Verslag ondernemingsraad van 27/08/2020
HERINRICHTING STELPLAATSEN EN/OF ADMINISTRATIEF GEBOUW

Stelplaats Gentbrugge
De werken zijn terug gestart op 17 augustus, de zwevende vloer zal aangelegd worden. De binnen afwerking en
het plaatsen van elektriciteit zal starten op 7 september in eigen beheer. Het schuifhekken is geplaatst en zal
aangesloten worden op 7 september.
De 2 grote containers aan het monument zullen weggenomen worden. De vraag om de kleine container aan de
motor stalling te verplaatsen werd afgewezen.
De 2 dienstwagens van traminterventie worden geparkeerd op de bezoekersparking waarvoor 2 plaatsen voorzien
worden.
Er zijn nieuwe parkeerkaarten voorzien voor het personeel die in een ploegenstelsel werken. Die zullen normaal
verdeeld worden vanaf 28 augustus.
Vanaf eind september, begin oktober wordt de correcte naleving van het parkeerbeleid gecontroleerd. In eerste
instantie zal er een verwittiging gegeven worden bij foutief parkeren, bij meerdere vaststellingen zullen sancties
volgen.
De 4 busvakken aan het monument zullen opnieuw beschilderd worden in oktober, indien het weer dit toelaat.

Stelplaats Wissenhaeghe
Het openbaar onderzoek is afgehandeld, er zal verder nog een beslissing genomen worden

ENTITEIT ALGEMEEN

Onthaalprocedure
Over het vrijgeven van de namen van nieuwe collega’s is er nog discussie.
ACOD wenst dat er inzage komt over de nieuwe chauffeurs, bedienden en techniek.

Medische onderzoeken Chauffeurs
De directie wil overgaan tot een uniforme regeling, met enkele wijzigingen voor onze stelplaats. Eventueel
kunnen medische onderzoeken doorgaan op een rustdag indien dit niet anders kan.
ACOD en de andere vakorganisaties hebben een negatief advies gegeven en verwijzen naar de afspraken die
hierover gemaakt zijn in de lokale stelplaatsafspraken.

EXPLOITATIE

Overzicht vakantiesaldi chauffeurs
De directie meldt dat het opnemen van het wettelijk verlof geen probleem zal zijn.

Retibo
Geen nieuws
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TECHNIEK
Er wordt ons een stand van zaken gegeven rond de uitrit van de voertuigen in de maand juni
Voor GB waren er op 8 dagen een tekort aan gelede bussen, die ritten werden dan voorzien met
standaardbussen.
Voor Hofstade was er op 1 dag een tekort aan een geleed voertuig.
In Destelbergen waren er geen problemen
Voor de stelplaats St-Niklaas waren er op verschillende dagen een tekort aan Citybussen.
ACOD vraagt of het tekort zal opgevangen zijn tegen de start van het schooljaar. Volgens de directie zou er geen
probleem zijn in functie van de verwachte toename van reizigers begin september. Momenteel zijn er geen extra
bussen voorzien.

HR

Aanwervingen en selecties
Aanwervingen zijn lopende

FINANCIEN EN ADMINISTRATIE
We overliepen de maandelijkse financiële resultaten van het bedrijf.

MOBILITEIT EN EXTERNE RELATIES
Basisbereikbaarheid
Men is volop aan het werken om alles af te ronden. De definitieve plannen zouden voorgesteld worden op de OR
van oktober.

MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE

De LIJN 2020
Geen verdere evolutie

Teambuildings & events
Door het opwakkeren van de besmettingen en de toestand rond het Corona virus zijn teambuildings dit jaar niet
mogelijk. Er is geen ruimte en er zijn ook geen alternatieven voorzien.
ACOD vraagt nogmaals of de collega’s het voorziene budget kunnen gecompenseerd krijgen. De directie wenst
het budget niet vrij te geven. Met andere woorden, het geld blijft bij de directie.
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Afgeschafte ritten
Er waren de afgelopen maanden minder afgeschafte ritten omdat er meer chauffeurs aangeworven werden en
door het vroegtijdig overschakelen op vakantiedienst door de Corona maatregelen.

Mutatieproces
De directie wil overgaan tot een nieuw mutatiebeleid. Er wordt benadrukt dat het voorstel geen afwijking is van
het huidige beleid en dat er daardoor geen goedkeuring moet zijn van de OR.
ACOD had nogmaals een negatief advies gegeven omdat er wel degelijk een verschil is.

Soft facilities – koffieapparaten
De uitrol van de nieuwe koffiemachines is achter de rug.
Er was vastgesteld dat de laatste weken verschillende defecten waren, o.a. het ontbreken van bekers bij
aanvraag van een produkt. Dit zou nu achter de rug moeten zijn. De directie vraagt om elk defect te melden in
Planon.
ACOD meldt wel dat het Systeem Planon niet optimaal werkt.

Proefproject E - Bus
Geen verdere evolutie.

LEZ - Zone
Geen verdere evolutie.

Sociale verkiezingen 2020
De verkiezingen zullen plaatsvinden op 19 november. Over stembureaus, oproepingsbrieven en het hele plaatje
gaven wij geen goedkeuring. Wij wensen dat de verkiezingen nog altijd in het concept georganiseerd worden
zoals deze zijn doorgegaan in 2016.

