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Willy Van Esch
donderdag 7 december 2017 13:52
Sofie De Meyst; Elke Neirynck
FW: regeling vervangende feestdagen

From: Jan Van Raes
Sent: donderdag 7 december 2017 9:31
To: Willy Van Esch; Wendy Cauwel; Chantal Hermans
Subject: regeling vervangende feestdagen
Beste Willy, Wendy en Chantal,
Bedankt voor het constructieve gesprek van dinsdag 5 december. Het is belangrijk dat we de tijd nemen om samen
te overleggen en daardoor elkaars standpunten goed aan elkaar kunnen uitleggen, zeker voor complexe
aangelegenheden, zodat de juiste keuzes kunnen gemaakt worden in het belang van de medewerkers van UZ
Brussel .
Zoals afgesproken heb ik het onderwerp vervangende feestdagen op het directiecomité gebracht.
Ik beloofde via mail feedback te geven, vandaar deze mail.
Wij hebben op het directiecomité gisteren, uitgebreid de verschillende opties besproken en het directiecomité volgt
de redenering dat, indien er geen consensus op de ondernemingsraad van maandag wordt bereikt voor het voorstel,
dat door de directie werd ingediend, we dan inderdaad de feestdagen die in een weekend vallen vervangen door de
eerste gewone activiteitsdag die in het ziekenhuis op die feestdag volgt. Voor de feestdagen van 21 juli 2018 en 11
november 2018, komt dit dan respectievelijk neer op 23 juli 2018 en 12 november 2018. Er is dus niet geopteerd
voor een alternatief voorstel omdat dit de complexiteit van de feestdagenregeling verhoogt.
Indien gewenst wil ik mij zeker vrijmaken om hierover samen te zitten en uiteraard zullen we dit verder kunnen
bespreken tijdens de ondernemingsraad van maandag..

Met vriendelijke groet,
Jan
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Jan Van Raes, PhD
HR directeur
jan.vanraes@uzbrussel.be
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel
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www.uzbrussel.be
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De informatie in deze Internet-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien
u niet de bedoelde bestemmeling bent, dan is het openen, kopiëren en verspreiden ervan verboden.

Please consider the environment before printing this email.
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