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Kijk-op Actua @  
Gent, 21 maart 2016 

Beste collega’s 
 
De werkgroepen hebben een aantal analyses/inzichten gebracht over de werking van het WZC Het 
Lindeken. 
 
Op het informeel overleg van 21 maart 2016, brengen we als ACV-Openbare Diensten volgende zaken 
aan ter verdere uitwerking en concretisering van de werkgroepen. 
 
Wij zijn steeds vertrokken vanuit het collectief belang van de diverse disciplines binnen het WZC. 
 

Vooraf: 
- Wanneer komen alle disciplines aan bod na de besprekingen van de werkgroepen, dit omdat 

niet alle disciplines aan bod kwamen tijdens de werkgroepen (zie onze e-mail van 29 februari 

2016 waar we verwezen naar het belang dat iedere discipline is betrokken in de besprekingen 

van de werkgroepen). 

Onze uitgangspunten inzake uurroosters: 
- Voorstellen van nieuwe uurroosters (alle disciplines), dienen we voorafgaandelijke te kunnen 

bekijken en hierover te kunnen consulteren. 
- Vast uurrooster voor iedereen. 
- Niet meer dan 2 avonddiensten na elkaar (avonddiensten gespreid in roulement). 
- Niet meer dan 4 dagen na elkaar werken. 
- Recupdag op te nemen per week. 
- Opname 4/5e,… dag opname in een volledige dag. 
- Basis bezetting bij ziekte (minimum is maximum?), is er een mobiele equipe (niet besproken in 

werkgroepen). 
- Avonddiensten gespreid over roulement. 
- Stand van zaken i.v.m. onze vraag naar verdwijnen van de gesplitste diensten. 
- Maximaal behoud van de tewerkstelling op eigen afdeling (in het belang van de bewoners). 
- Verpleging: Halftijdse 1 op 2 weekends voltijds werken (moet 1 op 4 zijn). 
- ZORGuren versus opname verlof/overuren in uren hoe gaan we dit oplossen? Nu 

onduidelijkheid over. 
 

Verlofregeling 
- Verlof werkend weekend (zonder voorwaarden) 
- Sanctie i.v.m. verlof werkend weekend (aanpassing arbeidsreglement) – moet ongedaan 

gemaakt worden 
- 12 dagen verlof (aanpassing arbeidsreglement) 

Uitgangspunten  
informeel overleg 21/03/2016 
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- Verlof aanvragen vervroegen 
o Periode 01/06/2016 – 30/09/2016 (groot verlof zomer) 
o Aanvragen indienen ten laatste op 15/11/2016 
o Goedkeuring op 10/12/2016 (mogelijkheid tot schuiven) 
o Op vraag van personeel: we moeten nu 9 dagen PV voor voltijdse werknemer en 6 dagen 

PV voor 4/5 opnemen voor 1 juni. Personeel vreest nu dat er geen ruimte is om deze op 
te nemen. Wat doen ze met verlof dat is geweigerd? 

Diverse 
- Regeling feestdagen (dit is niet besproken tijdens de vergadering, geen tijd voor); 
- ADV dagen (in dagen i.p.v. uren), inclusief 4/5. 
- Dossier ADV dagen Kiné & Ergo, wat is stand van zaken? 
- Dossier ernstig arbeidsongeval (slippen), vraag naar antislip schoenen. 
- Teamvergadering – Uitlopen ervan en betaling (vergadering 13:15 u. tot 15:15 u. is te kort). 

 
Bovenstaande is een opsomming van de voornaamste zaken, uiteraard is deze lijst nog niet volledig, 
deze zal aangevuld worden met opmerkingen van het personeel (na een komende consultatieronde). 
 
Naast de specifieke zaken i.v.m. werking WZC (uurroosters,…), wensen wij alsook een bespreking op te 
starten inzake het arbeidsreglement. 
 
Met vriendelijke groeten namens uw afgevaardigden. 
 
Op de werkgroep van 21 maart 2016, werd afgesproken om samen te komen op 15 april 2016  
om 10:30 u. 
 
We houden u verder op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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