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Kijk-op @ OCMW Nevele 
Gent, 2 oktober 2012 

Beste collega’s 
 
Vandaag was er opnieuw overleg met het OCMW Nevele, waarbij dat we onze opmerkingen hebben 
geformuleerd i.v.m. de uurroosters. 
 
In eerste instantie hebben we situatie rond de ‘examens’ aangeklaagd, temeer dat ons inziens 
personeelsleden die bv. 10 jaar of meer in dienst zijn met een contract van bepaalde duur ‘juridisch’ een 
contract hebben van onbepaalde duur. 
 
Het is inderdaad een heen en weer discussie over de tijdelijke contracten, bij de onderhandelingen over 
de RPR zijn er besturen die voor de invoering van de RPR de contracten van bepaalde duur hebben 
omgezet naar onbepaalde duur. 
 
In alle eerlijkheid, meen ik mij ter herinneren dat tijdens de onderhandelingen over de RPR het bestuur 
ons aangaf dat het aantal contracten bepaalde duur minimaal was. Blijkbaar niet! 
 
Dus hebben we gesteld dat het bestuur er alles moet aan doen, dat het voor de bestaande 
personeelsleden, het een eenvoudig examen moet zijn, zodoende dat iedereen die in dienst is, in dienst 
blijft en het geen ‘elimineringronde’ kan zijn. 
 

Het bestuur heeft ons bevestigd dat men de bestaande personeelsleden wil behouden! 

 

Dossiers ‘UURROOSTERS’ 
Dit werd een hele discussie, het bestuur gaf toe er geen register werd voorzien om opmerkingen te 
noteren. Dit door de tijdsdruk… 
 
Uiteraard hebben wij het bestuur gewezen op de onwettelijkheden in de voorstellen van uurroosters 
(bv. 35 u. rust per week is niet gerespecteerd (zie hieronder)). 
 
Om de continuïteit van het rusthuis niet in het gedrang te brengen, hebben wij onder voorwaarden onze 
goedkeuring gegeven, zodoende dat de dienstverlening kan gegarandeerd blijven: 
 
Voorwaarden: 

- Op 12 oktober 2012 zullen alle nieuwe ontwerpen van uurroosters voor het personeel beschikbaar zijn in 

alle disciplines. 
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- Het bestuur legt voldoende copies van de nieuwe ontwerpen uurroosters ter beschikking van ieder 

personeelslid (je kan ze meenemen naar huis). 

- Tegen uiterlijk 25 oktober 2012 kan je in een daarvoor voorzien register (aan de prikklok) jouw 

opmerkingen noteren.  

- Op 26 oktober 2012 is er om 9 u. opnieuw een vakbondsoverleg met het OCMW bestuur voorzien, waar 

we de opmerkingen uit het register gaan bespreken. 

- Op basis van de bespreking op 26 oktober 2012, kunnen de aangepaste nieuwe uurroosters ingaan op 19 

november 2012. 

Wij willen dit een kans geven, vandaar dat wij onder bovenstaande voorwaarden ermee akkoord zijn 
gegaan om (uiteraard binnen de wettelijkheid) de periode te overbruggen met de voorgestelde 
uurroosters om zo de continuïteit van het rusthuis te waarborgen! 
 

Wij roepen u hierbij op: 
Neem vanaf 12 oktober 2012 de gewijzigde 
voorstellen van uurroosters mee naar huis, 

bekijk ze en noteer uw opmerkingen  
in het register! Het is nu of nooit! Doen! 

 
Wij hebben afgesproken zowel op de personeelsvergadering van maandag 1 oktober als op het overleg 
van 2 oktober met het OCMW bestuur, om onze opmerkingen over te maken i.v.m. de voorstellen van 
uurroosters waarover we beschikten op 1 oktober 2012 (zie hieronder). 
 
Onze opmerkingen: 
VERPLEEGKUNDIGEN / ZORGKUNDIGEN 
1. Wettelijke opmerkingen (wet op de rusttijden 11u tussen 2 schiften en 1 x 35 uren i/d week) 
(Week van maandag tot en met zondag) 
FT Zorgkundigen 
 * Week 2 : A / V  (wekelijkse rust maar 33u30) 
 * Week 6 : N / V*  (wekelijkse rust maar 23u45) 
 * Week 8 : N / G  (wekelijkse rust maar 23u45) 
 * Week 10 : A / V  (wekelijkse rust maar 33u30) 
 * Week 20 : / V (wekelijkse rust maar 30u45) 
FT Verpleegkundigen 
 * Week 4 : N / M (wekelijkse rust maar 28u30) 
 * Week 8 : N / A  (wekelijkse rust maar 30u15) 
 * Week 12 : N / M (wekelijkse rust maar 28u30) 
 * Week 16 : N / A (wekelijkse rust maar 30u15) 
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2. Onze ‘Sociale opmerkingen’ ivm het voorstellen uurrooster 

 Gesplitste diensten (G): 

o Bijna nergens werkt men nog met gesplitste diensten (het zoeken naar nieuw 

personeel…) 

o Waarom nu nog langer werken als men de G-dienst heeft (vroeger tot 19u nu tot 

19u30). 

 Constant wisselen van ploegen in 1 week: 

o 2V 2N  2G 

o A  G  M  

o V  A  A  M  X  V  V 

o V  M  M  X  G  V  V   

o ALTERNATIEF =  

 Week V of week M of week A 

 3 V  en 3  A of   3  V en 3 M 

 Nachtdienst teveel gesplitst: 
- 2 N en daarna terug omschakelen overdag (slecht voor bioritme van personeelslid) 
- ALTERNATIEF: 

 week van 4 nachten en dan meer recup de week daarop 
 Vb. N N N N X X X  (Week 1) 
 Vb. X V V X V V V  (Week 2) 

 

 AVONDDIENST en GESPLITSTE dienst voor VRIJ Weekend: 
- 2 x A   en  2 x G voor vrij weekend. 

 ALTERNATIEF : Liefst GEEN AVONDDIENST voor vrij weekend! 
 vb.   A A A X M M M 
 vb.   V V X A A A A 

 
Keuken/poetsdienst/logistieke/andere diensten 
Ook deze voorstellen van het bestuur zullen bezorgd worden (noteer ook uw opmerkingen op het 
register). 
 
Als er nieuwe systemen (bv. keuken en poetsdienst) uitgewerkt worden (bv. flexibel roosteren), hierover 
moet er voldoende uitleg komen en vorming inzake de toepassing ervan. 
Dergelijke nieuwe systemen moet geëvalueerd worden en terug gekoppeld worden naar het 
vakbondsoverleg. 
 
Opgelet:  
wij hebben gesteld dat het niet kan zijn dat je in het ene kwartaal 30 overuren hebt (deze worden 
uitbetaald) en in het volgend heb je 30 uren te kort en deze worden van het verlof genomen, dit kan 
niet! 
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Uitnodiging 
Personeelsvergadering 

OCMW Nevele 

Donderdag  
25 oktober 2012  

om 20 u. 

Zaal Novy te Nevele 
C.Vandercruyssenstraat 1  

9850 Nevele  


