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HOOFDSTUK 1
TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
Dit arbeidsreglement regelt de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers van Zorgbedrijf
Ouderenzorg Genk overeenkomstig de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen,

verschenen

in

het

Belgisch

Staatsblad

van

05.05.1965.

Dit

arbeidsreglement sluit aan bij de rechtspositieregeling van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk
Dit arbeidsreglement gaat in voege per 1 januari 2021
Artikel 2
Alle werknemers dienen dit arbeidsreglement en haar verdere aanvullingen in hun bezit te
hebben, uiterlijk de dag na de goedkeuring ervan of bij indiensttreding. Zij worden geacht
onderstaand reglement te kennen en te aanvaarden en verbinden zich ertoe de voorschriften
ervan na te leven.
Enkel in individuele gevallen kan een tijdelijke of definitieve afwijking worden toegestaan
zonder dat wettelijke of reglementaire voorschriften worden overtreden. Deze afwijkingen
moeten opgenomen worden in een schriftelijke overeenkomst, in tweevoud opgemaakt, tussen
werkgever en werknemer en mogen niet gesteund zijn op enigerlei gebruik of ongeschreven
akkoord, en kunnen nooit het karakter krijgen van verworven recht.

De vakbond wordt in

kennis gesteld van de afwijkingen.
Artikel 3
Het begrip diensthoofd in dit arbeidsreglement heeft betrekking op de persoon die
overeenkomstig, binnen de huidig geldende structuur, ter zake bevoegd is. In het organigram
vind je wie de diensthoofd is, alsook zijn/haar opdracht.

HOOFDSTUK 2
AANWERVING
Artikel 4
De aanwerving van elke werknemer wordt vastgelegd in een geschreven contract waarvan één
exemplaar overhandigd wordt aan de betrokken werknemer samen met het arbeidsreglement
bij aanvang van de tewerkstelling. De werknemer tekent voor ontvangst van dit document.
Op het ogenblik van zijn aanwerving moet de werknemer alle nodige inlichtingen verstrekken
betreffende zijn identiteit, burgerlijke stand en de samenstelling van zijn gezin, dit om een
juiste toepassing van de sociale en fiscale wetgeving door de werkgever mogelijk te maken.
Daarnaast verklaart de werknemer over de nodige diploma’s en/of getuigschriften te
beschikken om zijn functie te kunnen uitoefenen.
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De werknemer verbindt er zich toe om binnen de 14 dagen na ondertekening van deze
overeenkomst de nodige afschriften van diploma’s en/of getuigschriften te bezorgen aan de
personeelsdienst evenals een uittreksel uit het strafregister, zo niet wordt deze overeenkomst
als nietig beschouwd.
De werknemer verbindt en zich ook toe elke wijziging van deze gegevens tijdens zijn/haar
loopbaan onmiddellijk door te geven aan de werkgever.
Artikel 5
Voorafgaand aan de indiensttreding kan de werkgever de kandidaat-werknemer verplichten een
medisch onderzoek te ondergaan bij de arbeidsgeneesheer verbonden aan de organisatie. Het
oordeel van de arbeidsgeneesheer inzake arbeidsgeschiktheid is zowel voor de werknemer als
de werkgever bindend.
Na indiensttreding kan de werkgever de werknemer verplichten jaarlijks een medisch
onderzoek te ondergaan bij de arbeidsgeneesheer verbonden aan de organisatie.
De werknemer die zich onttrekt aan deze verplichting ontvangt een ernstige schriftelijke
berisping. De werkgever kan eveneens een tijdelijke schorsing van de overeenkomst voorzien
aangezien de werknemer op dat ogenblik niet in orde is met de regelgeving.
Artikel 6
Elke personeelslid wordt op geregelde tijdsstippen uitgenodigd voor een medewerkersgesprek
conform de interne nota “Personeelsgesprekken binnen het ZOG” die wordt overlegd en
goedgekeurd binnen het vakbondsoverleg.

HOOFDSTUK 3
ARBEIDSDUUR EN UURROOSTERS
3.1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 7
Arbeidsduur
§1 De maximum arbeidsduur bedraagt in beginsel 38 uren per week, onder voorbehoud van de
wettelijke afwijkingen toegestaan voor het personeel tewerkgesteld in gezondheidsinstellingen.
Deze uurregeling is niet van toepassing op de personen met een directiefunctie (zie bijlage 1).
§2 De arbeidsuren worden in principe gepresteerd op 5 dagen per week. Zaterdag en zondag
zijn inactiviteitdagen.

In regel mogen er niet meer dan 9 arbeidsuren per dag en 50

arbeidsuren per week gepresteerd worden. Personeelsleden werkzaam tijdens de nacht mogen
maximaal 11u per dag en 50u per week presteren.
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§3 De werknemers dienen aanwezig te zijn op de plaats waar hun arbeid moet worden verricht
op het beginuur zoals bepaald in het voor die dag geldende uurrooster.
Zij moeten aan de arbeid blijven tot het bepaalde einduur. Mits toestemming van de
diensthoofd en na registratie in het individuele uurrooster kan de arbeidstijd voor die dag
aangepast worden.
§4 De uurroosters worden in overleg met de medewerkers opgemaakt en dit in functie van de
dienstnoodwendigheden. De opmaak van de uurroosters gebeurt in overeenstemming met de
interne nota “Zelfroosteren in het ZOG”. De uurroosters worden opgenomen in bijlage 2 aan dit
arbeidsreglement.
Artikel 8
Arbeidsuurregeling
De in de arbeidsovereenkomst overeengekomen jobtime wordt gepresteerd in variabele
uurroosters. Het uurrooster wordt opgemaakt rekening houdend met de uitgangspunten
opgenomen in de nota “Zelfroosteren in het ZOG”:
Artikel 9
Uurroosters
De uurroosters worden in overleg met de medewerkers opgesteld. Het ZOG streeft naar het
systeem van zelfroosteren en zal dit stapsgewijs implementeren. Uiterlijk 5 dagen voor het
begin van de betreffende week worden de definitieve uurroosters vastgelegd en uitgehangen.
De afspraken met betrekking tot het opstellen van de uurroosters worden vastgelegd in een
intern reglement “Zelfroosteren in het ZOG”.
Alle uurregelingen kunnen tijdelijk, in geval van overmacht, gewijzigd worden door de
diensthoofd en/of directeur indien de goede werking van de instelling dit vereist. De situaties
van overmacht in hoofde van de werkgever zijn ondermeer:
-

