Verslag ondernemingsraad van 25/02/2021

HERINRICHTING STELPLAATSEN EN/OF ADMINISTRATIEF GEBOUW

Stelplaats Gentbrugge
De parkeerplaatsen zijn nog niet vastgelegd omdat er nog een goedkeuring moet komen van dienst
traminfrastructuur m.b.t. de wijziging van de parkeerplaatsen van de kasdienst.
De directie vraagt duidelijkheid over de plaats van de HERAS hekkens om de nieuwe fietsenstalling beter te
beveiligen.
Er is nog steeds geen antwoord op onze vraag om een airco te plaatsen in de portiersloge.
Het plaatsen van de motoren in de oude fietsenstalling zal verder besproken worden op het CPBW van maart.
Na opmerkingen zouden alle betrokken personen beschikken over de juiste parkeerkaart.

Stelplaats Wissenhaeghe
Eind april zal er een beslissing vallen over de hoorzitting m.b.t. de site voor de Rijschool. Welke beslissing er
mag genomen worden, hierop zal nog beroep kunnen aangetekend worden.

Stelplaats Hofstade / St -Lievens-Houtem
De defecte verwarmingsketel is jammer genoeg nog niet hersteld. Een vakorganisatie stelt voor om tijdelijk
een elektrische boiler te plaatsen. De vernieuwing van de ketel zal onder garantie vallen, de datum van
plaatsing is nog niet bekend.
De vernieuwing van de stelplaats zal prioritair opgenomen worden in het Masterplan van de directie. Dit is
momenteel niet opgenomen in het plan van 2021 wegens budgettaire beperkingen.
De vraag naar de snelle toegangspoort op de stelplaats Sint-Lievens-Houtem is niet opgenomen in het
jaarbudget 2021.

ENTITEIT ALGEMEEN

Onthaalprocedure
Geen verder nieuws te melden.
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EXPLOITATIE

Overzicht vakantiesaldi chauffeurs
Voor de TBE Oost- Vlaanderen is het wettelijk verlof al grotendeels ingepland.

TECHNIEK
De cijfers van het tekort aan voertuigen worden vanaf heden op het CPBW meegedeeld.
Hoofd Techniek Zone West Bus heeft een toelichting gedaan over de huidige problematiek in de stelplaats
Gentbrugge. Er is een planning uitgewerkt om een mid-life revisie uit te voeren op de busreeks 53xx. In de
toekomst wordt dit ook op andere busreeksen uitgevoerd en zal men meer onderdelen preventief vervangen om
de uitval te verminderen.
Tussentijds huurt de maatschappij al voertuigen van exploitanten. Momenteel zijn er 6 bussen in gebruik, men
bekijkt of het nodig is om dit tijdelijk uit te breiden.
De vakorganisaties vragen om dergelijke nieuwe plannen beter te bespreken met de betrokken techniekers en hen
inspraak te geven.
Planon is ondertussen overal al in voege.

HR

Aanwervingen en selecties
Geen nieuws.

FINANCIEN EN ADMINISTRATIE
Momenteel zijn er 7715 personeelsleden tewerkgesteld bij de VVM.
Er zijn 5951 personeelsleden bij Operaties en 988 techniekers in dienst.
Opnieuw vragen de vakorganisaties cijfers per TBE.
Gent Stad heeft een ziekte absenteïsme van 10.3%, het streekvervoer : 12.6%

MOBILITEIT EN EXTERNE RELATIES

Basisbereikbaarheid
Er is een kleine toelichting gegeven over de plannen rond basisbereikbaarheid. Het nieuwe plan zal invloed
hebben op 3.1 miljoen reizigers. Er zouden ongeveer 25000 haltes aangepast worden, 40% van de reiswegen en
een groot aantal dienstregelingen zullen eveneens aangepast worden.
Diensten en roosters van ca 8000 chauffeurs zullen aangepast moeten worden.
De hernummering van de lijnen zou men eenvoudiger en duidelijker willen maken voor de reizigers.
Het overleg met de vakorganisaties zal in verschillende fases starten vanaf maart. Dit zal verder besproken
worden in de baremacommissie.
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MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE

Teambuildings & events
ACOD vraagt hoe de directie dit jaar de aanpak zal doen en vraag opnieuw naar een waardig alternatief mocht
de teambuilding niet doorgaan wegens corona.

