VERSLAG CPBW VAN 01/04/2021
GOEDKEURING VERSLAG
•

ACOD herhaalt haar ongenoegen over het ontwerp van het verslag en de manier van werken tijdens de vergadering.
Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat het huishoudelijk reglement alweer niet nageleefd wordt. We vragen uitdrukkelijk
om dit in de toekomst wel te doen.
Zeer opmerkelijk dat het ACV vragen had bij het nog zetelen van Kristoff D’Haese terwijl dit punt reeds aan bod is gekomen
op de ondernemingsraad en het vorige CPBW. Als ACOD stellen we hier ernstig vragen bij waarom het ACV hier weer de kar
van de directie trekt.

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL CPBW
•

COVID-19:
Werd opnieuw besproken op het gemeenschappelijk deel.
Belangrijke mededeling: indien de school gesloten is zonder noodopvang dan kan je, indien je niet kan thuiswerken, je
attest bekomen via het intranet of je kan vakantie opnemen of technische werkloosheid aanvragen, ook telewerkers
kunnen van deze maatregelen genieten.
Het attest kan je zelf invullen, er is geen handtekening nodig van de school.
Telewerk blijft verplicht.
De sociale inspectie zal meer controle uitvoeren op het werk.
ACOD vraagt zich af of De Lijn wel in orde is met het opvolgen van de richtlijnen van de overheid.
Er zijn in maart 5 diepte reinigingen uitgevoerd in Oost-Vlaanderen.
Er worden sneltesten gevraagd maar De Lijn staat hier niet positief t.o.v. omdat een sneltest een vals gevoel van veiligheid
geeft.
Wordt vaccinatieverlof geregeld met het toekennen van klein verlet? Actueel is er nog geen goedkeuring.
Het jaarverslag psychosociaal welzijn werd in een bundel voorgesteld, dit gaat vooral over loopbaanbegeleiding, ADMbeleid, diversiteit, werking Team Welzijn, verzuimgesprekken Teamcoah, opvang na agressie enz.
ACOD benadrukt dat het ADM-beleid nog steeds niet is goedgekeurd.
Over de aanpak van de verzuimgesprekken en de “wandelgang gesprekken” hebben we ook onze bemerkingen.
Zomerplan 2021: Er zijn 3 structurele zaken : beschikbaarheid water, werkkledij en klimaatregeling. Het zomerplan zal in
voege treden vanaf 29° C. In de toekomst zal er via de webshop een isolerende drinkfles en een cooltowel ter beschikking
gesteld worden. De drankfonteinen zullen per kwartaal onderhouden worden.
Hierover heeft ACOD een aantal bedenkingen en zal haar opmerkingen bundelen en doorsturen.
De airco’s worden in het voorjaar 2021 preventief onderhouden.
Er is een bundel voorgedragen over de verbeteringswerken voor de gebouwen. Wordt door ons doorgenomen.
Er is ook een actieplan voorgesteld om de arbeidsongevallen te doen verminderen. De cijfers zullen per OT maandelijks
worden meegedeeld.

SOCIALE VEILIGHEID.
•
•

Er waren 6 meldingen rond overlast, verkeersagressie en vandalisme.
Er zijn 16 camerabeelden opgevraagd, er waren geen technische defecten.
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•

Op 25 maart is er een controleactie uitgevoerd in Aalst station. De gegevens worden later meegedeeld.
ACOD vraagt om extra bijstand te voorzien van controle en politie in de omgeving van de Blaarmeersen. De directie zal dit
doorsturen naar de bevoegde diensten.

PREVENTIE MAANDVERSLAG.
• Er waren 6 arbeidsongevallen, 5 ongevallen m.b.t. struikelen, 1 ongeval m.b.t. woon-werk verkeer.

OPVOLGEN VERSLAG
•

•

•
•
•

Septische put Aalst
Momenteel zijn er geen verdere klachten rond de geurhinder in het lokaal. De directie dacht dat dit opgelost was maar
doordat de Lijnwinkel gesloten is vragen we om dit punt te laten staan en verder op te volgen.
Koffieautomaten
Bij de koffiemachine in Evergem zijn de leidingen ondertussen gespoeld. Doordat de lijn 1 onderbroken is zal dit later
opgevolgd worden.
Over het plaatsen van de nieuwe drank- en snoepautomaten is er geen verder nieuws, de uitrol is lopende.
ACOD benadrukt nogmaals dat er op verschillende plaatsen overal bekers liggen, niet aangewezen volgens de Corona
maatregelen.
Handdoekenrollen: Op de meeste plaatsen zijn er al extra papierdispensers aangebracht. Het opvullen van deze toestellen
verloopt niet vlekkeloos. ACOD meldt dat op de dispatching nog steeds geen papierdispenser aanwezig is.
ACOD vraagt aan de bedrijfsarts of het gebruik van de drankfonteinen wel aangewezen is in tijden van corona. De directie
begrijpt de vraag want op verschillende plaatsen wordt vastgesteld dat de filters en toestellen niet hygiënisch genoeg zijn.