Plotse afwezigheid van een medewerker

-

arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval in de
onderneming;

-

dringende arbeid aan machines en materieel, voor zover de uitvoering ervan buiten
de arbeidsuren onontbeerlijk is om een ernstige belemmering van de normale
werking van het bedrijf te voorkomen, door de werknemers van de onderneming;

-

arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid vereist is.

Wijzigingen van het uurrooster zullen worden vermeld op het wekelijks uitgehangen uurrooster
en zo nodig op het wisselformulier/derogatieblad. Na digitalisering van de uurroosters zullen
alle wijzigingen digitaal bewaard worden.
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De werknemer verbindt er zich toe elke wijziging vooraf te melden aan zijn diensthoofd en dit
door hem/haar te laten goedkeuren, zo dit niet mogelijk is bericht hij/zij dit de volgende
werkdag.
Het saldo meer- of minuren moet beperkt blijven en kan op het einde van een trimester
maximaal 39u bedragen.

Meeruren kunnen worden teruggenomen in overleg met de

diensthoofd, vooraf aan te vragen met het hiertoe bestemde formulier, af te tekenen door de
werknemer en voor bevestiging door de diensthoofd. Indien een medewerker op het einde van
een trimester een saldo van meer dan 39 minuren heeft worden de uren omgezet in verlofuren.
Enkel bij hoge uitzondering en met toestemming van de directeur kan een uitzondering op
deze regeling toegestaan worden.
Op dagen van tewerkstelling van 6u en meer wordt steeds een verplichte pauze voorzien van
minimaal 30’, niet gelijkgesteld met de werktijd.
De administratieve diensten voorzien een sluiting van de dienst van 12.30 tot 13.30, in die
periode wordt het antwoordapparaat opgezet. Tijdens deze periode kunnen de medewerkers
hun middagpauze opnemen. Het onthaal aan de inkom van Toermalien is echter doorlopend
geopend van 09U00 tot 17u30, er wordt een beurtrol voorzien voor de bezetting ervan.

3.2. METING EN CONTROLE VAN DE ARBEIDSUREN
Artikel 10
Het ZOG voorziet in een elektronisch registratiesysteem dat de aanwezigheden van de
medewerkers registreert. Deze registratie geldt enkel voor controle van aanwezigheid op de
werkplek.
De loonberekening gebeurt op basis van de gegevens die worden opgenomen in de
personeelsplanning en de realisatie van de te werken uurroosters. De diensthoofden zorgen
ervoor dat op de laatste dag van de maand deze gegevens verwerkt zijn zodat deze kunnen
overgemaakt worden aan de personeelsadministratie.
Niet gewettigde afwezigheidsdagen worden aanzien als dagen van onwettige afwezigheid en
geven geen recht op loon.
Artikel 11
Een werknemer die verhinderd is om op tijd op het werk te komen brengt zijn/haar afdeling
onmiddellijk op de hoogte van de reden én de duur van zijn/haar afwezigheid. De werknemer
brengt de diensthoofd op de hoogte na aankomst op het werk.
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Een werknemer die omwille van ziekte of arbeidsongeval op weg naar het werk verhinderd is
om op het werk te verschijnen dient zijn/haar diensthoofd telefonisch op de hoogte te brengen,
indien het diensthoofd niet bereikbaar is de collega’s op dienst.
Ingeval van overmacht (ongeval, onaangekondigd niet rijden van de trein,… wordt de verloren
tijd gelijkgesteld met arbeidstijd).
De nota “aanwezigheidsbeleid binnen het ZOG” omvat de verdere afspraken met betrekking tot
melding en opvolging van de afwezigheden. Indien de afspraken opgenomen in deze nota niet
worden nageleefd dan gelden de afwezigheden als ongewettigd en geven zij geen recht op
loon.
Een werknemer die ziek wordt op het werk en zijn werkdag hiervoor onderbreekt overlegt dit
met zijn diensthoofd en krijgt gelijkstelling van de resterend te presteren uren van die dag
zonder ziekte attest.
§1 Ingeval van ziekte of ongeval moet binnen de twee werkdagen een geneeskundig
getuigschrift afgeleverd worden aan de personeelsadministratie dat de vermoedelijke duur van
de afwezigheid opgeeft.
Ingeval er zich een ongeval voordoet op de weg van en naar het werk zorgt de werknemer,
indien enigszins mogelijk, voor een getuigenverslag van minimaal 2 getuigen en/of

een

procesverbaal opgesteld door een bevoegde politiedienst, dit om zijn/haar rechten ten
overstaan van de verzekeringsmaatschappij zoveel mogelijk te vrijwaren. Deze regeling wordt
ook gevolgd bij arbeidsongevallen buiten de werkplek, tijdens dienstopdrachten.
§2 Indien een arbeidsongeschiktheid langer zou voortduren dan voorzien in het oorspronkelijk
attest wordt de werknemer verzocht zijn diensthoofd tijdig, minimaal 2 dagen voor einde
huidig attest, op de hoogte te brengen én een nieuw attest in te dienen bij de
personeelsadministratie op de voorlaatste dag van de vorige termijn en uiterlijk binnen de twee
werkdagen na het verstrijken van de vorige termijn. Deze regeling laat toe dat vervangingen
tijdig verder afgesproken kunnen worden.
§3