Examen lijnverantwoordelijke
Door de Corona maatregelen kunnen de examens voorlopig niet doorgaan.

Legitimatiekaarten
De vakorganisaties merken op dat nog steeds verschillende personeelsleden hun kaart niet thuis hebben
ontvangen.
De problemen met de HR tegel “mijn dossier” zijn grotendeels verholpen; de tegel is weer online.
ACOD vraagt uitdrukkelijk om te stoppen met het amateuristisch gedoe en de kaarten terug op te sturen zoals de
voorbijgaande jaren. We vragen ook dat de secretarissen de nodige duplicaten kunnen aanvragen.

Niet gereden ritten
Voor de maand januari zijn er 179 afgeschafte ritten voor bus Streek, 902 voor bus Stad en 58 voor Tram

Gemeenschappelijke punten OR
Trillium ; ( jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen) deze informatie moet jaarlijks meegedeeld worden
aan de OR. Het afgelopen jaar is er een bedrag van 31.251.65 euro in mindering gebracht.
Actualisatie Deontologische code: na verschillende opmerkingen wil de maatschappij overgaan tot een aanpassing.
Een uitbreiding op het beleid rond “omgaan met bedrijf kritische informatie”. Daarin zal het ook duidelijker zijn
welke informatie bedrijf kritisch is.
Ook de klokkenluidersregeling (melden van dergelijke schendingen) zal uitgebreid worden o.a. ‘wie en hoe kan
melden’ zal bekeken worden. De registratie, de behandeling, onderzoek en afsluiting wordt onderzocht. Een
aandachtspunt zal het onderscheid zijn van de rol van vertrouwenspersonen vs contactpersonen.

Informatie uitzendkrachten
In het 2de semester van 2020 waren er 71 uitzendkrachten tewerkgesteld.

Ingediende punten
Uitvoeren grijze (prioritaire) ritten: Door de nieuwe werking binnen Planning merkt men op dat er prioritaire ritten
dikwijls niet meer gereden worden. De directie zal dit opnemen en bekijken met de betrokken diensten.
Sancties voor het niet dragen van het mondmasker: een vakorganisatie vraagt om meer controle uit te voeren
binnen het bedrijf. De directie zegt dat er sancties zijn maar kan niet preciseren. ACOD vraagt of externe firma’s
ook gecontroleerd en gesanctioneerd kunnen worden. De directie zal dit bekijken en ons verder informeren.
Bekijken GSM op kledijmast / compensatie internetgebruik: er wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om een
gsm-toestel aan te kopen via de webshop kledij. We vragen ook een compensatie voor internet gebruik gezien de
ver doorgedreven digitalisering van De Lijn tot het laagste echelon. De directie zal dit bekijken.
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Advies koerdiensten

ACOD geeft hier een negatief advies. Omwille van de onduidelijkheden rond betaling, takenpakket en
dienstregeling.

Advies Het Nieuwe Werken (Telewerk)
ACOD geeft een negatief advies en vraagt om dit verder te bespreken op een Paritair Comité

Advies opnemen DA dagen
ACOD geeft een negatief advies en heeft zijn bemerkingen reeds doorgestuurd naar de directie. ACOD wenst de
huidige stelplaatsafspraken te behouden.

Voor ACOD: Theunis Tim Geirnaert Aljosja (JOS), Öner Tolga, D’Haese Kristoff en Vranken Kenneth.
Volgende OR: 25 maart 2021

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

