
                 
  

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-openbarediensten.be 

 

Volg ACV-Openbare Diensten  
Gent-Eeklo op: 

 

Kijk-op Actua @ 
Gent, 22 november 2011 

 

Beste collega’s 
 
Op de laatste vergadering Werkgroep Administratie Vakbonden (WAV) van 22 november 2011, hebben wij als 
ACV de uurroosters niet goedgekeurd.  
Naast onze algemene opmerking dat het personeel te weinig tijd heeft gekregen om het dossier uurroosters 
(meer dan 200 blz.) te bekijken, hebben we heel wat inhoudelijke opmerkingen geformuleerd.  
Er werd door het bestuur een ‘technische werkgroep’ opgestart, hieronder ons verslag van de eerste werkgroep. 
 
1. Uitleg over verschillende prestatie-uren: 

 De mogelijke uren zijn gekoppeld aan de wettelijke norm die door de inspectie zijn opgelegd. Daarbij 

zitten ook de uren die nodig zijn om een eventuele aanvulling te doen bij het  bekomen van een ADV-

dag. Zo moet een nachtdienst bv. 2x per 2 weken een langere shift doen om het tekort.  

 Bij hun ADV dag aan te vullen. Concreet men krijgt 1x 8u ADV maar men werkt zogezegd dagen van 

9u30 (dus 1u30 tekort, dit mag NIET meer aangevuld worden met verlof = want verlof is eigen keuze! 

 Wat in de praktijk wel kan dat men dan in die langere shifts wel 2x verlof neemt. 

 Rekening houdend met 11 uur tussen 2 shiften en 1x 35 uur per week rust. 

 

2. We hebben over volgende zaken bijkomende vragen gesteld: 

 Wat met roulementen voor 4/5 in de vaste nachtdienst? 

 Fliproulementen : Vroegdiensten en AVONDdiensten? 

 Halftijdse in volle dagen? 

 Wat als de ADV-dag (die vast ligt) valt op een feestdag voor de deeltijdsen? 

 

3. Voorstel van de directie door mevrouw Hulpiau  

 Iedereen formuleert zijn persoonlijke keuze (via formulier aan hoofd). 

 Hoofd giet deze voorstellen in een ‘passende puzzel’. 

 Terugkoppelen naar personeel (via teamvergadering). 

 Op WAV van december een uitgewerkt voorstel brengen die een ‘go!’ krijgt van de vakbonden. 

 Eventueel na Nieuwjaar 2011 beginnen in het Basisroulement (1 februari 2011) om verlof te laten 

goedkeuren. 

 Dan de carroussel te laten lopen in de teams om dan te starten na het verlof 1 oktober. 

 Ieder jaar kan (moet niet) de puzzel aangepast worden op de vaste instapdata van 4/5 (1 januari - 1 

mei - 1 oktober). 

Voorstel volgende vergadering werkgroep uurroosters (met zorgcoördinatoren): 8 of 15 december 2011, hebt u 

vragen, suggesties,… stuur ze naar openbarediensten.gent@acv-csc.be  

Namens uw afgevaardigde ACV-Openbare Diensten - Kurt Willaert 
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