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Notulen van de ondernemingsraad van 13 oktober 2014  
 
 
Aanwezig : 
 
* Werkgeversdelegatie :  
Mevr. D’Haese, Mevr. Delmal, Dhr. Beeckmans, Mevr. Vanschoenwinkel 
 
* Werknemersdelegatie: 
Dhr. Van Esch, Mevr. Vermeir, Dhr. Akaychouh, Mevr. Legrand, Mevr. Dhr. De Rudder, 
Mevr. Hermans, Dhr. De Rudder, Dhr. Van Campenhout, Dhr. Vandevelde, Dhr. Vergaelen, 
Mevr. Van Laethem 
 
* Verontschuldigd: Dhr. Corens, Mevr. Van Humbeeck, Mevr. Stinckens, Mevr. Steenhaut, 
Dhr. Piessens 
 
Voorzitter: Dhr. Beeckmans 
 
Secretaris: Dhr. Van Esch 
 
Aanvang: 14u34 
 

1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad september  2014: 
 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. 
 

2. Verlofkalender 2015 
 
De voorgestelde verlofkalender wordt door de leden van de ondernemingsraad 
goedgekeurd. 
 

3. Procedure aanvraag nieuwe uurroosters: 
 
Mevr. D’Haese geeft toelichting bij het document dat aan de leden van de OR werd 
toegestuurd. 
 
De leden van de OR gaan akkoord met de procedure. 
 

4. Rapporten personeelsbezetting 3de kwartaal 2014: 
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Mevrouw D’Haese overloopt de tabellen en geeft uitleg bij de cijfers. Op 30 september 
2014 waren er 3.476 werknemers in dienst. 
 
De leden van de OR hebben geen vragen over de gegevens. 
 

5. Goedkeuring nieuwe uurroosters: 
 
Volgende uurroosters worden door de ondernemingsraad goedgekeurd: 
 
1/ A360-370 - verpleegeenheid 
Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 07.30 – 13.35    totaal 6.05 betaalde pauze   code 00630 (informatief 
doorgeven) 
Van 07.30 – 18.00    totaal 10 betaalde pauze 30 min   code 06798  
 
Vanaf  :  oktober 2014 
Reden : in kader van arbeidsduur, alsook aanwerving  van de 2de logistiek medewerker 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• gekoppeld in Saga  (7.30 – 13.35) 
• koppelen in Saga (7.30 – 18.00) 
2/ CIG – consultatie interne geneeskunde 
Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 07.20 – 15.41    totaal 7.6 onbetaalde pauze 45 min - NIEUW 
 
Vanaf  : oktober 2014 
Reden :  
Daar onze ploeg hier aan het loket bloedafname zit en deze begint om 7u30 hebben wij 
een dagrooster van7u30-15u50.  De vraag om te starten om 7u20 is er opdat wij de 
mogelijkheid hebben lokalen te openen en pc’s op te starten zodanig dat we effectief 
kunnen openen tegen 7.30u.(dus 10 minuten vroeger). 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• koppelen in Saga  
 
3/ CGER – consultatiedienst geriatrie 
Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 08.00 – 15.30    totaal 7 30 min onbetaalde pauze   code 06210  
Vanaf  : oktober 2014 
Reden : op vraag van een medewerker welke een ander arbeidsregime zou gaan werken 
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To do :  
• voorleggen aan de OR  
• koppelen in Saga  
 
4/ PERS - personeelsdienst 
Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 8.40 – 17.01  totaal 7.6 onbetaalde pauze 45 min - code 01760 (informatief 
doorgeven) 
Van 7.45 – 16.06  totaal 7.6 onbetaalde pauze 45 min - code 00880 (informatief 
doorgeven) 
 
Vanaf  : begin september 2014 
Reden : op vraag van de medewerkers op de dienst 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• gekoppeld in Saga  
 
5/ A110 - verpleegeenheid 
Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 7.00 – 17.30  totaal 10 onbetaalde pauze 45 min - code 00450 (informatief 
doorgeven) 
 
