Notulen van de ondernemingsraad van 11 september 2017

Aanwezig :
* Werkgeversdelegatie :
Mevr. Delmal, Mevr. Vanschoenwinkel, Dhr. Corens, Dhr. Van Raes, Dhr. Beeckmans
* Werknemersdelegatie:
Dhr. Van Esch, Dhr. Akaychouh, Dhr. Piessens, Mevr. De Milde, Mevr. Cauwel, Dhr. Lieten,
Mevr. De Meyst, Dhr. De Rudder, Mevr. Vermeir, Dhr. Vergaelen
* Verontschuldigd: Dhr. Vandevelde
* Genodigde: Dhr. Marchand, Mevr. Jacobs, Dhr. Piot
Voorzitter: DHr. Beeckmans
Secretaris: Dhr. Van Esch
Aanvang: 13u32
1. Goedkeuring van de notulen van de OR van juli 2017:
De heer Piessens merkt op dat mevrouw Legrand en de heer Vergaelen verontschuldigd
waren en dat de heer Van Kelst aanwezig was.
De heer Van Esch vraagt als secretaris een kopie van het document dat naar het Fonds van
de Sociale Maribel werd opgestuurd.
De heer Van Raes antwoordt dat hem dat zal worden bezorgd.
2. Werking vertrouwens persoon:
De heer Marchand geeft toelichting bij slides die de afgevaardigden van de OR niet
hebben ontvangen.
De heer Marchand merkt op dat er meer bekendheid moet gemaakt worden van het
bestaan van de procedure. Problemen zijn dikwijls reeds ver geëscaleerd. Hij heeft het
gevoel dat de werkgever bang is van de gevolgen van pestgedrag informatie.
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De heer Van Esch wijst er op dat er een bijkomend probleem is. Wanneer werknemers bij
mogelijk pestgedrag contact opnemen met de personeelsdienst hebben de werknemers van
deze dienst dikwijls niet de reflex om de betrokken personeelsleden naar een
vertrouwenspersoon door te sturen. Integendeel zelfs, de zaak wordt alleen maar erger
gemaakt.
De heer Van Raes antwoordt dat het geen makkelijke materie is.
De heer Akaychouh stelt voor dat er een brochure bij het onthaal van de nieuwe
werknemers aan deze werknemers wordt meegegeven.
De heer Marchand merkt op dat mensen met pestproblemen niet snel naar buiten komen.
Er is niet altijd een vertrouwen in vertrouwenspersonen.
De heer Beeckmans merkt op dat een vertrouwenspersoon nochtans een middel is om tot
een verzoening te komen.
De heer Marchand antwoordt dat dat niet steeds evident is. Het probleem zit dikwijls
muurvast.
De heer Piessens stelt voor om een apart mailadres te maken voor de
vertrouwenspersonen.
Mevrouw Jacobs merkt op dat vertrouwenspersonen om de twee maanden samen komen.
De heer Van Esch merkt op dat de stukken die besproken worden moeten overhandigd
worden aan de OR.
De heer Beeckmans antwoordt dat het geen beslissingsdocument is.
De heer Van Esch antwoordt dat dat er niet toe doet. Deze discussie is reeds ettelijke
malen in de OR gevoerd. Aan de Arbeidsinspecteur die onlangs op bezoek was is dat ook
meegedeeld. De werkgever werd hierover door de inspecteur geïnterpelleerd. De directie
van het ziekenhuis lijkt zich daar niets van aan te trekken.
De heer Beeckmans antwoordt dat het document zal opgestuurd worden.
3. De hospitalisatieverzekering:
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De heer Piot geeft toelichting bij de documenten. Hij merkt op dat wanneer men een
factuur naar Van Breda opstuurt men de eerste keer een mail moet sturen of telefonisch
contact moet opnemen en het nummer van de kaart doorgeven. Dan ontvangt men de nodige
documenten. Er wordt tevens aan een informatiefolder voor het personeel gewerkt.
Mevrouw Cauwel stelt dat er in feite niets veranderd is voor het personeel.
De heer Piot antwoordt dat dat klopt.
De heer Piessens vraagt wie er van het dossier op de hoogte is wanneer de heer Piot
afwezig is.
De heer Piot antwoordt dat een aantal mensen van de patiëntenadministratie op de hoogte
zijn alsook de werknemers van de personeelsdienst. Zij hebben een opleiding gevolgd.
Mevrouw Vermeir merkt op dat in jullie en augustus een aantal werknemers een zeer hoge
factuur hebben gekregen.
De heer Piot antwoordt dat het hier om ambulante zorgen gaat. Deze facturen dienen
eerst betaald te worden en dan moeten opgestuurd worden naar Van Breda.
4. Ziekenhuisnetwerken:
De heer Beeckmans deelt mee dat alles momenteel rond regionale netwerken draait. Er
wordt momenteel gepraat met Vilvoorde en Halle. Uiteindelijk gaan de ministers beslissen.
De grote vraag is wanneer de regering een uiteindelijke beslissing gaat nemen. Zij heeft al
dikwijls een landing aangekondigd.
De heer Piessens stelt dat hij gehoord heeft dat Halle met Bonheiden aan het spreken is.
De heer Beeckmans antwoordt dat dat eerder Vilvoorde zal zijn.
De heer Piessens stelt dat zonder het UZ Leuven het makkelijker zou zijn in Vlaanderen.
Hij vraagt of voor wat de eerstelijnsnetwerken betreft het UZ Brussel daar ook bij
betrokken is. Wordt er ook gesproken met de huisartsen.
De heer Beeckmans antwoordt dat dat niet direct het geval is. Maar ook daar heeft de
regering niet beslist.
5. Kosten digitale middelen patiënten:
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De heer Corens geeft toelichting: kamercomfort van 5 euro per dag voor
gehospitaliseerde patiënten. Betreft de kosten voor televisie en internet.
Niet voor Omnio-patiënten. Niet voor een verblijf op IZ of neonatologie.
Maximum van 30 dagen (of 150 euro) per patiënt per jaar. Gemotiveerde uitzonderingen
kunnen worden toegestaan door de debiteurenadministratie op vraag van de sociaal
verpleegkundigen.
6. Kostprijs parking spoedpatiënten:
De heer Van Raes stelt dat de vraag terecht was. Bij andere ziekenhuizen blijkt deze
parking meestal gratis te zijn. De directie zal dit dossier moeten bekijken.
Mevrouw Cauwel vraagt of de patiënten weten dat ze desnoods een gratis ticket kunnen
krijgen.
De heer Piessens stelt dat in andere ziekenhuizen voor dag hospitalisatie bij de
inschrijving het ticket automatisch wordt geneutraliseerd. Bij de windmolenparking zou
best verduidelijkt worden dat die parking niet voor patiënten bedoeld is. Kan voor
vervelende problemen zorgen.
7. Rapportering arbeidsduur:
De heer Van Raes geeft toelichting bij het document.
De heer De Rudder stelt dat de terminologie voor nogal wat verwarring zorgt. Hij merkt
op dat er een verschil is tussen overuren en meeruren. In het document spreekt men van
meeruren met toeslag van 50% en 100%. Dat kan niet.
De heer Van Esch vraagt zich af hoe het komt dat de werkgever het na 15 jaar nog steeds
niet begrepen heeft. Meeruren en overuren moeten apart gerapporteerd worden. Anders
kan men de problemen van onderbezetting niet oplossen op de diensten. Hij vraagt of de
overuren werden uitbetaald.
De heer Van Raes stelt dat dat niet het geval is en vraagt wanneer ze moeten uitbetaald
worden.
De heer Van Esch antwoordt dat dat de maand van de prestatie is. Sinds 1977 trouwens.
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Hij merkt ook op dat de BBTK vaststelt dat de CAO overuren niet wordt nageleefd en dat
de BBTK enkel nog klacht kan neerleggen bij de Arbeidsinspectie. Hij vraagt zich ook af of
het nog wel zin heeft dat er met de werkgever akkoorden worden gesloten.
De heer Van Raes antwoordt dat de meeruren en overuren tegen volgende OR zullen
gesplitst worden.
8. Kerstfeest UZB
De heer Van Raes stelt dat de prijs van de cadeautjes wordt verhoogd. Via een web
applicatie gaan de ouders mogen kiezen.
9. Nieuwe uurroosters:
Volgende uurroosters worden door de OR goedgekeurd:
Patiëntenadministratie
Aanvraag dagrooster :
Van 8.00 – 17.30
totaal 8.75 onbetaalde pauze 45’
Vanaf : 10 september 2017
Reden : op vraag van medewerkers