De inrichting kan steeds een controlearts verzoeken de ziekte van betrokkene vast te

stellen. Elke arbeidsongeschikte werknemer is verplicht zich aan deze controle te onderwerpen.
De controlearts kan zich bij de werknemer een tweede maal aanbieden indien hij de eerste maal
geen gehoor kreeg, hij kan evenwel de werknemer ook uitnodigen op zijn kabinet. Indien
tijdens de ziekteperiode het verblijfsadres verschillend is van het domicilieadres dient dit
doorgegeven te worden aan de personeelsdienst. Het zich pertinent en blijvend onttrekken aan
de controle van de geneesheer kan leiden tot ontslag van de medewerker.
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§4 Indien de controlearts en de behandelende arts van mening verschillen omtrent het bestaan
van de arbeidsongeschiktheid wordt een definitieve uitspraak gedaan door een onafhankelijk
arts aangeduid in gemeenschappelijk overleg tussen de werknemer en de werkgever. Beide
partijen schikken zich onherroepelijk naar de beslissing van deze onafhankelijke geneesheer.
De kosten van deze scheidsrechterlijke procedure worden gedragen door de verliezende partij.
Deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van beide partijen om het geschil te beslechten
voor de arbeidsrechtbank.
§5

Elke werkhervatting na een ziekteperiode van meer dan 28 dagen vereist een medisch

onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Dit onderzoek vindt plaats voorafgaand aan het hervatten
van de tewerkstelling. De afspraken tot medisch onderzoek verlopen uitsluitend via de
personeelsdienst. Hieronder wordt ook verstaan dat medewerkers na een van afwezigheid van
ziekte van meer dan 28 dagen niet aansluitend hun verlofdagen kunnen opnemen.

Een

medisch onderzoek tussen einde van dit ziekteverlof en aanvang van de verlofperiode is vereist
evenals minimaal één dag effectief werken.
§6 Niet gewettigde afwezigheid of afwezigheid om persoonlijke redenen worden van de wedde
afgetrokken. Hij/zij die tien opeenvolgende dagen

onwettig afwezig is, wordt geacht de

arbeidsovereenkomst te verbreken.
§7 De werknemer is verantwoordelijk voor de correcte communicatie naar zijn/haar mutualiteit
om zijn/haar rechten in verband met de ziekte-uitkeringen te vrijwaren.
Artikel 12
Persoonlijk werk, persoonlijke bezoeken tijdens de werkuren en privé telefoongesprekken zijn
niet toegelaten.

3.3. VERLOFREGELING
Artikel 13
Jaarlijkse vakantie
De wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers uit de publieke sector wordt
gevolgd.

De inrichting houdt bij toekenning van de verlofperiode rekening met volgende

modaliteiten:
§1 Elke werknemer heeft jaarlijks recht op 26 dagen vakantie a rato van de prestaties in het
lopende jaar. (20 wettelijk verlof en 6 bijkomende verlofdagen, medewerkers in OCMWverlofstatuut krijgen 30 dagen verlof: 20 wettelijk en 10 dagen bijkomend verlof)

Het

verlofrecht wordt opgebouwd vanaf één maand tewerkstelling. De werknemer heeft vanaf de
tweede maand tewerkstelling recht op 3,8u verlof per schijf van 38 gewerkte of gelijkgestelde
uren. Het totaal wettelijk verlof wordt op de verloffiche in uren weergegeven.
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§2 Het wettelijk verlof wordt in overleg met de medewerkers vastgelegd.
§3 Eind juni moet 23% van het totaal aantal verlofdagen opgenomen zijn, bij een totaal van 26
verlofdagen zijn dit 6 dagen; bij een totaal van 30 verlofdagen zijn dit 7 dagen.
§4 Van 1 januari tot 30 september dienen respectievelijk minimaal 20 dagen van het totaal van
26 verlofdagen en 24 dagen van het totaal van 30 verlofdagen opgenomen te zijn. Enkel de
directie kan hierop een afwijking toestaan.
§5 Medewerkers die omwille van ziekte, arbeidsongeval of ander reden waarvan de
afwezigheidsdagen gelijkgesteld zijn aan gewerkte dagen, hun verlof niet konden opnemen
zoals opgelegd in §4 van dit artikel mogen dit alsnog opnemen in het 4de kwartaal van het
lopend jaar.
§6 De werknemer kan echter in elke omstandigheid maximaal 6 verlofdagen overzetten naar
een volgend jaar, deze dagen dienen uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar te zijn
opgenomen. Enkel de directie kan uitzonderlijk afwijkingen toestaan op deze regel in geval van
overmacht, bijvoorbeeld:
-

wanneer tijdig aangevraagd verlof niet kon worden opgenomen wegens vervanging
afwezigheden;

-

indien langdurig ziek geweest én na terugkomst niet in de mogelijkheid geweest om
de verlofdagen op te nemen;

-

medewerkers die afwezig zijn tot 31 december en vooraf aan hun ziekte niet alle
vakantiedagen hebben opgenomen, zij moeten wel aantonen waarom zij de regels
vermeld in §3 niet konden opvolgen, bevestigd door het diensthoofd.

-

indien

langdurig

afwezig

geweest

in

kader

van

profylactisch

verlof,

moederschapsrust, borstvoedingsverlof, én na terugkomst niet in de mogelijkheid
geweest om de verlofdagen op te nemen
De directie kan toestemming geven om uitzonderlijk verlofdagen over te nemen naar het
volgende jaar:
-

aan medewerkers die kunnen bewijzen dat zij hun verlof tijdig hebben aangevraagd
(2 maanden op voorhand) maar deze dagen niet hebben verkregen van hun
diensthoofd in het kader van het niet kunnen verzekeren van de dienstcontinuïteit

De overdracht naar een volgend jaar van meer dan 6 verlofdagen houdt voor de berekening
steeds rekening met het aantal wettelijke verlofdagen verminderd met de in het huidige jaar
reeds opgenomen verlofdagen
§6 Tenzij de betrokken werknemers anders vragen, moet tussen 01 mei en 31 oktober een
ononderbroken vakantieperiode gewaarborgd worden van 2 weken voor alle werknemers die
verlengd kan worden tot 3 weken zo de dienstplanning dit toelaat.

