Notulen van de ondernemingsraad van 10 juli 2017

Aanwezig :
* Werkgeversdelegatie :
Mevr. Delmal, Mevr. Vanschoenwinkel
* Werknemersdelegatie:
Dhr. Van Esch, Dhr. Akaychouh, Dhr. Piessens, Dhr. Vandevelde, Mevr. De Milde, Mevr.
Hermans, Mevr. Cauwel, Dhr. Lieten, Mevr. De Meyst, Mevr. Legrand
* Verontschuldigd: Dhr. Beeckmans, Dhr. Van Raes, Dhr. Corens, Dhr. De Rudder
Voorzitter: Mevr. Vanschoenwinkel
Secretaris: Dhr. Van Esch
Aanvang: 13u30
1. Goedkeuring van de notulen van de OR van juni 2017:
Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
2. Goedkeuring van de notulen van bijzondere OR van juni 2017
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen.
3. Rapport personeelsbezetting 2de kwartaal 2017:
Mevrouw Vanschoenwinkel geeft uitleg bij de documenten.
Er zijn verder geen vragen.
4. Nieuwe uurroosters juli 2017:
Volgende uurroosters worden goedgekeurd.
OK (operatiekwartier)
Aanvraag dagrooster :
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Van 6.30 – 17.00
totaal 10
onbetaalde pauze 30’
Vanaf : juli
Reden : optimalisatie van uurroosters

code 00150

FINC (financiële dienst)
Aanvraag dagrooster :
Van 08.00 – 14.30
totaal 6
onbetaalde pauze 30’
Vanaf : september 2017
Reden : medewerker zal starten aan 90%

code 04350

KPSA (kinderpsychiatrie administratie)
Aanvraag dagrooster :
Van 08.00 – 14.30
totaal 6
onbetaalde pauze 30’
Vanaf : september 2017
Reden : medewerker zal starten aan 80%

code 04350

SINT-SHLK (secretariaten interne en heelkunde)
Aanvraag dagrooster :
Van 08.00 – 17.00
totaal 8.25 onbetaalde pauze 45’
Van 08.00 – 17.36
totaal 9.10 onbetaalde pauze 30’
Van 09.00 – 18.00
totaal 8.50 onbetaalde pauze 30’
Van 08.30 – 18.00
totaal 9.00 onbetaalde pauze 30’

code 01230
code 06871
code 06859
code 06120

Vanaf : september 2017
Reden : optimalisaties planning van uurroosters
5. Varia
1/ De heer Piessens deelt mee dat de LBC de bijdrage van de heer Beeckmans in de laatste
UZegt volledig kan onderschrijven.
2/ Mevr. Vanschoenwinkel stelt dat in de vorige bijzondere ondernemingsraad gevraagd
werd waarom er een daling was van 4,1% bij de “sociale dienst”.
De heer Corens heeft haar hierover een mail gestuurd met de volgende toelichting over de
kosten:
-

2,5 FTE administratief bediende kinderkribbe: 93.057 euro. Deze uitgave werd ten
onrechte onder deze post gerapporteerd en werd verschoven naar “kribbe”
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-

kinderopvang: 36.570 euro
remgeld van vrijwilligers en gepensioneerde medewerkers van voor de invoering van
de hospitalisatieverzekering: 32.793 euro
kerstfeest: 18.876 euro
kosten op pensioenstelling (etentje enz.) 5.559 euro
interne leveringen keuken (recepties pensionering): 6.313 euro

3/ De heer Piessens heeft een aantal vragen voor de volgende OR over de
ziekenhuisnetwerken:
-

met wie worden er gesprekken gevoerd
wat is de inhoud van deze gesprekken
op welk niveau worden er gesprekken gevoerd (Medische Raad, Raad van Bestuur,
hoofdartsen, …)
heeft men reeds een zicht over welke specialisaties er worden gebundeld

Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat er momenteel weinig duidelijkheid heerst. Zij zal
de vragen doorgeven.
4/ De heer Lieten stelt dat patiënten 1 à 2 euro extra betalen voor internet zelfs al
gebruiken zij internet niet. Wie heeft dat beslist? Het is een dure grap voor mensen die
lang gehospitaliseerd zijn. Wat gebeurt er met dat geld? Zelfs dementerende patiënten
moeten betalen. De artsen krijgen er grijs haar van.
Mevrouw Hermans vraagt of dat naar analogie met andere ziekenhuizen is.
De heer Van Kelst stelt dat men dan consequent moet zijn: in andere ziekenhuizen betalen
de patiënten niet voor de parking van de urgentiedienst. In feite is het niet belangrijk dat
deze mensen betalen.
Mevrouw De Meyst stelt dat het ook niet kan dat wanneer de parking vol is het personeel
ook moet betalen.
5/ Mevrouw Cauwel heeft vastgesteld dat er wijzigingen zijn in de
hospitalisatieverzekering. Wat gebeurt er voor tandheelkunde? De mail van de werkgever
aan de werknemers van het ziekenhuis heeft een andere inhoud dan in de OR is
meegedeeld.
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Mevrouw Hermans stelt dat er op intranet tegenstrijdigheden staan.
Mevrouw Delmal stelt dat de uitleg op Insite inderdaad niet duidelijk is.
6/ De heer Lieten stelt dat hij graag de werking van de vertrouwenspersoon van het
ziekenhuis had gekend.
Mevrouw Delmal antwoordt dat dat in het Arbeidsreglement wordt vermeld. Het Comité
Preventie is daar voor bevoegd. Er is daar een oproep van de heer Van Raes gedaan aan de
personeelsafgevaardigden om deel te nemen aan een opleiding.
7/ De heer Piessens vraagt of het klopt dat de e-learning bijscholing gekoppeld wordt aan
het personeelsdossier.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat dat nog niet het geval is, het wordt beschouwd
als bijscholing.
8/ Mevrouw Legrand vraagt tot wie men zich moet wenden wanneer er problemen zijn met
een aanspreekpunt.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat men zich tot de heer Kim Adriansens moet
wenden.
Einde vergadering: 14u10
Volgende ondernemingsraad: maandag 11 september 2017
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