Notulen van de ondernemingsraad van 13 november 2017

Aanwezig :
* Werkgeversdelegatie :
Dhr. Van Raes, Dhr. Beeckmans, Dhr. Corens, Mevr. Delmal
* Werknemersdelegatie:
Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr. Akaychouh, Dhr. Piessens, Mevr. De Milde, Dhr. Lieten,
Mevr. De Meyst, Dhr. Vandevelde, Mevr. Cauwel
* Verontschuldigd: Mevr. Vanschoenwinkel, Mevr. Hermans, Mevr. Neirynck
Voorzitter: Dhr. Beeckmans
Secretaris: Dhr. Van Esch
Aanvang: 13u34
1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad oktober 2017:
De heer Van Raes merkt op dat punt 9 afkomstig is van een vorige OR.
2. Feestdagenkalender 2018:
De heer Van Raes stelt dat de bespreking van de feestdagenkalender na bemerkingen op
de vorige OR nu als agendapunt werd genotuleerd zodat de procedure correct wordt
nageleefd.
De heer Van Esch stelt dat het ABVV niet akkoord kan gaan met de vervangende
feestdagen op de kalender en dat het ziekenhuis dient te worden gesloten de maandag
volgende op de dag dat de feestdag in het weekend valt. Hij legt uit dat dat normaliter de
regel is en dat de toekenning van vervangende feestdagen een uitzondering is. Het feit dat
werknemers maandag niet moeten komen werken voor hen interessanter is.
De heer Beeckmans stelt dat hij deze werkwijze niet begrijpt. In het verleden heeft de
OR steeds de voorgestelde kalender aanvaard. Wat is hiervan de motivatie.
De heer Van Esch antwoordt dat dat onder meer een reactie is op het feit dat in het
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verleden de mondelinge afspraken met de directie rond de afschaffing van de jobtime bij
vervangende feestdagen niet werden nageleefd.
De heer Beeckmans stelt dat de vrijheid om de vervangende feestdagen naar goeddunken
op te nemen niets te maken heeft met de jobtime.
De heer Van Esch antwoordt dat dat er alles mee te maken heeft.
De heer Van Raes stelt dat de vervangende feestdagen voor volgend jaar misschien reeds
in Saga werden ingepland. Er moet vermeden worden dat een goed systeem wordt
afgeschaft.
De heer Van Esch antwoordt dat het ABVV bij haar standpunt blijft.
De heer Piessens stelt dat hij vragen heeft bij het feit dat dat twee vervangende
feestdagen zouden vervangen worden zonder dat daar voor het personeel iets tegenover
staat. De twee dagen brengen nu voor het ziekenhuis geld op, maar er staat voor het
personeel niets tegenover.
De heer Beeckmans meent dat werknemers moeten kunnen kiezen.
De heer Van Esch merkt op dat er over de feestdagenkalender een consensus moet zijn
binnen de OR.
De heer Beeckmans vraagt aan mevrouw Delmal om de regelgeving rond de
feestdagenkalender na te kijken. Hierop verlaat mevrouw Delmal de vergadering.
De heer Van Raes stelt dat er bij niet consensus zich een ernstig probleem stelt. Hij stelt
voor de problematiek te verschuiven naar de bespreking van de verlofkalender van 2019.
De heer Piessens stelt dat de feestdagenregeling werd uitgewerkt in het Raamakkoord.
De heer Van Esch stelt dat het ABVV bij haar standpunt blijft en dat het ziekenhuis die
twee maandagen moet sluiten. De werkgever kan steeds de bemiddeling van de Sociale
Inspectie vragen. Deze dienst heeft immers in hoofdzaak een bemiddelende rol.
3. Uurregeling 24/12 en 31/12:
Er zijn geen opmerkingen bij de nota van de werkgever.
4. Project ‘Peterschap 2018’:
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De heer Van Raes stelt dat aan de nieuwe verantwoordelijke van de hoteldienst gevraagd
werd om meer duidelijkheid te verschaffen rond de begeleiding van de betrokken
personeelsleden.