De planning voor deze

perioden van “groot verlof” wordt als volgt vastgelegd door de diensthoofd:
-

in de eerste helft van november voorafgaand aan het jaar waarin verlof wordt
aangevraagd vraagt de diensthoofd naar de verlofwensen van de medewerkers, de
diensthoofd behandelt deze verlofvragen tegen uiterlijk 01 december.
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in februari van het lopende jaar wordt nogmaals gevraagd naar de verlofwensen van

-

de medewerkers, de diensthoofd behandelt deze verlofvragen tegen uiterlijk 15
maart, rekening houdend met reeds in december goedgekeurde verlofaanvragen;
Medewerkers kunnen na deze periode individueel hun verlof aanvragen, de

-

diensthoofd behandelt deze vragen rekening houdend met de verlofperioden die
reeds eerder in december en maart toegekend werden.
§7

Inzake het toekennen van verlof streeft de diensthoofd zoveel mogelijk naar consensus

binnen het team. Indien voor één en dezelfde periode te veel werknemers vakantie hebben
aangevraagd, zal bij de toekenning ervan voorrang gegeven worden rekening houdend met
volgende criteria in volgorde van voorrang:
Toegekend verlof in de oproepen van november en februari kan niet gewijzigd

-

worden tenzij mits goedkeuring van de betreffende medewerker
familiale en sociale omstandigheden: zo zal er voorrang verleend worden aan

-

personeel met kinderen op schoolplichtige leeftijd tijdens de schoolvakanties en aan
personeelsleden

waarvan

beroepswerkzaamheden

de

een

echtgenoot/partner

verplichte

vakantie

in
moet

het

kader

opnemen

van
tijdens

zijn
een

welbepaalde periode (vb. bouwvakkers);
-

Verlof bij uitdiensttreding

-

de datum van verlofaanvraag

-

anciënniteit in de organisatie

-

groot verlof krijgt voorrang op snipperdagen.

Artikel 14
Bijkomende verlofdag 11 juli
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk kent 11 juli toe als bijkomende verlofdag. Deze dag volgt de
regeling van een wettelijke feestdag behoudens de bijkomende verloning die hierop niet van
toepassing is.

3.5. WETTELIJKE FEESTDAGEN
Artikel 15
De feestdagen worden geregeld volgens de wet van 4 januari 1974 aangaande de wettelijke
feestdagen.
§1 De wettelijke feestdagen zijn de volgende:
-

1 januari - nieuwjaar

-

Paasmaandag

-

1 mei - Feest van de Arbeid

-

O.H. Hemelvaart

-

Pinkstermaandag

-

21 juli - Nationale Feestdag
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-

15 augustus - O.L.V.-Hemelvaart

-

1 november - Allerheiligen

-

11 november - Wapenstilstand

-

25 december - Kerstmis

§2 Wettelijke feestdagen die op zaterdag of zondag vallen worden vervangen door een vrije
dag op een andere activiteitsdag.

Deze vervangende vrije dag wordt jaarlijks vastgelegd in

overleg met de vakbondsafvaardiging en meegedeeld aan het personeel in de maand november
van het voorafgaande jaar.
§3 Werknemers die verplicht zijn op één van de wettelijke feestdagen te werken bekomen een
compensatieverlofdag. Deze compensatieverlofdag wordt binnen de 6 weken opgenomen in
overleg met de diensthoofd.

3.6. ARBEIDSDUURVRIJSTELLING EINDE LOOPBAAN
Artikel 16
§1 Rechthebbenden op arbeidsduurvrijstelling einde loopbaan omwille van onregelmatige
prestaties
-

Voor een voltijdse werknemer wordt op jaarbasis rekening gehouden met volgend aantal
uren arbeidsduurvrijstelling:

-

o

45 tot 50 jaar: 96u

o

50 tot 55 jaar: 192u

o

55 +:

288u

Voor deeltijds medewerkers wordt dit aantal verhoudingsgewijs de tewerkstellingsbreuk
berekend.

§2 De uren arbeidsduurvrijstelling worden opgenomen in de planning en worden maandelijks
toegekend in volle dagen
Artikel 17
§1 Rechthebbenden op beperkte uren arbeidsduurvrijstelling, alle medewerkers zonder – of met
beperkt aantal- onregelmatige prestaties
-

Voor een voltijdse werknemer wordt op jaarbasis rekening gehouden met volgend aantal
uren arbeidsduurvrijstelling:

-

o

50 jaar tot 52 jaar: 38 uren

o

52 jaar tot 55 jaar: 76 uren

o

55 +:

114 uren

Voor deeltijds medewerkers wordt dit aantal verhoudingsgewijs de tewerkstellingsbreuk
berekend.
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§2 De uren arbeidsduurvrijstelling dienen op regelmatige wijze opgenomen te worden in de
loop van het jaar in overleg met de diensthoofd
Artikel 18
De arbeidsduurvrijstelling wordt verworven per

gepresteerde maand of per maand met

gewaarborgd maandloon in geval van ziekte of arbeidsongeval.

