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Notulen van de ondernemingsraad van 12 mei 2014  
 
 
Aanwezig : 
 
* Werkgeversdelegatie :  
Mevr. D’Haese, Mevr. Delmal, Dhr. Beeckmans 
 
* Werknemersdelegatie: 
Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr. Akaychouh, Dhr. Piessens, Mevr. Van Laethem, Dhr. 
Vandevelde, Dhr. Suys, Mevr. Legrand, Mevr. Hermans, Dhr. Hermans, Dhr. Vervloesem, 
Mevr. De Coster, Dhr. De Rudder 
 
* Verontschuldigd: Dhr. Van Campenhout, Mevr. Van Humbeeck, Mevr. Stinckens, Mevr. 
Steenhaut, Mevr. Vanschoenwinkel, Dhr. Corens 
 
Voorzitter: Dhr. Beeckmans 
 
Secretaris: Dhr. Van Esch 
 
Aanvang: 13u36 
 

1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad april 2014: 
 
Mevr. De Coster merkt op dat mevrouw Steenhaut twee maal als aanwezig werd 
genoteerd. 
 

2. Absenteïsme rapport 2013: 
 
Mevrouw D’Haese geeft uitleg bij het rapport. Zij merkt op dat het rapport veel minder 
gedetailleerd is als vorig jaar. Het vorige rapport was afkomstig van SD Worx. Een 
dergelijk rapport blijkt echter niet meer in het service pack te zitten. Er moet extra voor 
worden betaald. De kostprijs is behoorlijk hoog voor documenten die slechts één maal 
worden gebruikt.  
 
De heer Vandevelde vraagt of de cijfers niet uit het uurroostersysteem kunnen worden 
gehaald.  
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat dit het document is dat uit dat systeem werd gehaald.  
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3. Sociale Maribel 2013: 
Mevrouw D’Haese deelt mee dat de werkgever een brief van het Fonds heeft ontvangen 
waarin gepeild wordt naar de tevredenheid over de toepassing van de Sociale Maribel en 
de communicatie hieromtrent. 
 
Zowel de werkgever van het ziekenhuis als de werknemersafgevaardigden van de 
ondernemingsraad stellen dat zij zeer tevreden zijn over de toepassing van de Sociale 
Maribel in het ziekenhuis en de contacten met het Fonds.  
De werknemersafgevaardigden kunnen zich vinden in de argumenten van de werkgever en 
gaan akkoord om het document mee te ondertekenen.  
 

4. Nieuwe uurroosters: 
 
De heer Van Esch stelt dat de nieuwe uurroosters opnieuw niet op voorhand via mail 
werden toegestuurd. 
 
Mevrouw D’Haese stelt voor om te handelen zoals vorige keer. De uurroosters zullen via 
mail worden doorgestuurd en indien er voor de volgende OR geen opmerkingen zijn vanwege 
de vakbonden worden ze als goedgekeurd beschouwd. 
 
De heer Van Esch stelt dat hij daarmee problemen heeft. Hij vreest dat dat een gewoonte 
zal worden. 
 
De heer Beeckmans stelt voor om de uurroosters op de volgende OR goed te keuren nadat 
de mail doorgestuurd is. 
 
De leden van de OR gaan akkoord met dit voorstel. 
 
De heer Akaychouh merkt op dat er bij het LGEN een onbetaalde pauze van 1,5 uur is 
voorzien. Is dat correct? 
 
De heer Vandevelde merkt op dat er opnieuw twee uurroosters van 12 uren werden 
opgenomen. De OR kan dergelijke uurroosters niet goedkeuren.  
 
De heer Hermans vraagt meer uitleg bij een uurrooster van VP16 waarin slechts een 
betaalde pauze van 15 minuten werd voorzien. 
 

5. Varia: 
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De heer Piessens merkt op dat er een acuut gebrek aan parkeerplaatsen is voor het 
personeel. 
 
De heer Akaychouh stelt dat hierdoor werknemers, patiënten en bezoekers zich foutief 
parkeren. 
 
De heer Beeckmans antwoordt dat dat probleem bij de werkgever gekend is en dat het op 
de agenda staat. Volgend jaar is er een tweede verdieping voorzien. 
 
De heer Hermans vreest dat er een chaos dreigt tijdens de werken van de overdekking.  
 
De heer Beeckmans antwoordt dat er een algemene studie komt over de parkeerbehoefte 
op lange termijn. 
 
Mevrouw Hermans merkt op dat de werken aan de windmolen parking eind april zouden 
beginnen. Daar is echter nog niets van te merken. 
 
Einde vergadering: 14u06 
Volgende ondernemingsraad: dinsdag 10 juni 2014 
 
 


