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Uitnodiging 2e personeelsvergadering 
OCMW WZC Wielkine 

Gent, 18 november  2014 

Beste collega’s 
 
Er zijn op deze moment 2 vergaderingen van de werkgroep uurroosters WZC Wielkine gepasseerd (4 & 18/11). 
 
Op de tweede vergadering, kwam de directie met een nieuw voorstel van uurroosters, dit voor de voltijdse 
verpleegkundigen en voltijdse zorgkundigen. 
 
Echter kunnen wij over het totaal beeld geen uitspraak doen, gezien de diverse andere uurroosters (halftijds, 
4/5,...) ons niet werden overgemaakt. 
 
Wat hebben we nu concreet afgeproken: 

1. De directie gaat ons zo snel mogelijk (ten laatste op 24 november 2014) alle nieuwe voorstellen van 
uurroosters (Verpleegkundigen en Zorgkundigen) overmaken. Men gaat ons alsook een voorstel van 
geïntegreerd uurrooster (alle disciplines en jobtimes erin verwerkt) voor een 4-tal maanden (Jan-feb-
maart-april 2015) overmaken. 
 

2. We vragen hierbij aan de directie (punt 1) om bovenstaande voorstellen alsook voorafgaandelijk aan alle 
personeelsleden te bezorgen, dit in functie van de teamvergadering die gepland is op 27 november 
2014. 

 

3. Op 27 november 2014 bent u aansluitend op de teamvergadering welkom 

op onze algemene personeelsvergadering (rond 15.30 u.). 

 
4. Mogen wij u vragen om uw opmerkingen reeds kenbaar te maken op de teamvergadering. 

 
We verwachten u allen op onze personeelsvergadering op 27 november 2014 om 15.30 u. in dezelfde 
vergaderzaal als de  teamvergadering. 
Het is de bedoeling om de gemaakte opmerkingen, mee te nemen naar het komende overleg van 28 november 
2014 om 10.30 u. 
 
We gaan met kleine stapjes voorruit... uitgangspunt voor ons blijft invoering vanaf 1 januari 2015, uiteraard op 
basis van haalbaren en correcte voorstellen vanuit de directie. Uiteraard gaan wij u na 28 november verder op de 
hoogte houden. 
 
Alvast tot dan! Met vriendelijke groeten 
Peter Wieme  
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

 
Volg online informatie op www.acv-lrb-gent.be of op 

onze blog: www.acv-lrb-gent.blogspot.be en Twitter/Facebook 

Wenst u online informatie te ontvangen rechtstreeks in uw 
mailbox? Stuur een mailtje naar Peter.Wieme@acv-csc.be 
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