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Notulen van de ondernemingsraad van januari 2014  
 
 
Aanwezig : 
 
* Werkgeversdelegatie :  
Dhr. Vandenbussche, Mevr. Delmal, Mevr. Vanschoenwinkel, Dhr. Beeckmans 
 
* Werknemersdelegatie: 
Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr. Akaychouh, Mevr. Steenhaut, Dhr. De Rudder, Dhr. 
Piessens, Mevr. Hermans, Mevr. Van Laethem, Mevr. Legrand, Dhr. Vandevelde, Dhr. Van 
Campenhout, Mevr. Van Humbeeck 
 
* Verontschuldigd: Mevr. Stinckens, Mevr. De Coster, Dhr. Corens 
 
Voorzitter: Dhr. Beeckmans 
 
Secretaris: Dhr. Van Esch 
 
Aanvang: 14u35 
 

1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad december 2013: 
 
De heer Van Esch stelt dat hij de slides van de heer Beeckmans inzake de 
besparingsmaatregelen van de regering niet heeft ontvangen. Tot twee maal toe heeft hij 
via het secretariaat van de Gedelegeerd Bestuurder aan de heer Beeckmans gevraagd om 
hem de slides toe te sturen zodanig dat hij hiervan een samenvatting had kunnen maken in 
de notulen. De heer Beeckmans heeft telkens geweigerd om deze slides door te sturen. 
 
De heer Van Esch wijst er als secretaris van de OR op dat elk document dat in de OR 
dient te worden besproken in principe samen met de agenda aan de leden van de 
ondernemingsraad moet worden toegestuurd.  
 
De heer Van Esch stelt namens de BBTK dat de werkgever in deze zaak zelf een einde aan 
het sociaal overleg maakt en dat de BBTK in de toekomst niet meer zal deelnemen aan 
eventueel overleg rond de besparingsmaatregelen. 
 
De heer Beeckmans antwoordt dat het hem volledig was ontgaan en dat het zeker niet om 
een weigering gaat om de slides aan de secretaris van de ondernemingsraad te 
overhandigen. Hij herinnert zich niet dat hij hieromtrent gecontacteerd werd.  
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De heer De Rudder stelt dat hij vindt dat de heer Van Esch gelijk heeft. Hij dient aan de 
hand van de slides een degelijk proces verbaal op te stellen.  
 
De heer Beeckmans antwoordt dat het hier om een misverstand gaat. Hij vindt het 
overdreven dat de BBTK hiervoor het sociaal overleg verbreekt.  
 
De heer Vandevelde wijst er op dat alle documenten vooraf aan de leden van de OR dienen 
te worden overhandigd. 
 
De heer De Rudder stelt dat we in een moeilijk proces zitten en dat het vertrouwen 
hierdoor geschonden werd. 
 
De heer Beeckmans stelt dat hij de slides alsnog aan de secretaris zal toesturen.  
 

2. Opleidingsplanning eerste semester 2014: 
 
De heer Vandenbussche licht het document toe dat aan de leden van de ondernemingsraad 
werd toegestuurd. Vorig jaar werd het overzicht van de planning in een brochure gegoten. 
Voortaan zal het op A4 formaat gebeuren. Het gaat hem om documenten die 
ziekenhuisbreed zijn. Zij zijn ook op Intranet terug te vinden. 
 
De leden van de OR hebben hieromtrent geen vragen meer. 
 
 

3. Verlenging bureautica opleidingen: 
 
De heer Vandenbussche stelt dat hij aan de OR moet vragen of deze akkoord is met de 
verlening van de gratis bureauticaopleidingen.  
 
De OR gaat ermee akkoord. 
 
Mevrouw Van Humbeeck vraagt wie de onkosten betaald, 85 euro is toch niet weinig. 
 
De heer Vandenbussche antwoordt dat de dienst dat betaalt. De personeelsleden kunnen 
zich op hun dienst inschrijven. 
 

4. Rapporten personeelsbezetting 4de kwartaal 2013: 
 
De heer Vandenbussche geeft uitleg bij het bij de agenda meegestuurde document. 
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De leden van de OR hebben verder geen vragen hieromtrent. 
 

5. Goedkeuring nieuwe uurroosters: 
 
De heer Van Esch merkt op dat de personeelsafgevaardigden de uurroosters slechts 
enkele dagen geleden hebben ontvangen. Te laat dus om de uurroosters door te nemen. 
Hij stelt voor om deze volgende keer te bespreken. 
 
De heer Vandenbussche stelt voor om de uurroosters goed te keuren, onder voorbehoud 
van de opmerkingen van de BBTK. 
 
De OR gaat hiermee akkoord. 
 

6. Varia: 
 
Er zijn geen opmerkingen in de Varia 
 
Einde vergadering: 14u05 
Volgende ondernemingsraad: maandag 10 februari 2014 
 


