
                 
  

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 

 

Kijk-op Actua @  
Gent, 6 oktober 2010 

Aan de militanten en personeel uit de Openbare ZORGsector Gent-Eeklo 
 
Een nieuwe golf van Witte Woede komt er aan! 
 
Op 2 februari hebben we de eisenbundels voor een nieuw federaal en Vlaams non-profit akkoord overgemaakt 
aan de Regeringen. Gezien er weinig tot geen reactie kwam, organiseerden we op 8 juni, de vooravond van de 
verkiezingen een succesvolle betoging in Brussel.  
 
Uiteindelijk zijn er dan zowel op federaal als op Vlaams niveau besprekingen gestart, maar echte en grondige 
onderhandelingen zijn er momenteel niet. Op federaal niveau omdat er nog altijd geen regering is, op Vlaams 
niveau omdat ze het eisenbundel zeker niet genegen zijn, en dat is dan zeer zacht uitgedrukt…  
 
Als we een nieuw en een goed akkoord willen, dan kunnen we niet anders dan actie voeren. Niets doen is immers 
geen optie. Er is, in samenspraak met de andere betrokken centrales binnen het acv, beslist om actie te voeren. 
Eerst op regionaal/provinciaal niveau, later - in december – volgt er een grote nationale actie. 
 
Oost-vlaanderen heeft beslist om provinciaal actie te voeren op donderdag 28 oktober 2010. We komen bijeen 
om 10 uur op het Sint-Pietersplein te Gent voor een daverende fietsactie door Gent. Het doel van de actie is 
dubbel: enerzijds het beleid een duidelijk signaal geven, anderzijds is het een actieve oproep tot uw collega’s van 
uw instelling of organisatie. 
 

We verwachten dat U als militant op zijn minst aanwezig bent op de actie. Er 
is een stakingsaanzegging, dus voor die dag wordt stakerssteun betaald. Uw  

bestuur werd hiervan reeds op 6 oktober in kennis gesteld. 
  

Bovendien vragen we U met aandrang uw collega’s op de werkvloer verder te informeren over het eisenbundel 
en de komende actie(s). In bijlage vind je hiervoor een pamflet dat nog eens kort het eisenbundel weergeeft. 

Verspreid het en leg het uit aan uw collega’s.  
 

Uiteraard zijn ook uw collega’s niet-militanten van harte welkom op de actie. 
 
En nu… vooruit ! Doe uw plicht als militant ! Heb je nog vragen,… aarzel niet om ons te contacteren 
 
Met strijdbare groeten 
 
 
Christine De Geyter      Peter Wieme 
Vast Afgevaardigde AZ Jan Palfijn    Gewestelijk Secretaris 
Coördinator ZORG Platform Gent-Eeklo    ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
  

CAO Onderhandelingen  
‘Op naar een nieuw  

federaal ZORGakkoord! 
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Het is 5 voor 12! De tijd tikt...  
WE moeten NU VOORUIT ! 

 

Praktische informatie: 
 
Fiets je mee…  
 

Afspraak op 28 oktober 2010 om 10 u.  
op het Sint-Pietersplein te Gent. 

 
Gelieve voor 21 oktober 2010  jouw deelname te bevestigen: 

- Telefonisch op het nummer van ons secretariaat  

ACV-Openbare Diensten (09) 265 43 30 of 

- per e-mail openbarediensten.gent@acv-csc.be  

 
Gelieve alsook te laten weten of je komt met de fiets,  

of wij voor een fiets moeten zorgen. 
 

Alvast tot dan! 
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