Op 4 januari laatstleden had de ABVV afvaardiging van het UZ Brussel op
vraag van de werkgever reeds een gesprek met de werkgever.
Hieronder vindt U een korte samenvatting van dit gesprek:
-

op korte termijn moet er heel veel gebeuren en moeten de werknemers
beslissingen nemen

-

de businesspartners van de personeelsdienst zullen zeer nauw betrokken
worden bij de invoering van IF-IC en de werkzaamheden van
de begeleidingscommissie van de ondernemingsraad

-

mevrouw Vanschoenwinkel en de heer Flament zullen voor de werkgever
zetelen in de begeleidingscommissie, voor het ABVV zullen dat mevrouw
Cauwel, de heer Vandevelde en de heer Van Esch zijn. Aan de twee andere
vakbonden zal gevraagd worden om hun vertegenwoordigers aan te
duiden

-

gezien de complexiteit van de materie zijn de leden van de interne
beroepscommissie best dezelfde als de begeleidingscommissie

-

volgens de CAO moeten alle werknemers ten laatste op 19/01/2018 door
de werkgever ingelicht zijn over de invoering van de nieuwe IF-IC
functieclassificatie, de werkgever gaat trachten om dat vroeger te doen,
de tekst is bijna klaar, de werknemers zullen een individueel schrijven
ontvangen, diegenen die afwezig zijn krijgen het schrijven thuis
toegestuurd

-

de CAO voor “de patiënt gebonden administratie” moet herschreven
worden omdat deze niet meer voldoet aan de classificatie “ van IF-IC, voor
de medische secretaressen in is in de nieuwe barema’s cat 13 voorzien

-

gezien de 11% vergoeding voor het verplegend personeel niet voorzien is
in de nieuwe barema’s dient hiervoor een Cao te worden opgesteld

-

de loonbarema’s die in de CAO werden opgenomen zijn streefbarema’s die
over lange termijn moeten gehaald worden, het is wachten op de barema’s
van 2018 alvorens het tweede schrijven naar het personeel zal verstuurd
worden

-

de tweede brief naar de werknemers zal per groep verstuurd worden,
eerst naar de verplegenden en nadien nog eens groep per groep naar de
andere werknemers, dat om te vermeiden dat de meer dan 3.000
betrokken werknemers de brief gelijktijdig krijgen en de personeelsdienst
en de vakbonden overstelpt worden met vragen.