CONG (dageenheid oncologie)
Aanvraag dagrooster :
Van 8u15 – 16u21
totaal
Van 8u45 – 16u51
totaal
Van 8u45 – 17u51
totaal
Van 9u00 – 18u00
totaal
Van 9u00 – 17u30
totaal

7.6
7.6
8.6
8.5
8

onbetaalde pauze 30’
onbetaalde pauze 30’
onbetaalde pauze 30’
onbetaalde pauze 30’
onbetaalde pauze 30’

code NIEUW

code 04180
code 01800
code 06730
code 06859
code 04750

Vanaf : september 2017
Reden : Door in "shiften" te werken op onze consultatie en dagziekenhuis, gaan wij een
betere service kunnen verlenen aan onze patiënten en gaat de werkdruk voor de
verpleegkundigen meer verdeeld worden.
Oogh (consultatie oogheelkunde)
Aanvraag dagrooster :
Van 8.00 – 12.30
totaal 4.5
Van 13.00 – 16.06
totaal 3.1

- pauze
- pauze

code 6932_P
code NIEUW
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Vanaf : 10 september 2017
Reden : optimalisatie van de consultatiedienst

10. Varia:
1/ De heer Beeckmans wenst de heer De Rudder die in oktober met pensioen gaat te
bedanken voor de inzet in de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur van het
ziekenhuis.
De heer De Rudder wenst op zijn beurt iedereen te bedanken voor de jarenlange
samenwerking.
2/ De heer Vergaelen vraagt hoe de Medi-link kaart van het UZ Brussel in een ander
ziekenhuis werkt.
De heer Van Raes stelt voor om daarop in een volgende OR op terug te komen.
Einde vergadering: 15u10
Volgende ondernemingsraad: maandag 9 oktober 2017

6