WEERHOUDEN PUNTEN.
•

EHBO + BRANDPREVENTIE:
De lijsten zijn in opmaak.
De opfrissingsopleidingen worden verder afgewerkt en daarna zullen de lijsten opgemaakt worden. ACOD is van oordeel
dat dit sneller kan opgelost worden, tenslotte sleept dit punt al maanden aan.

•

PARKEREN STELPLAATS GENTBRUGGE:
Na herhaaldelijke beschadigingen aan privé-voertuigen zal er een bericht verspreid worden met de vraag om zich steeds
via het zebrapad te begeven naar het gebouw. Het verplaatsen tussen de voertuigen wordt ten stelligste afgeraden.

•

MONUMENT GENTBRUGGE
De opfrissingswerken zullen uitgevoerd worden tijdens de zomer van 2021.

•

WERKPLAATS PANTO
De directie meldt dat er onderling afgesproken was dat de extra verwarming en het plaatsen van een afsluiting niet meer
nodig was. ACOD gaat dit verder opvolgen.

•

BRANDER STELPLAATS HOFSTADE
Zou geplaatst zijn, wordt verder opgevolgd

•

MARKERINGEN BUSVAKKEN SINT-LIEVENS-HOUTEM:
Geen verder info

•

BESCHIKBAARHEID VOERTUIGEN
Concrete cijfers waren er niet. Buiten de stelplaats Hofstade waren er overal dagelijks tekorten.
In Gentbrugge zijn er op verschillende dagen Flexity voertuigen vervangen door hermelijnen.

•

RETIBO SCHERMEN
Er zal een bericht verspreid worden dat de stickers steeds moeten verwijderd worden bij het opstarten van het voertuig.
Nog steeds zijn er problemen met de software.

•

RIOOLDEKSELS/ VERZAKKINGEN GENT-ZUID
ACOD vraagt waarom niet alle verzakkingen zijn weggewerkt, de directie zal dit navragen.

•

PLAATSEN MOTO’S STELPLAATS GENTBRUGGE
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Men bekijkt of het mogelijk is om de oude fietsenstalling ook te gebruiken voor het parkeren van motorvoertuigen. Mits
wat aanpassingen zou dit moeten lukken. De directie zal dit verder bekijken.
•

AIRCO PORTIERSLOGE
Geen evolutie, wordt eveneens behandeld op de OR.

•

WERKPUTTEN ALBATROS
De extra verwarming is momenteel weggenomen, bij extreem koude temperaturen kan deze opnieuw gehuurd worden.
Het project om de put te verlengen is lopende

•

RONGANGEN RUSTLOKALEN
18 mei zal er een rondgang zijn in de rustlokalen van Gentbrugge (oorspronkelijk voorzien op 30 maart). Wij hebben
nogmaals benadrukt dat deze rondgangen voorzien waren voor 2020.

•

VERPLAATSEN DIENSTVOERTUIGEN OP OPENBARE WEG
De vraag zal nogmaals aan de Stad Gent gesteld worden om de nodige borden te voorzien zodat er geen overtredingen
meer gemaakt kunnen worden.

•

AFSTELPLAATS SPIEGELS
Dit punt zal verder besproken worden op een later tijdstip

•

BUITEN CAMERABEELDEN FLEXITY
De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om het camerabeeld langer zichtbaar te houden bij een snelheid van 15 km per
uur.
De Rijschool gaf hierover een negatief advies maar de vraag zal opnieuw gesteld worden.

•

VEILIGHEIDSLIJSTEN BUS/ TRAM
Een evaluatie van de lijst tram wordt uitgevoerd op 29 april.
De opmerkingen van ACOD over de lijsten bus en tram zijn al doorgegeven. We wensen dat deze lijsten besproken worden
op het CPBW van Oost-Vlaanderen

NIEUW INGEDIENDE PUNTEN/VARIA DOOR ACOD.
•

BRAND VOERTUIG 5212
ACOD vraagt naar de oorzaak van deze brand. De directie is direct een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de brand.
De voorgaande dag was er al een brandgeur waargenomen.
We vragen dat er een duidelijke communicatie van de directie komt over het belang van het correct invullen/melden van
de defecten in Planon.

Volgend CPBW op woensdag 12 mei
Voor ACOD: Nico Beeckman, Baert Freddy, Kristoff D’Haese en Vranken Kenneth,
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