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ACV Bevraging  
i.v.m. OCMW-voorstel van  

Nieuwe uurroosters… in de WZC 
Gent, 25 oktober 2011 

Beste collega’s 
 
Op de Werkgroep Administratie Vakbonden van 24 oktober 2011 werd door het OCMW bestuur een volledig 
nieuw pakket van uurroosters voorgesteld. 
 
Wat zijn als ACV-Openbare Diensten onze voornaamste opmerkingen: 

- Wij zijn niet gekant tegen vernieuwing van de uurrroosters, integendeel, als vakbond zijn wij 

vragende partij om de uurroosters te herbekijken en beter af te stemmen op de combinatie 

arbeid/privé-leven. 

- In de voorstellen van het OCMW zien we goeie dingen nl. een verbeterd basisroulement, met 

eventueel de mogelijkheid om een vaste vrije dag te kiezen. 

- Maar… als ACV-Openbare Diensten hebben we toch een aantal ernstige bedenkingen: 

o Haalbaarheid invoering individuele uurroosters? 

 Vb. Indien er op een dienst, 10 vroegdiensten moeten zijn en er zijn 15 kandidaten? 

 Vb. Wat indien er te weinig kandidaten zijn voor een avonddienst? 

o Wie gaat er dan ‘objectief’ beslissen over jouw roulement? 

o Risico op willekeur in de toekenning? 

Het OCMW bestuur gaat de voorstellen ter inzage leggen in alle WZC’s, onze plaatselijke militanten 
beschikken alsook over het volledige bundel van het OCMW. Contacteer hen gerust! Ook kan u op onze 
website www.acv-lrb-gent.be rubriek OCMW’s (Gent), de voorstellen raadplegen. 
 
Wij roepen u op om de voorstellen van het OCMW goed te bestuderen en ons uw grieven (positieve en 
negatieve) over te maken. 
 
Zo kunnen wij op de volgende Werkgroep Administratie Vakbonden van 21 november 2011, de opmerkingen 
overmaken aan het OCMW bestuur. 
 
Alvast dank bij voorbaat voor uw medewerking. Steeds tot uw dienst! 
 
Met vriendelijke groeten 

 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

http://www.acv-lrb-gent.be/