Tijdelijke Werkloosheid
Het beleid met toekenning van technische werkloosheid is ten einde.
In totaal had De Lijn in juni in totaal 45 personen met TW. 44 arbeiders met 290,5 dagen 1 bediende met 3
dagen
In juli waren er 64 collega’s met TW, 62 arbeiders met 270 dagen en 2 bedienden met 9 dagen

Quota lijnverantwoordelijken
Deze zijn de nieuwe Quota lijnverantwoordelijken
-

Gent: 31
Destelbergen: 17
Waasland: 10
Dender en Vlaamse Ardennen: 12
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-

Totaal: 70 personen

Een vakorganisatie stelde vorige maand de vraag of de betaling zal gebeuren van de collega’s met
terugwerkende kracht. Omdat de officiële benoeming van de collega’s soms later op het jaar gebeurt en dat zij
toch al even in de functie werkzaam zijn.
De directie moet dit nog verder bekijken.

Nieuwe locatie Gent Zuid
Het nieuwe lokaal kan men al gebruiken. Er wordt gevraagd hoelang dit contract loopt. De directie kon hier niet
op antwoorden en zal dit navragen

Internaliseren van Resources voor strategische projecten
Track & Trace tablets lijncontroleurs
ACOD kan geen akkoord geven aangezien de track en trace op tablets steeds geactiveerd blijven.
Wij houden vast aan ons standpunt dat Track&Trace enkel bij noodsituaties door middel van de noodknop
geactiveerd dient te worden. De andere vakorganisaties geven ook een negatief advies, er is wel voorgesteld dat
de verantwoordelijke eens samenzit met de controleurs om dit eens deftig uit te leggen en te luisteren naar hun
standpunt.

Feestdagen 2021
Voor de chauffeurs zal het wettelijk kader toegepast worden. De feestdag van 15 augustus wordt verplaatst naar
16 augustus. Voor alle bedienden worden de feestdagen die in het weekend vallen vrij te kiezen. Gelet op het feit
dat dit jaar 15 augustus op een zaterdag viel en hierdoor alle bedienden die op deze dag gewerkt hebben hun
vergoeding niet hebben gekregen (werken op feestdag) maar enkel hun zaterdagvergoeding hebben ontvangen.
Hierdoor kan ACOD niet akkoord gaan met de feestdagen vooraleer deze betaling wordt rechtgezet. De andere
vakorganisaties hebben onmiddellijk hun akkoord gegeven.

Organisatiewijziging DL 2020 Techniek en Planning
Er was een voorstel van de directie om een “ verfijning” toe te passen.
Na een grondig overleg met de huidige vervangende brigadiers/meestergasten zijn we tot de volgende
vaststelling gekomen.
De vervangende brigadiers/ meestergasten en hun teams staan niet te wachten om het huidige werksysteem
terug te veranderen in de organisatie. Zij zijn geen vragende partij naar meer tussenlagen en als die er toch
moeten komen dan willen ze dat de mensen op de werkvloer kunnen doorstromen, mensen die vertrouwd zijn
met de werkvloer, die voeling hebben met het werk.
Voor techniek keuren de 3 vakorganisaties het voorstel af
Advies planning: ACOD gaf een negatief advies wegens het samenvoegen van dag- en maandplanning. Dit is
geen oplossing aangezien er een structureel personeelstekort is bij de personeelsplanning. Ook de collega’s van
maandplanning onder de hoofden OT tewerkstellen heeft geen enkele meerwaarde. Onze andere 2 collega
vakbonden hadden geen enkele opmerking aangaande de organisatiewijziging planning en hebben hierover een
positief advies gegeven.
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Nota ziekteverzuim
De ziekte cijfers liggen bij onze maatschappij nog steeds hoog. De directie wil hier op inspelen en er is een
nieuwe nota verschenen.
ACOD had een pak bedenkingen bij deze nota. Zo vinden we de woorden ziekteverzuim vrij hard. Niet elke
afwezigheid door ziekte is verzuim.
De directie wil dit aanpakken door gesprekken te voeren met de betrokken collega’s. De temcoachen zouden een
luisterend oor bieden en samen met de betrokken collega naar een oplossing zoeken indien er medische
problemen zijn. De directie benadrukt dat elk gesprek discreet moet gebeuren, afzonderlijk in een lokaal.

Voorstel jaarplanning 2021
De directie wil overgaan tot een uniforme werking rond de jaarplanning. Er zou vooral extra aandacht besteed
worden aan de wettelijke regels omtrent rust en arbeidsduur. De wijzigingen kunnen invloed hebben op de
rustdagen, de arbeidsduur, de feestdagen.
Vanuit onze fractie hebben we heel wat opmerkingen en zullen deze via mail overbrengen naar de directie.

Ordermoties
Alweer kan de directie geen antwoord geven op onze ingediende punten.
De Lijnwinkel Zuid is definitief gesloten.
Wat met het personeel die daar tewerkgesteld is?
Wat met de leegstaande gebouwen?
Wat met het lokaal Dampoort?

Varia
Er wordt de vraag gesteld of de griepvaccins dit jaar weer beschikbaar zullen zijn? De directie zal dit navragen.

Voor ACOD: Vranken Kenneth, Theunis Tim, Baert Freddy
Volgende OR: 24 september 2020

Secretaris: Franky Van Boven

www.acod-tbm-ovl.be

Gsm: +32 496 28 47 19

acod-tbm oost-vlaanderen

Bagattenstraat 158 9000 Gent

seniorenwerking acod tbm

