelnemers, hoe luider onze stem zal
klinken!
De enquête invullen duurt maximum 10 minuten. Je komt ook onmiddellijk te weten hoe tevreden je zelf bent op je werk.

Online kan je invullen via www.rapportlokalebesturen.be
De papieren versie is ook beschikbaar bij uw afgevaardigden.
Scan de QR-code hiernaast en je kan onze enquête direct online invullen.

Secretariaatsmedewerkers
Ann Van Veirdegem (ma, di, vr vm)
Naziha Toubadie (woe vm, do, vr)
(09) 265 43 30
Email:
openbarediensten.gent@acv-csc.be
Openingsuren:
Maandag - Dinsdag - Donderdag - Vrijdag
van 09.30 u. tot 12 u. - 13:30 u. tot 16 u.
Woensdag van 9:30 u. tot 12 u.
Vakbondsconsulent
Sven De Smet
(09) 265 43 31
Sven.Desmet@acv-csc.be

