
                 
  

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

 Poel 7  
9000 GENT 

 (09) 265 43 30 
 (09) 265 43 35 

 
@ openbarediensten.gent@acv-csc.be 

 www.acv-lrb-gent.be 
 

Kijk-op Actua @ 
Gent, 4 februari 2013 

Aan alle personeelsleden van IVAGO 
Beste collega’s 
 
Vorige week donderdag zijn de vakbondsdelegaties en de directie van IVAGO 
samengekomen over diverse 'hangende' dossiers (bespreking over: routing, AVI, 
planning, bedrijfsvuil, communicatie,…). 
 
Vandaag 4 februari vinden er verdere besprekingen plaats en op dinsdag 5 februari, is er 
opnieuw overleg met de vakbondssecretarissen, de afgevaardigden en de directie van 
IVAGO. 
 
Zoals altijd zullen wij deelnemen aan het overleg en de problemen blijven aankaarten, 
hierbij een greep uit onze belangrijkste onderwerpen: 

 Er moet een rechtlijnige en open communicatie 
gevoerd worden met alle personeelsleden. 

 Een respectvolle, rechtvaardige, eerlijke en 
correcte behandeling van alle 
personeelsleden. 

 Iedereen gelijk!  

Geen ‘twee maten en twee gewichten’! 
 Er moeten op korte termijn oplossingen komen voor 

alle problemen binnen IVAGO, die we reeds op diverse 

momenten hebben aangekaart. 

 

Informatiepamflet  
maandag 4 februari 2013 om 6 u. 
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Als ACV hebben wij maar 1 prioriteit m.a.w.  

u correct informeren en ten allen tijde 
de belangen van  

alle personeelsleden  
van IVAGO verdedigen! 

Van: Peter Wieme  
Verzonden: vrijdag 25 januari 2013 8:58 
Aan: Balthazar Tom; Naessens Didier Algemeen Directeur; Van Kerckhoven Lieve; BOBELYN Joke; 
Neels Alain; bart.rooms@ivago.be 
Onderwerp:  
 
Geachte heer 
Geachte mevrouw 
 
Via de werkvloer vernemen we dat er IVAGO breed diverse zaken aan de hand zijn, mag ik vragen dat de 
zaken die we u reeds via de diverse kanalen hebben overgemaakt of die we nu signaleren, dat deze 
allemaal in het belang van alle personeelsleden ter harte worden genomen. 
 
Recente topics zijn onder andere AVI (gemeenschappelijke lijst wordt uitgewerkt), Openbare Reiniging 
(geplande werkvergadering zullen er heel wat zaken naar boven komen). Enz enz... 
 
Een van de zaken is dossier 'vriesweer' waar mijn inziens de ondersteuning van diverse sectoren IVAGO-
breed moet aangepakt worden, zodoende IVAGO-breed geen personeelsleden letterlijk en figuurlijk in 
de kou te laten staan. 
 
Uiteraard zullen deze zaken op de diverse overlegmomenten worden aangebracht, maar bij deze wens 
ik reeds mee te delen dat wij de diverse problematieken op het OOC zullen agenderen. 
 
Met vriendelijke groeten 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
www.acv-lrb-gent.be 
Twitter: #acvodgenteeklo 
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