3.7. KORT VERLET – VERLOF OM DWINGENDE REDEN – POLITIEK VERLOF
Artikel 19
Deze uitzonderlijke verlofdagen worden geregeld bij K.B. dd.28.08.1963, CAO nr. 16
24.10.1974, CAO nr. 71 10.02.1999, CAO nr. 74 17.11.1999 K.B. dd. 03.12.1974 en de wet
van 03.07.1978.
§1 De werknemer heeft het recht om met behoud van het normale loon van het werk afwezig te
zijn ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke
verplichtingen of van burgerlijke opdrachten en in geval van verschijning voor het gerecht.
§2 Volgende gebeurtenissen geven in de inrichting recht op dagen kort verlet met behoud van
loon:
Reden van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

1. Huwelijk van de werknemer of het

Twee dagen door de werknemer te kiezen

afsluiten van een wettelijk

tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats

samenlevingscontract zoals vermeld in art.

heeft of tijdens de daaropvolgende week.

1475 tem 1479 van het burgerlijk wetboek
2. Huwelijk van een kind van de werknemer

Een dag door de werknemer te kiezen

of van zijn partner, van een broer, zuster,

tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats

van de vader, moeder, stiefvader,

heeft of tijdens de daaropvolgende week

stiefmoeder, van een kleinkind van de

indien huwelijk van een kind van de

werknemer of van zijn partner.

werknemer of van zijn/haar partner
De dag van het burgerlijk huwelijk of de dag
van het kerkelijk huwelijk in de andere
gevallen.

3. Priesterwijding of intrede in het klooster

De dag van de plechtigheid

van een kind van de werknemer of van zijn
partner, van een broer, zuster van de
werknemer of van zijn partner.

ARBEIDSREGLEMENT ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK
Goedgekeurd tijdens raad van bestuur ZOG op 05.11.2020

10

4. De geboorte van een kind van de

Drie dagen, door de werknemer te kiezen

werknemer zo de afstamming van dit kind

tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de

langs vaderszijde vast staat.

dag van de bevalling.

5. Overlijden van de partner of een kind van

Vijf werkdagen vanaf de dag van het

de werknemer of van zijn partner,

overlijden.

6. Overlijden van de vader, moeder,

Drie dagen, door de werknemer te kiezen

stiefvader, stiefmoeder van de werknemer of

tijdens de periode die begint met de dag van

van zijn partner.

het overlijden en eindigt met de dag van de
begrafenis.

7. Overlijden van een broer, zuster,

Twee dagen, door de werknemer te kiezen

grootvader, grootmoeder, kleinkind,

tijdens de periode die begint met de dag van

overgrootvader, overgrootmoeder,

het overlijden en eindigt met de dag van de

schoonzoon of schoondochter van de

begrafenis

werknemer of van zijn partner die bij
werknemer inwoont.
8. Overlijden van een broer, zuster,

De dag van de begrafenis

grootvader, grootmoeder, kleinkind,
overgrootvader, overgrootmoeder,
schoonzoon of schoondochter van de
werknemer of van zijn partner die niet bij
de werknemer inwoont.
8. Plechtige communie van een kind van de

De dag van de plechtigheid. Wanneer deze

werknemer of van zijn partner.

samenvalt met een zondag, feestdag of
gewone inactiviteitsdag: de gewone
activiteitsdag die onmiddellijk aan de
gebeurtenis voorafgaat of erop volgt.

9. Deelneming van een kind van de

De dag van het feest. Wanneer dit samenvalt

werknemer, of van zijn partner aan het feest

met een zondag, feestdag of gewone

van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit feest

inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die

plaats heeft.

onmiddellijk aan de gebeurtenis vooraf gaat
of erop volgt.

10a. Verblijf van de dienstplichtige

De nodige tijd met een maximum van 3

werknemer in een rekruterings- en

dagen

selectiecentrum of in een militair hospitaal
tengevolge van zijn verblijf in een
recruterings- of selectiecentrum.
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10b. Verblijf van de werknemer

De nodige tijd, met een maximum van drie

gewetensbezwaarde op de administratieve

dagen.

gezondheidsdienst of in één van de
verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig
de wetgeving over het statuut van de
gewetensbezwaarden door de koning zijn
aangewezen.
11. Bijwonen van een bijeenkomst van een

De nodige tijd, met een maximum van één

familieraad, bijeengeroepen door de

dag.

vrederechter.
12a. Deelneming aan een jury, oproeping als

De nodige tijd, met een maximum van 5

getuige voor de rechtbank of persoonlijke

dagen.

verschijning op aanmaning van de
arbeidsrechtbank.
12b. Uitoefening van het ambt van bijzitter

De nodige tijd.

in een hoofdstembureau of enig stembureau
bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen.
12c. Uitoefening van het ambt van bijzitter

De nodige tijd, met een maximum van 5

in één van de hoofdbureaus bij de

dagen.

verkiezingen van het Europese Parlement.
13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in

De nodige tijd, met een maximum van 5

een hoofdbureau voor stemopneming bij de

dagen.

parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen
14. Adoptie van een kind.

Drie dagen naar keuze van de werknemer, in
de maand volgend op de inschrijving van het
kind in het bevolkingsregister waar de
werknemer zijn verblijfplaats heeft.

§3
-

Een aangenomen kind is gelijkgesteld met een wettig kind wat de toepassing van het kort
verlet betreft.

-

De schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de partner van de
werknemer zijn gelijkgesteld met deze van de werknemer voor wat betreft de regelingen
bij overlijden van deze personen.

-

Een halfbroer of halfzuster wordt gelijkgesteld met een broer of zuster.
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-

Voor alle toepassingen van het begrip “partner” onder §2 wordt verstaan de
echtgeno(o)t(e) of de partner met wie men wettelijk samenwoont luidens een verklaring
die

werd

afgelegd

voor

de

ambtenaar

van

de

burgerlijke

stand

van

de

gemeenschappelijke woonplaats. Deze verklaring gebeurt door middel van een geschrift.
De ambtenaar overhandigt de partijen een ontvangstbewijs en maakt melding van de
verklaring in het bevolkingsregister.
§4 Deze afwezigheden moeten, in de mate van het mogelijke, vooraf gemeld worden aan de
personeelsadministratie.