De heer Vandevelde stelt dat de leden van de OR geen correcte kopie van het document
hebben ontvangen. Het document werd ondertussen immers ondertekend door de
secretaris van de ondernemingsraad.
De heer Van Raes antwoordt dat hij het betreffende document aan de leden van de
ondernemingsraad zal bezorgen.
5. Kwartaalrapportering arbeidsduur Q3:
De heer Van Raes geeft uitleg bij de documenten.
De heer Lieten vraagt waarom er zoveel extra uren op de dienst Radiologie werden
gepresteerd.
De heer Van Raes antwoordt dat dat moet worden nagekeken.
De heer Piessens vraagt of de diensten die niet vermeld staan geen overuren presteren?
6. Uurroosters november 2017:
Er zijn geen nieuwe uurroosters voor november.
7. Varia:
1/ De heer Piessens stelt dat aan het personeel gevraagd werd om in het kader van de
besparingen de patiënten extra in de watten te leggen. Nochtans staan er buiten
rolstoelen die drijfnat zijn. Dit is niet goed voor de patiënt en slecht voor het materiaal.
2/ De heer Piessens vraagt wat op de dienst intensieve zorgen het verschil is tussen een
hoofdverpleegkundige en een aanspreekpunt.
De heer Beeckmans antwoordt dat deze vraag best aan mevrouw Vanschoenwinkel wordt
gesteld.
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3/ De heer Piessens stelt dat op de verpleegafdelingen de bestaffing gebeurt a rato het
aantal patiënten die er liggen, maar in het weekend is de bestaffing te weinig en dat is
niet goed voor het patiënt, noch voor het ziekenhuis. Twee verplegers is veel te weinig.
Besparen oké, maar tot hoever kan men gaan.
De heer Beeckmans stelt voor dat dat aan mevrouw Vanschoenwinkel wordt gevraagd.
4/ De heer Lieten merkt op dat de kosten voor een parkeerplaats de pan uit rijzen.
De heer Beeckmans antwoordt dat het vinden van een parkeerplaats problematisch is. Er
is een nieuwe parking voorzien van 600 plaatsen. Er zal getracht worden om die volgend
jaar te realiseren.
Mevrouw De Meyst Merkt op dat het vinden van een parkeerplaats zelfs voor het
personeel problematisch is.
De heer Beeckmans stelt dat er een mobiliteitsgroep is die de problematiek onderzoekt.
Mevrouw Vermeir vraagt of er nog eens een groepsaankoop voor elektrische fietsen kan
worden georganiseerd.
De heer Beeckmans antwoordt dat de groepsaankoop in het verleden bedoeld was als
eenmalige actie.
5/ De heer Akaychouh vraagt of er reeds een evolutie is in het ziekenhuisnetwerk.
De heer Beeckmans antwoordt dat er niets evolueert. Zelfs binnen de regering is er geen
eensgezindheid.
6/ Mevrouw Delmal deelt mee dat er inderdaad unanimiteit noodzakelijk is voor de
vakantiekalender. Zij vraagt zich af of die vraag gedragen wordt door het personeel.
De heer Beeckmans denkt dat dat niet het geval is.
De heer Van Raes stelt dat het ABVV een punt gemaakt heeft. Het moet mogelijk zijn om
tot een compromis te komen.
De heer Beeckmans vraagt waar het geschreven staat dat er unanimiteit moet zijn.
De heer Van Esch antwoordt in de Wet op de ondernemingsraden of in één van de
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uitvoeringsbesluiten van deze Wet.
Mevrouw Cauwel stelt dat deeltijdse werknemers nu ook niet tevreden zijn met de
bestaande regeling.
De heer Van Esch stelt nogmaals voor dat de Arbeidsinspectie ter bemiddeling wordt
gecontacteerd. Hij stelt dat de werkgever blijkbaar telkens namens het personeel spreekt
maar dat hij in feite niet weet wat het personeel juist wenst. Hij stelt voor om het
probleem op de volgende OR te bespreken.
De leden van de OR gaan hiermee akkoord.
Einde vergadering: 14u10
Volgende vergadering: 8 januari 2018
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