Notulen van de ondernemingsraad van 11 december 2017

Aanwezig :
* Werkgeversdelegatie :
Dhr. Van Raes, Dhr. Beeckmans, Dhr. Corens, Mevr. Delmal
* Werknemersdelegatie:
Dhr. Van Esch, Dhr. Akaychouh, Mevr. De Milde, Dhr. Lieten, Mevr. De Meyst, Dhr.
Vandevelde, Mevr. Cauwel, Dhr. Vergaelen, Mevr. Verhoeyen
* Verontschuldigd: Mevr. Vanschoenwinkel, Mevr. Hermans, Mevr. Vermeir, Dhr. Piessens
Voorzitter: Dhr. Beeckmans
Secretaris: Dhr. Van Esch
Aanvang: 13u30
1. Goedkeuring notulen ondernemingsraad november 2017:
Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
2. Feestdagenkalender 2018:
De heer Beeckmans verwijst naar het document dat in bijlage aan de leden van de OR werd
toegestuurd en stelt dat de directie bij haar voorstel blijft om twee vervangende
feestdagen toe te kennen. Hij zou het spijtig vinden voor de werknemers en het ziekenhuis
indien het ziekenhuis op twee maandagen moet sluiten.
De heer Vandevelde stelt gezien de onderhandelingen met de werkgever tot geen
resultaten hebben geleid het ABVV bij haar standpunt blijft. De sluiting op maandag is
beter voor de deeltijdse werknemers.
De heer Van Raes stelt dat in dat geval het ziekenhuis op maandag 23 juli 2018 en
maandag 12 november 2018 op zondagregeling zal draaien.
3. Maaltijdindexatie:
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De heer Beeckmans vraagt of de OR akkoord kan gaan met de indexatie van de maaltijden
die in het toegestuurde document wordt voorgesteld.
De leden van de Ondernemingsraad gaan hiermee akkoord.
4. Nieuwe uurroosters december 2017:
Volgende uurroosters worden door de OR goedgekeurd.
HTLC (facilitaire dienst - cafetaria)
Aanvraag dagrooster :
Van 6.30 – 14.36
totaal 7.6 onbetaalde pauze 30’
code 130
Vanaf : december 2017
Reden : de nieuwe regels van de cao werken dienen we een aantal aanpassingen te doen
aan het uurrooster
A210 (verpleegeenheid)
Aanvraag dagrooster :
Van 9.00 – 15.30
totaal 6
onbetaalde pauze 30’
code NIEUW
Vanaf : december 2017
Reden : psycholoog gaat in kader van een jobtimedaling haar werkuren aanpassen
A380/390 (verpleegeenheid)
Aanvraag dagrooster :
Van 8.30 – 15.20
totaal 6.33 onbetaalde pauze 30’
Vanaf : december 2017
Reden : psycholoog muteert naar A380/390
Consultatie Dilbeek
Aanvraag dagrooster :
Van 13.30 – 22.30

totaal 8.50 onbetaalde pauze 30’

code NIEUW

code NIEUW

5. Begroting 2018:
De heer Beeckmans geeft uitleg bij de documenten. Hij wijst er op dat de
aanwervingspauze verlengd wordt tot 2018.
6. Uurroosters november 2017:
Er zijn geen nieuwe uurroosters voor november.
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De heer Vandevelde stelt dat ”het kader is opgevuld” mooi klinkt, maar bij de
verplegenden staat wel het water aan de lippen.
De heer Beeckmans antwoordt dat alles continu wordt opgevolgd.
Mevrouw Cauwel stelt dat “aanwervingsstop” niet hetzelfde is als “vervangingsstop”.
De heer Beeckmans antwoordt dat daar hetzelfde mee bedoeld wordt. Samen met de
personeelsdienst wordt er over de continuiteit van de zorgen gewaakt.
De heer Akaychouh vraagt of de OR een overzicht krijgt van de diensten waar er mag
worden aangeworven.
De heer Beeckmans antwoordt dat dat niet mogelijk is omdat er persoon per persoon
wordt onderzocht of er al dan niet een vervanging mogelijk of noodzakelijk is.
De heer Vandevelde merkt op dat er nog steeds een groot probleem is met het innen van
facturen.
De heer Corens antwoordt dat de toestand niet ideaal is maar wel stabiel. Alle facturen
worden tijdig gestuit.
De heer Beeckmans stelt dat het ziekenhuis met een verouderd facturatiesysteem zit en
dat er beroep zal worden gedaan op een extern facturatiesysteem.
De heer Van Raes merkt op dat in de inleiding staat dat er naar een verbetering van het
facturatiesysteem zal worden gestreefd.
De heer Vergaelen merkt op dat men in andere ziekenhuizen een factuur na 2 maanden
ontvangt. In het UZ Brussel kan dat uitlopen tot 6 maanden.
7. Varia:
De heer Lieten merkt op dat het enorme aantal kaartjes dat het personeel voor de Villa
Samson krijgt toch vervelend begint te worden. Dat moet stoppen.
Mevrouw De Meyst merkt op dat overleden patiënten ook kaartjes ontvangen.
Mevrouw Cauwel merkt op dat het versturen van de kaartjes toch ook veel geld kost.
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Einde vergadering: 14u15
Volgende vergadering: 8 januari 2018
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