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ACOD INFO-Flash voor leden, militanten en syndicaal afgevaardigden.

Beste ACOD-leden Vlaamse overheid,
Naast de info en artikels in ons maandelijks ledenblad
“Tribune” willen we met onze INFO-flash kort ACODnieuws tot bij jullie brengen in deze corona-tijden.
Het is duidelijk dat ook in deze virustijden het
vakbondswerk voor de leden en personeelsleden niet
stil staat. Onze syndicaal afgevaardigden, militanten
en (adj) secretarissen werken stevig door ter
verdediging van jullie belangen.
Hou jullie gezond. Zorg voor elkaar. Blijf solidair.
Namens het ganse ACOD-team,
Chris Moortgat – Jan Van Wesemael,
Algemeen secretarissen 
Sylvia L’Homme, Eddy Hendryckx, Geert Dermaut,
Adjunct-secretarissen
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Corona
Op vlak van corona stellen we vast dat de cijfers blijven pieken
en dat we zeer waakzaam moeten zijn voor het strikt
toepassen van veilige en gezonde corona-maatregelen.
Het (tele)thuiswerken is de norm en moet toegepast worden,
daar letten onze syndicaal afgevaardigden op.
Wij pleitten voor voorzichtigheid en veiligheid, ook voor hen
die door de aard van hun functie toch fysiek moeten gaan
werken.
Alle entiteiten, departementen en agentschappen dienen zich
strikt te houden aan de beslissingen van het crisiscentrum
Vlaamse overheid (CCVO).

Werkbaar werk
We doen als ACOD-overheidsdiensten ons uiterste best voor
elk peroneelslid die het moeilijk heeft (door ziekte, uitval,
werkdruk, conflict) om paraat te staan om hen bij te staan.
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Onderhandeling en overleg Vlaamse regering en vakbonden
We agendeerden al verschillende keren de bespreking van een
billijke en uniforme vergoeding voor het thuiswerk én de
combinatie met (ergonomisch) materiaal. (bureaustoel enz.)
Minister Somers werkt aan een herziening van de
omzendbrief PTOW en een nieuwe (uitgebreidere)
(tele)thuiswerkregeling.
Dit landt in december op ons onderhandelingsbord.

Als ACOD- Vlaamse overheidsdiensten willen dat er spoedig
degelijke onderhandelingen zijn over de herziening van het
plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW).
Het is voor ons duidelijk dat er strikte afspraken op het vlak
van welzijn moeten gemaakt worden waarbij er de
combinatie werk-privé, gezondheid, financiële
tegemoetkoming en ergonomie centraal staan.

-De onderhandelingen over de afschaffing van het statutair
ambt en statuut zijn momenteel on-hold gezet.
Ook de onderhandeling over de afschaffing ziekteregeling van
de statutairen staan on-hold.
We zullen als ACOD alert en waakzaam zijn.
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- We hebben verder onderhandeld in het Sectorcomite over
de vaststelling van de knelpuntfuncties en de voorwaarden
rond werving binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse
regering zoekt hier het conflict want ze wil niet tegemoet
komen aan onze aanpassingen. Wij willen niet dat een grote
groep functies op die manier alleen contractueel geworven
kunnen worden. Dit is uitholling van het statuut. We geven
een protocol van niet-akkoord.
- De verdere onderhandeling tot vaststelling van de functies
die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met een
andere marktdeelnemer worden uitgesteld voor onbepaalde
duur en worden gekoppeld aan de onderhandelingen rond het
statuut. Hier willen we als ACOD niet dat er verschillende
functies “contractueel” worden verklaard. Dit heeft immers
zware gevolgen voor het niet meer statutair invullen van deze
functies met alle gevolgen vandien (slechtere loon- en
arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden).
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