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Kijk-op Actua @  
Gent, 17 januari 2014 

Beste collega’s 
 
Reeds jaren aan een stuk wordt er de Werkgroep Administratie Vakbonden en op het specifiek overleg 
Ouderenzorg, door ACV - Openbare diensten gevraagd om de personeelsleden uit de WZC's de kans te 
geven om op jaarbasis een vrij weekend verlof te nemen. 
 
Om duidelijkheid te krijgen over de toepassing op de werkvloer (vanuit de 4 WZC’s) en om onze vraag 
kracht bij te zetten, vragen we aan het zorgkundig en verpleegkundig personeel om onderstaande 
enquête in te vullen en ons terug te bezorgen. 
 
U kan de enquete ook steeds afgeven aan onze afgevaardigden van het ACV-Openbare diensten. 
Deze enquete zal anoniem worden verwerkt. 
 
Het is dan ook de bedoeling om op basis van de binnen gekomen enquêtes, de resultaten ervan op een 
construtieve manier te bespreken met het OCMW Bestuur. 
 
De enquête is anoniem, mogen wij u bij deze oproepen deze massaal in te vullen en uiterlijk op 3 
februari 2014 deze terug te bezorgen aan uw afgevaardigde of aan onze Vast Afgevaardigde Kim 
Colman. 
 
Met dank bij voorbaat, met vriendelijke groeten 
 
Kim Colman     Peter Wieme 
Vaste Afgevaardigde     Gewestelijk Secretaris 
AZ Jan Plafijn & OCMW Gent   ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
Coördinator  ZORGplatlform 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
 

Gelieve aan te duiden wat past: 

Algemene informatie 
1. Wat is uw leeftijd? 

 18 – 25 
 26 – 35 
 36 – 45 
 46 – 55 
 56 – 60 
 Ouder dan 60 

 

Enquête - Verlof 2014 
WoonZorgCentra 
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2. Wat is uw geslacht? 
  Man 
  Vrouw 
 
3. Hebt u kinderen? 
  Ja 
  Nee 
 
4. Zijn uw kinderen nog inwonend? 
  Ja  

 Neen 
 
5. Wat is (zijn) de leeftijd(en) van uw kinderen? 
 Kind 1: ……… - Schoolgaand:  Ja  Neen 
 Kind 2: ……… - Schoolgaand:  Ja  Neen 
 Kind 3: ……… - Schoolgaand:  Ja  Neen 
 Kind 4: ……… - Schoolgaand:  Ja  Neen 
 
4. In welk WZC bent u tewerkgesteld? 

 WZC De Liberteyt 
 WZC De Vijvers 
 WZC Zonnebloem 
 WZC Het Heiveld 

 

Verlof in 2013: 
 
1. Was u in verlof tussen 01/06/2013 en 30/09/2013? 

 Ja 
 Neen 

 
2. Kunt u de aaneensluitende periodes opgeven? 

van …………………………………. tot …………………………………. 
van …………………………………. tot …………………………………. 
 

3. Hoeveel weekends waren inbegrepen in uw verlofperiode? 
 1 
 2 
 3 

 
4. Hebt u een weekend gewisseld? 

 Ja 
Neen 
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Verlof 2014: 
 
1. Vind u het belangrijk een vrij weekend te hebben, zonder te moeten wisselen? Zo ja, binnen welke 
periode? 

 Juni  - September 
 Andere periode 

 
2. Is uw verlof reeds aangevraagd? 

 Ja 
 Neen 
 

3. Duid aan welk belang u hecht aan deze problematiek rond het verkrijgen van een vrij weekend met 
een cijfer van 1-5, waarbij 1 staat voor geen belang en 5 voor heel veel belang. 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
Hebt u nog andere vragen, suggesties, bedenkingen over het verlof? 
 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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Vrijblijvend 
Om u op de hoogte te houden over de 
resultaten van deze enquête, of over andere 
thema’s binnen het OCMW,  
geef aan onze Vast Afgevaardige Kim Colman 
gerust uw naam, telefoon, e-mail adres door 
(we garanderen u ook hier de vertrouwelijke 
behandeling). 
 
U kan Kim Colman bereiken via: 

- E-mail: Kim.Colman@acv-csc.be 

- GSM: 0473 56 29 87 

Alvast dank  
voor uw medewerking! 
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