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

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

2. Het Financieel actieplan: 
 
De heer Beeckmans geeft toelichting bij het financieel actieplan. Het plan bestaat uit drie 
fasen:  

- eerste fase: de financiële doelstellingen dienst per dienst vastleggen (tot 15 
februari) 

- de tweede fase: een concrete uitwerking per dienst (tot 31 maart) 
- de derde fase: de actieplannen uitvoeren (tot 2016) 

 
Op 41 diensten werden de financiële doelstellingen reeds vastgelegd, wat een positief 
resultaat is. Hiervan werden er door de directie al aan 16 een definitieve goedkeuring 
gegeven. Voor deze diensten werd de aanwervingsstop opgeheven.  
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Mevrouw Steenhaut vraagt of deze diensten aan de ondernemingsraad kunnen kenbaar 
gemaakt worden.  
De heer Beeckmans antwoordt dat dat nog niet kan teneinde de sereniteit van het overleg 
te bewaren.  
 

3. Accreditatie JCI: 
 
Mevrouw D’Haese deelt mee dat voor de accreditatie een bronverificatie van de diploma’s 
van de gezondheidsberoepen moet gebeuren. Dat zal in de loop van 2014 gebeuren. Het is 
een enorme oefening. Er zijn regels van privacybescherming die hier spelen waardoor een 
schriftelijk akkoord van elk betrokken personeelslid noodzakelijk is.  
 
De heer Vandevelde stelt dat een belangrijk gedeelte van deze werknemers op de V.U.B. 
heeft gestudeerd.  
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat dat niet het grootste gedeelte betreft gezien de 
verificatie ook voor de verpleegkundigen moet gebeuren. Het bezit van de werkgever van 
het gehomologeerd diploma is niet voldoende.  
 
De heer Piessens vraagt of verpleegkundigen zich verplicht dienen in te schrijven bij de 
Geneeskundige Commissie. 
 
Mevrouw D’Haese antwoordt dat het om de diploma’s gaat.  
 

4. Personeelsbezetting 1ste kwartaal 2014: 
 
De heer Beeckmans geeft toelichting bij de opgestuurde documenten. 
 
De heer Piessens vraagt of de bruggepensioneerden in de cijfers worden vermeld. 
 
De heer Beeckmans antwoordt dat dat niet het geval is gezien het ziekenhuis geen 
contract meer heeft met de bruggepensioneerde.  
 
De heer Van Esch deelt mee dat hij de laatste weken 2 à 3 werknemers per week over de 
vloer krijgt met de vraag om de documenten voor de aanvraag van brugpensioen op 60 in 
orde te maken. Hij verwittigt daarom de werkgever dat er binnen een drietal jaren een 
enorme uitstroom aan ervaren werknemers zal ontstaan. 
 

5. Goedkeuring van de nieuwe uurroosters: 
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De heer Van Esch stelt dat hij van de personeelsdienst de voorbije weken geen mail met 
de nieuwe uurroosters heeft ontvangen. 
 
De heer Piessens stelt dat hij ook geen mail heeft ontvangen. 
 
Mevrouw D’Haese stelt voor om de komende dagen de uurroosters via mail op te sturen en 
vandaag de uurroosters onder voorbehoud goed te keuren. Indien de vakbonden voor de 
volgende OR geen opmerkingen geven worden de uurroosters als definitief goedgekeurd 
beschouwd. 
 
De OR gaat daarmee akkoord. 
 
Het betreft volgende uurroosters: 
 
Aanvragen dagroosters april 2014 
1/ RAD 
Aanvraag nieuw dagrooster :   
Van 13.12 – 17.00                            totaal 3.8             / pauze  - code  03030 (informatief) 
Van 08.39 – 12.27                            totaal 3.8            / pauze  - code NIEUW 
Van 08.00 – 11.48                            totaal 3.8            / pauze  - code 00940 (informatief) 
Van 14.03 – 17.51                            totaal 3.8            / pauze  - code NIEUW 
Van 13.33 – 17.21                            totaal 3.8            / pauze  - code NIEUW 
Van 13.53 – 17.41                            totaal 3.8            / pauze  - code NIEUW 
Van 07.30 – 11.18                            totaal 3.8            / pauze  - code 00590 
Van 13.32 – 17.20                            totaal 3.8            / pauze  - code NIEUW 
Van 15.12 – 19.00                            totaal 3.8            / pauze  - code NIEUW 
Van 07.15 – 11.03                            totaal 3.8            / pauze  - code 00500 (informatief) 
Van 06.30 – 10.18                            totaal 3.8            / pauze  - code NIEUW 
Van 12.00 – 15.00                            totaal 3               / pauze  - code NIEUW 
Van 14.18 – 20.00                            totaal 5.7            / pauze  - code NIEUW 
Van 12.56 – 18.00                            totaal 5.07           / pauze  - code NIEUW 
Van 14.18 – 22.30                            totaal 8.2            betaalde pauze 15 min - code NIEUW 
Van 06.30 – 15.12                            totaal 8.2            onbetaalde pauze 30 min - code 
NIEUW 
Van 16.18 – 22.30                            totaal 6.2            betaalde pauze 15 min - code NIEUW 
Van 06.30 – 12.42                            totaal 6.2            betaalde pauze 15 min - code 
NIEUW 
 
