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Beste collega’s
Graag informeren wij jou, over volgende interessante en praktische onderwerpen:

1.
2.
3.
4.
5.

ParkeerAPP
Personeelszaken
Digitale Loonbrief
Veiligheidsoproep
‘Het Rapport Lokale Besturen’ al ingevuld?

1.

De lang verwachte ParkeerAPP voor woon-werkverkeer/straatparkeren is er voor de
personeelsleden van Stad Gent en OCMW Gent.
Hiermee kan je parkeren aan een voordeeltarief in de groene en oranje zones. Dus NIET in de gele
en rode zones!
Voor meer informatie kan je steeds terecht:
 Infopunt Personeel 09/266 70 90 – infopunt.personeel@stad.gent
 Intranet: http://portaal:50000/irj/portal
Communicatie  Stadsbrede Richtlijnen  Infofiches  Woon-werkverkeer met de auto
 1.5. Gebruik van de ParkeerAPP voor straatparkeren
Hoe weet je in welke zone je staat ?  ga naar de link hieronder en tik de straatnaam in :
https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-parkeerplan/parkeren-op-straat

2.

We krijgen verschillende signalen dat de vragen die aan de dossierbeheerders

personeelszaken gesteld worden, niet altijd even vlot beantwoord worden.
Na deze problematiek aangekaart te hebben, zouden volgende stappen dit moeten verhelpen –
richt je tot (in chronologische volgorde) :
 Stap 1 : Infopunt Personeel 09/266 70 90 – infopunt.personeel@stad.gent
 Stap 2 : “antenne personeel” op jouw eigen dienst
 Stap 3 : jouw rechtstreekse leidinggevende
 Stap 4 : jouw dossierbeheerder personeelszaken
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3.

De digitale loonbrief: indien je jouw digitale loonbrief niet thuis maar op het werk raadpleegt. Zorg steeds dat je na afloop “afgemeld” bent ! Sluiten alleen is niet voldoende:
 Stap 1 : sluit de PDF af zo je jouw loonbrief downloadde;
 Stap 2 : meld je af bij het programma SDWorks (rechtsboven op Afmelden klikken);

Volledig afsluiten =
klikken op Afmelden



Stap 3 : printte je jouw loonbrief uit? –> vergeet hem niet mee te nemen naar huis;

Problemen met het ontcijferen van de codes op jouw loonfiche?
Voor meer informatie kan je steeds terecht op intranet: http://portaal:50000/irj/portal
Communicatie  Stadsbrede Richtlijnen  Infofiches  Salaris  1.10 Het nieuwe loonbriefje.
Wil je graag een papieren versie – dan bezorgen we jou die.

4. Veiligheidsoproep!
Op vraag van de Dienst Preventie : wil de plooifiets van Stad Gent/OCMW Gent NIET meer
gebruiken en dringend binnenbrengen bij de werkgever.
De veiligheid van deze plooifietsen is niet langer gegarandeerd!

5. Het Rapport Lokale Besturen: Vergeet je niet onze enquête in te vullen op
www.rapportlokalebesturen.be.
In de loop van de maand maart komen onze afgevaardigden langs om je aan te moedigen!

VU: Peter Wieme Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo
Poel 7 - 9000 GENT – (09) 265 43 30 – e-mail: openbarediensten.gent@acv-csc.be website: www.acv-lrb-gent.be
Verboden op de openbare weg te gooien

Groep Gent
Nieuwsbrief 20180306

ENQUÊTE: Is jouw lokaal bestuur een goede werkgever?
Volgend jaar zijn er lokale verkiezingen. In de aanloop naar die verkiezingen peilt ACV Openbare
Diensten naar de tevredenheid van het personeel in alle lokale besturen. Zo weet zowel het huidige
bestuur als het toekomstige wat er leeft bij het personeel. Je komt ook te weten hoe tevreden je zelf
bent op je werk.
De enquête loopt van 23 november 2017 tot 30 april 2018 (is verlengd). We gaan de werktevredenheid van
het personeel na door te kijken naar arbeidsinhoud, -voorwaarden, -omstandigheden, -verhoudingen en organisatie. De resultaten gieten we in een rapport per bestuur. Die maken we nog voor de verkiezingen
bekend. Na de verkiezingen bezorgen we het rapport ook aan de nieuwe bestuursploegen. Zo leggen we de
belangen van jou en je collega’s op tafel. Ook jij ontvangt het rapport van jouw gemeente nadat het
onderzoek is afgelopen.
Geef je mening in de enquête! Moedig al je collega’s aan om hetzelfde te doen. Hoe meer deelnemers, hoe
luider onze stem zal klinken!
De enquête invullen duurt maximum 10 minuten. Je komt ook onmiddellijk na het invullen te weten hoe
tevreden je zelf bent op je werk.
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Scan de QR-code hieronder en je kan
onze enquête direct online invullen.
De papieren versie is alsook
beschikbaar bij uw afgevaardigden.

Heb je vragen, suggesties,... of wens je met ons mee te werken,
stuur gerust een e-mailtje naar Peter.Wieme@acv-csc.be

Volg ons ook op
www.facebook.com/acv.oostvllok
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