In onvoorziene gevallen dient de werknemer de dag zelf te

verwittigen of binnen de 24 uren na de gebeurtenis.
§5 Pleegzorg
Pleegouders hebben jaarlijks recht op 6 dagen pleegzorgverlof. Dit verlof is onbetaald, een
vergoeding kan bekomen worden via een aanvraag bij de RVA. Dit verlof wordt geregeld in het
KB van 28 oktober 2008.
Artikel 20
Verlof om dwingende reden
§1 De werknemer heeft op jaarbasis recht op 2 dagen bezoldigde en 8 dagen niet-bezoldigde
afwezigheid omwille van dwingende reden in de volgende gevallen : ongeval, ziekte of
overlijden van een afstammeling, van de echtgenoot of van een andere persoon die tot het
gezin behoort; ongeval, ziekte of overlijden van een alleen levende vader, moeder of
afstammeling; buitengewone noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de
werknemer; aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer.
§2 De bezoldigde en de niet-bezoldigde dagen bedoelt in §1 zijn gelijkgestelde dagen indien
deze gestaafd worden met de nodige attesten. Deze dagen geven dus recht op wettelijk verlof.
Normaal geven alle andere niet-bezoldigde dagen geen recht op wettelijk verlof.
§3 Overgangsregeling bijkomende verlofdagen OCMW-personeel voor 31.12.2014
Voormalig OCMW-personeelsleden die binnen de rechtspositieregeling nog recht hebben op 4
bijkomende verlofdagen kunnen geen aanspraak maken op de 2 dagen bezoldigde afwezigheid
in de verlofregeling voor dwingende redenen aangezien deze reeds vervat zijn in de 4
bijkomende verlofdagen.
Artikel 21
Politiek verlof
Voor de toekenning van het politiek verlof verwijzen we naar de regelgeving die werd
vastgelegd in de basiswetgeving ter zake. De werknemer vraagt dit politiek verlof schriftelijk
aan via de directie bij de raad van beheer.
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HOOFDSTUK 4
BEZOLDIGING
4.1. LOONVOORWAARDEN
Artikel 22
In principe worden voor de werknemers de weddeschalen gehanteerd zoals vastgelegd in
rechtspositieregeling en in de nota loonbarema’s zoals besproken in de syndicale delegatie van
november 2015.
Werknemers kunnen geldelijke anciënniteit doen gelden voor zover voorzien binnen de
rechtspositieregeling van het ZOG.
Enkel de algemeen directeur kan een afwijking toestaan op de regel van de toepassing van de
geldelijke anciënniteit.
De wijze van toepassing van de loonbarema’s is opgenomen in bijlage 5 van dit
arbeidsreglement.
Artikel 23
Het personeelslid wordt maandelijks bezoldigd op basis van het in de arbeidsovereenkomst
overeengekomen loonbarema en volgens de modaliteiten voorzien in de rechtspositieregeling
van het ZOG. Het loon wordt berekend in 30sten.
Artikel 24
Bezoldigd of onbezoldigd werk, buiten opdracht, tijdens de werkuren is niet toegelaten. Het
ten persoonlijke titel ontvangen van honoraria voor opdrachten tijdens de werkuren verricht, is
niet toegelaten, deze honoraria komen te goede aan de dienst.

4.2. BETALINGSWIJZE
Artikel 25
§1 De betaling gebeurt maandelijks, giraal op een financiële rekening, vrij te kiezen door de
werknemer en conform de modaliteiten voorzien in de rechtspositieregeling van het ZOG. In
geen geval zal een interest kunnen geëist worden indien de niet-tijdige betaling te wijten is aan
overmacht.
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§2 De werknemer brengt de werkgever spontaan en zonder uitstel op de hoogte van elke
wijziging van zijn bankrekeningnummer.

Indien de werknemer hieraan verzaakt kan de

werkgever niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige uitbetaling van het loon. Ingeval
het loon op een verkeerde bankrekening wordt gestort wegens laattijdige melding van het
nieuwe bankrekeningnummer zal dit worden teruggevorderd. Het loon van de werknemer zal
pas na ontvangst van deze terug storting worden uitbetaald.

4.3. GELIJKE BEZOLDIGING MAN EN VROUW
Artikel 26
De inrichting kent aan mannen en vrouwen een gelijke bezoldiging toe voor gelijke arbeid of
voor arbeid van gelijke waarde. Zoals voorzien in de betreffende CAO nr.25 ter van 09 juli
2008 waarvan tekst in bijlage 3.

4.4. ONKOSTENVERGOEDING VERVOER VAN EN NAAR HET WERK
Artikel 27
De tussenkomst in de vervoerkosten woon-werkverkeer worden vergoed conform de richtlijnen
in de rechtspositieregeling.
Artikel 28
De tussenkomst in de treinkaart of de vervoerkosten geldt niet voor niet-gewerkte dagen tenzij
de vooraf gemaakte kosten niet compenseerbaar zijn (vb. abonnement).

4.5. ONKOSTENVERGOEDING VOOR VERPLAATSINGEN IN DIENSTOPDRACHT
Artikel 29
Een medewerker kan voor “Verplaatsingen in dienstopdracht” zijn eigen wagen uitzonderlijk
gebruiken mits uitdrukkelijk akkoord van de werkgever of zijn aangestelde.

De werknemer

overlegt vooraf met de diensthoofd of hij al dan niet gebruik maakt van het openbaar vervoer,
de dienstwagen of deelwagen dan wel zijn eigen vervoermiddel.