Vanaf  : 15 april 2014 
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Reden : in kader van arbeidsduur – sporadisch halve dagrooster inplannen op vraag van 
medewerkers  (~ bestaande dagroosters) 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• Koppelen in Saga  
 
2/ TEL 
Aanvraag nieuw dagrooster :  
van 08.00 – 11.48  totaal 3.8     - pauze   – code 00940 (informatief) 
 
Vanaf  : 15 maart 2014 
Reden : deeltijdse mutualiteit 
To do :  
• voorleggen aan de OR (informatief doorgeven aan OR) 
 
Done :  
• gekoppeld in Saga  
 
3/ LOGI 
Aanvraag nieuw dagrooster :  
Van 8u15 – 16u21   totaal 7.6 onbetaalde pauze 30 min – code 04180 
Van  11u – 19u06   totaal 7.6 onbetaalde pauze 30 min – code 2610 
 
Vanaf  : 15 april 2014 
Reden : Betere dienstverlening bekomen , 8u15 – 16u21 om patiënten cardio op tijd op 
consultatie te krijgen, 11u-19u om patiënten PACU ’s avonds op tijd terug boven te krijgen 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• Koppelen in Saga  
 
4/ HTLO 
Aanvraag nieuw dagrooster : (OR van maart niet goedgekeurd en gevraagd voor 
aanpassingen) 
Van 10.00 – 18.21                            totaal 7.6             onbetaalde pauze 45 min  - code  
NIEUW 
Van 13.00 – 18.21                            totaal 5.35          / pauze  - code NIEUW 
Vanaf  : asap  
Reden : De functie “ontslag patiënten” op zondag wordt door 2 personen uitgevoerd. 
Wegens de besparingsacties werden een aantal taken op zondag geannuleerd. Onder 
andere de afvalverwijdering op een aantal verpleegafdelingen op zondag.   
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To do :  
• voorleggen aan de OR  
• Koppelen in Saga  
5/ NUCG 
Aanvraag nieuw dagrooster :  
Van 13.42 – 17.30                            totaal 3.8             / pauze  - code  NIEUW 
Van 14.12 – 18.00                            totaal 3.8            / pauze  - code 03350 (informatief) 
Van 12.48 – 16.36                            totaal 3.8            / pauze  - code 04560 
Van 08.30 – 12.18                            totaal 3.8            / pauze  - code 01440 (informatief) 
Van 13.12 – 17.00                            totaal 3.8            / pauze  - code 03030 (informatief) 
 
Vanaf  : 15 april 2014 
Reden : in kader van arbeidsduur – sporadisch halve dagrooster inplannen op vraag van 
medewerkers  (~ bestaande dagroosters) 
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• Koppelen in Saga  
 
2/ VP16 
Aanvraag nieuw dagrooster :  
van 07.00 – 15.30   totaal 8  onbetaalde pauze 30 min - code 00390 
(informatief) 
van 07.00 - 17.30   totaal 10  onbetaalde pauze 30 min - code 00450 
van 14.00 - 22.00  totaal 8  betaalde pauze 15 min – code 03320 
(informatief) 
Van 21.30 – 07.30   totaal 10 betaalde pauze 15 min - code 03950 (informatief) 
 
Vanaf  : 15 maart 2014 
Reden : in kader van arbeidsduur  
To do :  
• voorleggen aan de OR  
• Koppelen in Saga  
 

6. Varia: 
 
Mevrouw D’Haese stelt dat er op de vorige OR een vraag was over de ophaling van de 
vuilniszakken. Zij heeft navraag gedaan bij de bevoegde dienst. Blijkt dat de 
sorteervuilbakken dagelijks worden opgehaald, de individuele één maal per week en het 
risico afval zoals voorheen door de dienst Veiligheid en Hygiëne.  
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De heer Vandevelde merkt op dat op de verpleegafdelingen de vuilniszakken ’s zondags niet 
worden opgehaald. 
 
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat de vraag enkel ging over de administratie. Op de 
verpleegafdelingen is er niets gewijzigd inzake de ophaling.  
 
Mevrouw D’Haese deelt eveneens mee dat er twee fonteintjes bijkomen in het 
personeelsrestaurant en wat de rugzakjes betreft is de dienst personeel begonnen met 
een 300 tal werknemers. Tegen einde mei zitten al de gegevens in hun personeelsdossier. 
 
Einde vergadering: 14u02 
Volgende ondernemingsraad: maandag 12 mei 2014 
 
 


