Notulen van de ondernemingsraad van 13 februari 2017

Aanwezig :
* Werkgeversdelegatie :
Dhr. Van Raes, Dhr. Beeckmans, Dhr. Corens, Mevr. Vanschoenwinkel
* Werknemersdelegatie:
Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr. Akaychouh, Dhr. Piessens, Mevr. Hermans, Mevr. De
Milde, Dhr. Vergaelen, Dhr. Lieten, Mevr. Hermans, Dhr. Maudens, Mevr. De Meyst, Mevr.
Neirynck, Dhr. Vandevelde
* Verontschuldigd: Mevr. Stinckens, Mevr. Cauwel, Dhr. Maudens, Mevr. Neirynck, Mevr.
De Meyst, Dhr. De Rudder
Genodigde: Mevr. Lemmens
Voorzitter: Dhr. Beeckmans
Secretaris: Dhr. Van Esch
Aanvang: 13u35
1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad december 2016:
Mevrouw Vanschoenwinkel merkt op dat zij voor deze ondernemingsraad verontschuldigd
was.
2. Bijzondere ondernemingsraad december 2016:
De notulen worden goedgekeurd.
3. Betaalde feestdagen::
De heer Vandevelde stelt dat het ABVV niet meer geïnteresseerd is in deze problematiek.
Er wordt in dit dossier al meer dan 13 jaar rond de pot gedraaid en afspraken worden niet
nageleefd.
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De heer Beeckmans antwoordt dat mevrouw Lemmens toch een korte toelichting over de
problematiek zal geven.
Mevrouw Lemmens geeft een toelichting van de problematiek van de betaalde feestdagen
en het Raamakkoord.
De heer Beeckmans stelt dat het hier om een zeer belangrijke afspraak gaat.
De heer Van Esch stelt dat het ABVV van het ziekenhuis reeds maanden geleden afstand
heeft genomen van dit Raamakkoord. De vakbondssecretaris van de BBTK had trouwens
geen mandaat om dat akkoord goed te keuren.
De heer Vandevelde merkt op dat de ABVV delegatie van het ziekenhuis met de werkgever
een aantal bijkomende zaken voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster
was overeengekomen. De werkgever was akkoord om de meerkost hiervan te dragen. De
werkgever van zijn kant heeft deze afspraak nooit nageleefd vandaar dat het ABVV
afstand heeft genomen van het Raamakkoord.
De heer Beeckmans stelt dat het ABVV het raamakkoord nochtans mee goedgekeurd
heeft in de ondernemingsraad.
De heer Van Esch antwoordt dat dat misschien wel het geval is maar dat het ABVV daarna
duidelijk gemaakt heeft dat het ABVV uit het akkoord stapt.
De heer Van Raes stelt dat het Raamakkoord toch een evenwichtig akkoord is.
De heer Vandevelde antwoordt dat het daar niet om gaat. De afspraak in verband met
deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster werd nooit nageleefd.
De heer Beeckmans stelt dat er enkel een akkoord was over de deeltijdsen met een vast
uurrooster. Het is de eerste maal dat de eis in verband met de feestdagen van variabele
deeltijdsen door het ABVV geformuleerd wordt. Hij stelt dat er alles aan gedaan werd om
de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Er kan nog steeds gepraat worden.
De heer Van Esch antwoordt dat het Raamakkoord het ABVV niet meer interesseert.