De terugbetaling verloopt

volgens de richtlijnen opgenomen in de rechtspositieregeling van het ZOG. Elke verplaatsing
wordt genoteerd op het document “Verklaring dienstverplaatsing”.
Verplaatsingen gebeuren echter bij voorkeur met de deelwagen of dienstwagen en voor kleine
verplaatsingen met de ter beschikking gestelde dienstfietsen.
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Artikel 30
Personeelsleden die regelmatige verplaatsingen in opdracht van de dienst moeten doen met
hun eigen wagen, motorfiets en/of bromfiets zijn verplicht hun voertuig te verzekeren bij een
verzekeringsmaatschappij van hun keuze voor “gebruik in dienstverband”.

De werknemer

voorziet dat in zijn BA-polis de clausule “B.A. van de werkgever” is opgenomen met vermelding
dat de verzekeringsmaatschappij de werkgever verwittigt indien de polis geschorst, opgezegd
of vernietigd zou worden. De werknemer bezorgt de werkgever hiervan een schriftelijk bewijs
van zijn/haar verzekeringsmaatschappij.
De werkgever sluit een verzekeringspolis af ten einde de auto’s van deze werknemers

te

dekken tegen stoffelijke schade, brand en diefstal, tijdens het gebruik ervan voor
beroepsdoeleinden. De franchise van deze verzekering valt volledig ten laste van de werkgever,
indien deze in het bezit wordt gesteld van minimaal 2 getuigenverslagen en/of een
procesverbaal opgesteld door een bevoegde politiedienst.
Dergelijke verzekering kan niet worden aangeboden voor het gebruik van eigen fiets, bromfiets
en/of moto.

De werkgever voorziet in geval van schade aan deze voertuigen gebruikt in

dienstopdracht een maximale tussenkomst van respectievelijk 500 euro, 750 Euro en 1500
Euro. Ook hier geldt dat er, indien enigszins mogelijk, minimaal 2 getuigenverslagen en/of een
procesverbaal opgesteld door een bevoegde politiedienst moeten zijn. Diefstal van deze
voertuigen wordt niet vergoed.
De medewerkers die regelmatig hun eigen voertuig gebruiken voor dienstverplaatsingen dienen
hiertoe hun nummerplaat kenbaar te maken bij de personeelsadministratie. Na akkoord van de
directie ontvangen zij een attest dat zij voor dienstverplaatsingen opgenomen zijn in de polis
beroepsomnium.
Artikel 31
De onkostennota voor vervoer met eigen voertuig dient maandelijks opgemaakt en samen met
het uurregistratieformulier doorgegeven te worden aan de personeelsadministratie na
goedkeuring van de diensthoofd.
Onkostennota's voor verplaatsingen van meer dan drie maanden geleden worden niet meer
uitbetaald, tenzij in geval van overmacht (ziekte, ongeval, ….).

4.6. VERSTORINGSTOELAGE
Artikel 32
§1 De verstoringstoelage is een bijkomende vergoeding als toevoeging op het basisloon. De
verstoringstoelage wordt toegekend aan personeelsleden die door hun diensthoofd worden
opgeroepen om binnen het uur op het werk te verschijnen en een taak op te nemen.
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§2 De verstoringstoelage bedraagt 100% van het uurloon voor de uren van de uitgevoerde post.
Bij vermoeden van misbruik kan de verstoringstoelage worden teruggevorderd.

4.7. ONDERBROKEN POSTEN
Artikel 33
§1 Een Onderbroken Post is een werkpost die bestaat uit twee opeenvolgende delen waarvan de
onderbreking ten minste 4 opeenvolgende uren bedraagt.
§2 Er is een meerloon van 50% verschuldigd voor een dienst die gedurende ten minste 4
opeenvolgende uren op een zelfde kalenderdag onderbroken wordt. De toeslag wordt
toegekend voor alle verrichte prestaties, dat wil zeggen voor en na de onderbreking.
§3 De toelage voor onderbroken post wordt niet toegekend indien de werknemer zelf de vraag
gesteld heeft om binnen dergelijk stelsel te werken.

De werknemer dient deze aanvraag

aangetekend te zenden aan de personeelsdienst van het ZOG. Bij akkoord van de werkgever
wordt een overeenkomst opgemaakt die ter kennisgeving wordt voorgelegd aan het
vakbondsoverleg.

4.8. INZAGE IN INDIVIDUELE REKENING
Artikel 34
Elke werknemer heeft het recht inzage te vragen in zijn/haar individuele rekening. Hij/zij kan
hiervoor terecht bij de verantwoordelijke van de personeelsadministratie. De werknemer maakt
vooraf telefonisch of via e-mail een afspraak.

HOOFDSTUK 5
ARBEIDSATTITUDE EN DEONTOLOGIE
Artikel 35
§1 Elke werknemer moet de arbeid verrichten waarvoor hij/zij werd aangeworven in de dienst
waarvoor hij/zij werd aangeduid.

De directie behoudt zich evenwel, na overleg met

betrokkene, het recht voor, de dienst van om het even welk personeelslid te wijzigen in het
belang van de goede gang van de inrichting voor zover zij geen belangrijke wijziging aan
essentiële arbeidsvoorwaarden inhoudt.
§2

De dienstverlening van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk vertrekt vanuit het belang van de

bewoner als centraal uitgangspunt. Medewerkers van Zorgbedrijf ouderenzorg Genk brengen
respect op:
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1. voor de filosofische/ideologische overtuiging, sociale afkomst, geslacht en nationaliteit
van elke bewoner en/of zijn vertegenwoordiger en voor de zelfverantwoordelijkheid van
de bewoner;
2. voor de visie op zorg van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.
3. voor

de

begeleidingsvisies

van

andere

initiatiefnemers

waarmee

Zorgbedrijf

Ouderenzorg Genk een formeel samenwerkingsverband aangaat.
Onze dienstverlening gebeurt tegen de achtergrond van een multireligieuze en multiculturele
maatschappij. Wij hebben een uitdrukkelijke aandacht voor de totale persoon waarbij het leren
leven met, door en voor anderen een uitgangspunt is.
§3 Alle werknemers dienen de wettelijke, reglementaire en interne beschikkingen die binnen
de vereniging

van toepassing zijn, na te leven. Zij dienen eveneens alle bepalingen en

modaliteiten na te leven die voorkomen in contracten van functionele samenwerking, gesloten
tussen eigen diensten en andere diensten, instellingen of individuele hulpverleners.

