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Kijk-op Actua @  
Gent, 2 november 2010 

Aan de militanten en personeel  
uit de Openbare ZORGsector Gent-Eeklo 
 
Wat is er aan de hand met deze Vlaamse regering?  
Wil  z i j  wel  een nieuw akkoord voor de non -prof it? 
 
Oordeel zelf,  met de feiten op een rij:  
 2 februari 2010: bijna 9 maanden geleden overhandigden wij het eisenbundel, het 

eisenbundel voor een nieuw akkoord, opgesteld na ruime bevraging  in de sector. 
 8 juni 2010: 15.000 werknemers stapten door de straten van Brussel om 

onderhandelingen te eisen. 
 28 oktober 2010: 900 deelnemers aan de provinciale actie te Gent. 
 19 november 2010 - 10 u.: Nationale Actie Noordstation Brussel. 

 

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

bestuur werd hiervan reeds op 2 november 2010 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… ‘nationaal’ 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! 

ZORGsector - Nationale Actie 
19/11/2010 - 10 u. Noordstation Brussel  
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Nu is het één voor 12! De tijd tikt...  
WE moeten NU ‘Nationaal’ VOORUIT ! 

 

Praktische informatie: 
 
Betoog je mee in Brussel… 
 

Afspraak op 19 november 2010 om 8 u.  
inkomsthal NMBS Station Gent-Sint-Pieters 

 
Gelieve voor 16 november 2010 jouw deelname te 
bevestigen (als je voorafgaandelijk inschrijft voorzien we een 
trein ticket): 

- Telefonisch op het nummer van ons secretariaat  

ACV-Openbare Diensten (09) 265 43 30 of 

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

 

Als Openbare ZORGsector Gent-Eeklo 
moeten we massaal aanwezig zijn! 

 
Alvast tot dan! 
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