4. Project Peterschap 2017:
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De heer Van Raes verwijst naar het document dat samen met de agenda werd opgestuurd
naar de leden van de OR. Het betreft een bevestiging van de twee extra mandaten.
5. Inzet Mobiele Equipe 2016:
Mevrouw Vanschoenwinkel geeft toelichting bij de documenten die samen met de agenda
aan de leden van de ondernemingsraad werden toegestuurd. Er werd gevraagd om de
mandaten Onkelinx en Colla te splitsen. Dat is ook gebeurd.
De heer Van Esch stelt dat de informatie die gegeven wordt nog steeds niet overeenkomt
met hetgeen de regelgeving voorziet en waarop het ABVV de voorbije maanden regelmatig
heeft aangedrongen. Het ABVV zal daarom in de toekomst geen enkele subsidiëring nog
kunnen goedkeuren.
6. Rapportering personeelsbezetting 4de kwartaal 2016:
De heer Van Raes geeft toelichting bij de documenten. Hij wijst op de gestadige groei van
het personeelsbestand.
7. Toegankelijkheid ’s avonds van de hoofdingang voor de personeelsleden:
De heer Beeckmans deelt mee dat het voor de personeelsleden voortaan opnieuw mogelijk
is om ’s avonds langs de hoofdingang buiten te gaan.
8. Goedkeuring nieuwe uurroosters januari 2017:
Volgende uurroosters worden door de OR goedgekeurd:
KNEU (kinderneurologie)
Aanvraag dagrooster :
Van 10.00 – 13.48
totaal 3.8 - pauze
code 02350
Vanaf : februari
Reden : Vanaf 1/2/2017 zou een kinesiste op de dienst Kinderneurologie, op dinsdag
volgens deze code werken.
BKZ (balie kinderziekenhuis)
Aanvraag dagrooster :
Van 13.42 – 17.30
totaal 3.8
Vanaf : januari

- pauze

code 06824
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Reden : Vanaf januari 2017 start er op BKZ iemand halftijds, telkens 3u48 in de
voormiddag (HD van 8u tot 11u48) of 3u48 in de namiddag (van 13u42 tot 17u30).

CDER (consultatie dermatologie)
Aanvraag dagrooster :
Van 11.30 – 19.51
totaal 7.6 onbetaalde pauze 45’
code NIEUW
Vanaf : januari
Reden : De uurroosters van de drie schoonheidsspecialisten op consultatie dermatologie
zijn aangepast volgens de codes die al bestonden. Het dagrooster vanaf 11u30 is nieuw.
9. Goedkeuring notulen ondernemingsraad januari 2017:
De notulen worden goedgekeurd
10. Benoeming bedrijfsrevisor UZB:
De heer Beeckmans vraagt of de ondernemingsraad akkoord kan gaan met de
herbenoeming van de bedrijfsrevisor.
De heer Van Esch stelt dat het ABVV niet akkoord gaat met de her aanstelling van de
bedrijfsrevisor.
De heer Beeckmans vraagt wat de reden is.
De heer Van Esch antwoordt dat het ABVV de reden aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur zal kenbaar maken.
De heer Beeckmans vraagt of de overige vakbonden met de aanstelling akkoord kunnen
gaan.
De heer Piessens stelt dat de LBC akkoord gaat.
De heer Lieten knikt positief namens de ACLVB.
11. Kwartaalrapportering arbeidsduur Q4:
De heer Van Raes geeft uitleg bij de documenten.
De heer Piessens stelt dat de resultaten positief zijn. Ze kunnen wel niet blijven
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verbeteren.
De heer Van Raes antwoordt dat dat inderdaad zo is en dat dat alles moet blijven
opgevolgd worden.
12. Nieuwe uurroosters februari 2017:
Er werden geen nieuwe uurroosters aangevraagd.
13. Varia:
1/ De heer Piessens heeft vernomen dat er op de Intensieve Zorgen voor wat de
onderhoudsdienst betreft een reorganisatie heeft plaats gevonden. Het aantal
werknemers zou van 5 FTE gedaald zijn naar 2 FTE.
Hij had daar graag meer inlichtingen over gehad.
2/ De heer Piessens stelt dat er voor de Neonatale eenheden een wettelijke regeling
inzake poetsen bestaat. In het UZ Brussel echter moet de poetsvouw van deze dienst in
het weekend in de keuken gaan helpen.
3/ De heer Piessens stelt dat er werd afgesproken dat in de ondernemingsraad van
februari de maaltijdprijzen zouden worden besproken. Dat punt stond echter niet op de
agenda.
De heer Vergaelen stelt dat er verpleegkundigen zijn die verschillende shiften overlappen.
Voor deze mensen zou de tweede maaltijd liefst aan halve prijs worden aangeboden.
Einde vergadering: 15u30
Volgende vergadering: 13 maart 2017
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