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Notulen van de bijzondere ondernemingsraad van 10 november 2014  
 
 
Aanwezig : 
 
* Werkgeversdelegatie :  
Mevr. D’Haese, Dhr. Corens, Dhr. Beeckmans, Mevr. Vanschoenwinkel 
 
* Werknemersdelegatie: 
Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr. Akaychouh, Mevr. Legrand, Mevr. Van Humbeeck, 
Mevr. Steenhaut, Dhr. Piessens, Mevr. Van Laethem, Dhr. Vandevelde,  
 
* Verontschuldigd: Dhr. Van Campenhout, Mevr. De Coster, Mevr. Stinckens, Mevr. Delmal, 
Dhr. De Rudder, Mevr. Hermans 
 
*Genodigde: Mevr. Wynant (dienst personeel) 
 
Voorzitter: Dhr. Beeckmans 
 
Secretaris: Dhr. Van Esch 
 
Aanvang: 14u35 
 

1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad oktober 2014: 
 
Mevrouw Vermeir stelt dat er door de heer Beeckmans in de vorige ondernemingsraad 
werd beloofd om het punt inzake de regeling voor het vertrek met Kerst en Nieuwjaar als 
agendapunt te plaatsen. Dat gebeurde echter niet.  
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat er op 16 oktober een nota hieromtrent naar de 
diensthoofden werd doorgestuurd waarin de regeling van de voorbije jaren werd 
overgenomen. Indien het functioneren van de dienst het toelaat mogen de werknemers een 
uurtje vroeger vertrekken. 
 
De heer Van Esch stelt dat hij er als secretaris nogmaals op wijst dat het hier gaat om 
het al dan niet goedkeuren van de notulen en dat elk ander punt in de Varia moet worden 
aangebracht. 
 

2. JCI-SQE: toelichting in verband met personeel: 
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Mevrouw D’Haese geeft uitleg bij een document dat zij aan de afgevaardigden van de OR 
heeft overhandigd. 
 
De heer Vandevelde vraagt binnen welk tijdsbestek dit alles moet gebeuren. 
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat alles ergens in 2017 in orde zou moeten zijn. In het 
ziekenhuis wordt er naar gestreefd om de gegevens in 2016 in orde te hebben. Heel deze 
zaak belast de diensten enorm. 
 
Mevrouw Legrand vraagt of het de bedoeling is dat alle diensthoofden een 
functieomschrijving binnen leveren.  
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat dat de bedoeling is. Momenteel zijn we aan het testen 
hoe dit het best kan georganiseerd worden. Op de dienst Nursing bestaat reeds een 
functieomschrijving van de meeste van de verpleegkundige diensten. 
 
 
De heer Piessens vraagt of er een link gelegd word naar if-ic. 
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat dat niet het geval is. 
 

3. Maatregelen Michel I: 
 
Mevrouw Wynant geeft uitgebreid uitleg via een PowerPoint presentatie  bij de loopbaan 
maatregelen van de regering Michel I. 
 
      4. Varia: 
 
1/ Mevrouw Vermeir stelt dat er informatie werd rondgestuurd over het gebruik van de 
badges. Zij vraagt of de informatie voor alle werknemers geldt. 
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat het gaat om de speciale toegangen. 
 
De heer Van Esch stelt voor dat de werkgever zich informeert en in een volgende OR 
hierop terug komt.  
 
De OR gaat hiermee akkoord. 
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2/ Mevrouw Van Humbeeck heeft vastgesteld dat de liften naar de MRI 3 met een code 
functioneren. Maar niemand kent de code. Hoe gaat dat worden opgelost want dat zorgt 
ook bij de patiënten voor problemen. 
De heer Piessens merkt op dat de liften naar de Intensieve Zorgen en het OK te klein zijn. 
Het bed kan er wel in, maar het begeleidend personeel kan er niet meer bij. En voor wat de 
vijf liften betreft kunnen een aantal werknemers de liften via hun badge niet gebruiken.  
 
De heer Beeckmans antwoordt dat hij zich hierover zal informeren. 
 
Einde ondernemingsraad: 14u30 
Volgende ondernemingsraad: maandag 22 december 2014 
 
 
Einde vergadering: 15u55 
 
 


