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Kijk-op Actua @ 
Gent, 6 september 2013 

Beste collega’s 
 
Op het OOC van woensdag 4 september 2013 heeft de directie meegedeeld dat de vakbonden  

ten laatste op 1 oktober 2013 hun eisenbundel voor de komende  

CAO-Onderhandelingen moeten indienen bij de directie.  

 

Volgende data om te onderhandelen werden vastgelegd op 22 & 24/10/2013. 

 
Als ACV-Openbare Diensten vinden wij het belangrijk om via deze weg alle personeelsleden te 
bevragen, zodoende een eisenbundel te kunnen voor bereiden en verdere contacten te leggen om zo 
mogelijks tot een gemeenschappelijk eisenbundel te komen. 
 
Volgende prioriteiten liggen voor ACV-Openbare Diensten reeds vast: 
 

1. IEDEREEN binnen IVAGO moet kunnen genieten van de volgende CAO. 

2. Looptijd CAO: maximum 2 Jaar. 

3. Behoud van de tewerkstelling m.a.w. WERKZEKERHEID. 

4. Behoud en VERBETERING  

van de HUIDIGE LOON- & ARBEIDSVOORWAARDEN. 

5. Op het OOC van 4 september 2013 heeft de directie aangekondigd dat er een  
nieuw evaluatiesysteem zal voorgesteld worden. Als ACV-Openbare Diensten hebben we op het 
OOC van 4 september 2013 onmiddellijk en duidelijk gesteld dat de hieraan verbonden  
‘premie’ moet behouden blijven! 

 

Het lijkt ons aangewezen om het eisenbundel ook in het teken te stellen van 

‘kwalitatieve eisen’. Hierbij een aantal voorbeelden: 

- Veilige en aangepaste werkomstandigheden. 

- Doorgroeikansen voor het personeel. 

- Invoering van Extra-Legale voordelen (hierbij een aantal voorbeelden): 

 

Bevraging  
CAO-Onderhandelingen 
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o Bv. Tegemoetkoming in de kosten van ‘Kinderopvang’ 

o Bv. Tegemoetkoming in de aankoop van een ‘Elektrische Fiets’ 

 

- Sociaal Fonds 

o Uitbreiding van de ondersteuning voor alle personeelsleden. 

o Invoeren van diverse voordelen voor alle personeelsleden (bv. 

kortingen in Pretparken, Cinema, Electro zaken, Telecom, ICT, 

Grootwarenhuizen,…). 
 
Hierboven hebben wij u een aantal zaken als voorbeeld aangegeven, wij vragen u om hieronder uw 
voorkeuren, opmerkingen, suggesties,… te noteren. 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Steek dit ingevuld formulier in de brievenbus van  
ACV-Openbare Diensten (naast de dispatching)  

en dit ten laatste op 16/09/2013 
Alvast dank voor uw medewerking!  
Met vriendelijke groeten 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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