Vanaf  : begin september 2014 
Reden : proefproject met de logistiek assistenten 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• gekoppeld in Saga  
 
 
6/ CMKA – consultatiedienst mond/kaak/aangezichtchirugie 
Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 9.00 – 19.00  totaal 9.5 onbetaalde pauze 30 min - code NIEUW 
 
Vanaf  : oktober 2014 
Reden : op vraag van de medewerkers op de dienst voor 1x per week 
 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• koppelen in Saga  
7/ HTLC - cafetaria 
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Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 13.30 – 20.05  totaal 6.08 onbetaalde pauze 30 min - code NIEUW 
Van 07.00 – 15.06  totaal 7.6 onbetaalde pauze 30 min - code 00360 
Van 11.45 – 20.06  totaal 7.85 onbetaalde pauze 30 min - code NIEUW 
Van 10.45 – 20.06  totaal 8.85 onbetaalde pauze 30 min - code 04200 
Van 08.30 – 15.05  totaal 6.08 onbetaalde pauze 30 min - code 01510 
Van 11.00 – 14.00  totaal 3 - pauze - code NIEUW 
 
Vanaf  : oktober 2014 
Reden : na een proefproject zijn dat de definitieve dagroosters geworden – er worden 7 
dagroosters geschrapt. 
tijdelijke die mogen geschrapt worden: 
25 7:00 13:50 30' 
26 8:30 15:25 30' 
27 9:30 16:20 30' 
28 12:26 19:21 30' 
29 7:00 13:30 30' 
31 9:30 16:05 30' 
32 12:45 19:21 30' 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• koppelen in Saga 
 

6. Varia: 
 
1/ Mevrouw Vermeir stelt dat zij een tijd geleden een oplijsting per dienst van de 
uurroosters heeft gevraagd. Er vallen er regelmatig af en er komen er constant bij. 
Kunnen in het Arbeidsreglement niet alle uurroosters worden opgenomen? 
 
De heer Beeckmans antwoordt dat dit quasi onmogelijk is. 
 
De heer Van Esch stelt dat bij het opstellen van het arbeidsreglement werd afgesproken 
dat in het Arbeidsreglement enkel de ‘vorken’ waarbinnen er uurroosters kunnen worden 
opgesteld werden opgenomen. De gedetailleerde uurroosters liggen ter inzage op de dienst 
personeel. 
 
Mevrouw D’Haese stelt dat zij zal nagaan of de uurroosters op de dienst personeel up to 
date zijn.  
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2/ Mevrouw D’Haese stelt dat zijn navraag heeft gedaan naar de problemen die zich met 
de badges stellen wanneer werknemers met hun badge onder nul gaan. Zij heeft het 
volgende vastgesteld:  
 

- het blokkeren van een badge gebeurt heel sporadisch 
- wanneer een werknemer 5 euro in het negatief komt te staan ontvangt de betrokken 

werknemer nog dezelfde dag een e-mail of een telefoontje 
- bij ziekte wordt daar rekening mee gehouden 
- het gaat meestal om studenten en stagiairs 
- de procedure neemt veel tijd in beslag aan de kassa’s 
- de laatste tijd zijn er tamelijk veel netwerk problemen geweest waardoor het niet 

steeds mogelijk was om geld op de badge te laden, dit probleem moet nu opgelost 
zijn 

 
3/ De heer Beeckmans deelt mee dat de directie aan het onderzoeken is wat de gevolgen 
voor het ziekenhuis zijn van het nieuwe regeerakkoord. Er zijn een aantal belangrijke 
wijzigingen inzake SWT en landingsbanen. 
 
4/ Mevrouw Vermeir vraagt of er reeds een regeling werd voorzien voor de dagen voor 
kerst en nieuwjaar. Mogen de werknemers een uurtje vroeger naar huis gaan? 
 
De heer Beeckmans stelt voor om dat punt in de volgende OR te behandelen.  
 
Volgende ondernemingsraad: maandag 10 november 2014 
Einde vergadering: 14u10 
 
 
 


