Notulen van de ondernemingsraad van 8 januari 2018
Aanwezig :
* Werkgeversdelegatie :
Dhr. Van Raes
* Werknemersdelegatie:
Dhr. Van Esch, Dhr. Akaychouh, Mevr. De Milde, Dhr. Lieten, Mevr. De Meyst, Mevr.
Cauwel, Dhr. Vergaelen, Mevr. Verhoeyen, Mevr. Vermeir, Dhr. Piessens, Mevr. Hermans
* Verontschuldigd: Mevr. Vanschoenwinkel, Dhr. Corens, Dhr. Beeckmans, Mevr. Delmal,
Dhr. Vandevelde
Genodigde: Dhr. Piot
Voorzitter: Dhr. Van Raes
Secretaris: Dhr. Van Esch
Aanvang: 13u33
1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad december 2017:
Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
2. Feestdagenkalender 2018:
De heer Van Esch stelt dat het ABVV na overleg met de werkgever akkoord kan gaan met
de voorgestelde verlofkalender.
De heer Piessens vraagt of er nog een verdere bespreking van het probleem komt. De LBC
zou daar graag betrokken bij worden.
De heer Van Raes antwoordt dat dat de bedoeling is.
3. Het bedrijfsvervoerplan:
De heer Van Elzen geeft toelichting bij het bedrijfsvervoerplan dat aan de leden van de
ondernemingsraad werd toegestuurd.
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De heer Van Elzen vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn.
De heer Van Raes stelt dat er plannen werden gemaakt om de parking uit te breiden. Voor
het Brussels Gewest heeft dat weinig gevolgen gezien de afrit van de ring enkele
honderden meters verwijderd is van het ziekenhuis.
De heer Van Elzen antwoordt dat er inderdaad een plan klaar ligt om de parking uit te
breiden met 300 extra plaatsen. De vergunning werd nog niet aangevraagd. Wanneer
gestart zou worden met de bouw zal dat wel in de vakantieperiode gebeuren.
De heer Akaychouh, stelt dat de werknemers die laat beginnen naar de Bowling Stones
worden doorgestuurd. Hij vindt het onverantwoord dat deze mensen in het donker terug
naar deze parking moeten. Hij vraagt waarom de werknemers niet op de parking van het
ziekenhuis mogen staan niettegenstaande deze parking nog niet volzet is.
De heer Van Elzen antwoordt dat dat betekent dat de parking vol is.
De heer Akaychouh, vraagt hoe het komt dat de werknemers er dan vanaf 11u00 plots
toch weer op mogen.
De heer Van Elzen antwoordt dat dat betekent dat er op dat moment wel weer plaats is.
De heer Van Raes stelt dat de directie er zich goed van bewust is dat er een
parkingprobleem is.
Mevrouw De Meyst stelt dat het toch niet kan dat werknemers die de late hebben geen
parkeerplaats vinden.
De heer Akaychouh stelt dat er voor deze mensen een oplossing moet gevonden worden.
De heer Van Elzen stelt dat een parkeerapplicatie via een app interessant zou zijn.
De leden van de OR hebben verder geen vragen meer bij het voorgestelde
bedrijfsvervoersplan.
4. IF-IC:
De heer Piot, procesverantwoordelijke, geeft uitleg bij de documenten die aan de leden
van de OR werden toegestuurd. Hij wijst er op dat de leden van de begeleidingscommissie
en de beroepscommissie moeten worden aangeduid door de OR.
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De leden van beide commissies worden door de OR aangeduid. Het document met de namen
zal als bijlage aan de notulen worden toegevoegd.
De heer Van Raes stelt dat er voor wat de leden van de commissies betreft enige
soepelheid moet worden gehanteerd. Hij stelt voor dat de aangeduide afgevaardigden bij
afwezigheid kunnen vervangen worden door plaatsvervangers.
De OR gaat hiermee akkoord.
De heer van Raes stelt dat de dienstverantwoordelijken van de leden van de commissies op
de hoogte gesteld zullen worden van hun mandaat in de commissies. De
dienstverantwoordelijken zullen er op gewezen worden dat de nodige tijd dient te worden
vrij gemaakt zodat zij hun mandaat naar behoren kunnen uitvoeren.
De heer Piot geeft verder toelichting bij de CAO’s die rond IF-IC werden afgesloten. Hij
stelt dat eind april de ondernemingsraad opnieuw zal worden ingelicht over de stand van
zaken. Eind januari komt er een communicatie naar de werknemers via een aanplakking aan
de ad valvas en een persoonlijke mail naar de werknemers. Hij wijst er ook op dat de helft
van de commissieleden aanwezig moeten zijn opdat de commissies rechtsgeldig zouden
kunnen zetelen.
5. Rapportering personeelsbezetting 4e kwartaal 2017:
De heer Van Raes geeft uitleg bij de toegestuurde documenten.
De leden van de OR hebben geen vragen.
6. Uurroosters januari 2018:
Volgende uurroosters worden door de OR goedgekeurd:
CDIE (consultatie diëtiek)
Aanvraag dagrooster :
Van 07.30 – 17.30
totaal 9.5
Van 08.00 – 13.42
totaal 5.7

onbetaalde pauze 30’
- pauze

code 6160
code 1010

Vanaf : januari 2018
Reden : medewerker zal langere en kortere shiften werken ikv een optimalere
werkorganisatie
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KPSY(kinderpsychiatrie)
Aanvraag dagrooster :
Van 08.30 – 16.30
Van 08.30 – 15.30
Van 08.30 – 16.06
Van 08.30 – 14.00

totaal 7.5
totaal 6.5
totaal 7.1
totaal 5.5

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

code 6160
code 1010
code 6160
code 1010

Vanaf : januari 2018
Reden : wijzigingen uurrooster medewerker in kader van vergaderplanning
7. Varia:
Er zijn geen vragen in de varia
Einde vergadering: 14u45
Volgende vergadering: 12 februari 2018
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