Deze

wettelijke, reglementaire en interne beschikkingen zijn raadpleegbaar via het intranet.
§4 Alle werknemers vertegenwoordigen een specifieke discipline in de gehele werking van de
equipe. Rekening houdend met deze verscheidenheid en specificiteit dient ieder teamlid de
begrenzing van zijn eigen discipline te erkennen en te aanvaarden en de specifieke
deskundigheid van de andere teamleden te aanvaarden en te eerbiedigen.

Elke werknemer

verbindt er zich toe collegiaal en in teamverband samen te werken.
§5 Het meewerken aan stages van assistenten of stagiaires uit verschillende disciplines kan
maar mits toestemming van de diensthoofd.
§6

Het is de werknemer verboden zonder toelating van de diensthoofd: niet met het werk

betrekking hebbende vergaderingen te organiseren binnen gebouwen van de vereniging en
niet-betrokken personen binnen te brengen.
§7 Het is de werknemer verboden zonder toelating van de diensthoofd:
-

niet voor de doelstelling van de vereniging relevante drukwerken te verspreiden of aan
te plakken;

-

lidgelden te innen, inzamelingen te doen of voorwerpen te koop aan te bieden in de
lokalen van de vereniging aan bezoekers;

§8

-

aan te sluiten bij een bepaalde groepering of inrichting namens de vereniging;

-

propaganda te maken of actie te voeren, vlugschriften te verspreiden in de vereniging;

-

handel te drijven onder welke vorm ook binnen de vereniging.
De werknemers mogen buiten hun opdracht, binnen de lokalen van de vereniging geen

prestaties verrichten, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de directie.
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Elke activiteit die door de werknemers buiten de lokalen van de vereniging en verwant met de
opdracht van de vereniging, tegen vergoeding wordt verricht, dient schriftelijk aan de
werkgever medegedeeld te worden.

5.1. BEROEPSGEHEIM
Artikel 36
§1

Het personeel moet het beroepsgeheim respecteren over het cliënteel, hun familie en

aanverwanten en de grootste discretie in acht nemen tijdens het uitoefenen van zijn betrekking
evenals na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst.
§2

Het personeel zal er steeds op toezien dat dossiers en nota's van vertrouwelijke aard

behoorlijk opgeborgen liggen in het kantoor.
§3 Het personeel zal vertrouwelijk omgaan met alle dienstinformatie.
Het personeel kan binnen de dienst ontwikkelde methodieken van welke aard ook of
methodieken waarvoor de organisatie een licentie bekwam noch voor privédoeleinden, noch
voor derden gebruiken zonder voorafgaandelijke toestemming van de directie.

5.2. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 37
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het gebruik, het onderhoud en het behoud van de
apparaten en grondstoffen die tot zijn/haar beschikking worden gesteld.
De werknemer wordt geacht de hem/haar ter beschikking gestelde lokalen en materialen te
beheren als een goede huisvader.
Het is de werknemer niet toegestaan een andere arbeid te verrichten dan die hem werd
opgelegd, noch een machine of toestel te gebruiken of aan de gang te brengen dat niet aan de
werknemer werd toevertrouwd.
§1 De werknemer is aansprakelijk voor schade aan de werkgever of derden bij bedrog of zware
schuld, en in geval van lichte schade die eerder gewoonlijk voorkomt dan toevallig. Dergelijke
verspilling, vernietiging of beschadiging wordt door de werknemer in evenredige mate vergoed.
§2 De werknemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de slijtage veroorzaakt
door het normale gebruik van de materialen.
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§3 De werknemer is eraan gehouden elk gebrek of slijtage van een materiaal onmiddellijk door
te geven aan de diensthoofd en op het toestel te melden door het aanbrengen van een
notabriefje. De werkgever ziet er op toe dat defecten zo snel mogelijk hersteld worden en dat
materialen zo nodig vervangen worden.
§4

Materialen, eigendom van de inrichting, mogen slechts aangewend worden voor privé-

gebruik mits uitdrukkelijke toestemming van de diensthoofd.
§5

De werkgever wijst alle aansprakelijkheid af ingeval van diefstal of beschadiging van

voorwerpen die aan de werknemer toebehoren.

HOOFDSTUK 6
ARBEIDSONGEVALLEN
6.1. VERPLICHTE VERZORGING
Artikel 38
De werknemer die een kwetsuur heeft opgelopen, hoe onbeduidend ook, is verplicht deze
onmiddellijk te (laten) verzorgen.
Artikel 39
Bij elke twijfel omtrent de ernst van de kwetsuur is de werknemer verplicht een arts te
raadplegen.

6.2. VRIJE KEUZE VERZORGING
Artikel 40
De werknemers die ingevolge een arbeidsongeval geneeskundige zorgen nodig hebben mogen
de arts, de apotheker en verplegingsinstelling vrij kiezen.
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6.3 VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN
Artikel 41
De werknemers, die ten gevolge van een arbeidsongeval geneeskundige zorgen nodig hebben,
moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24 uren hiervan aangifte doen aan de werkgever
zodat deze binnen de 8 kalenderdagen de wettelijke formaliteiten kan vervullen. De werknemer
dient volgende inlichtingen te verstrekken: dag, datum en uur van het ongeval; de aard van de
opgelopen verwondingen; de omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan; zo
mogelijk de namen van twee getuigen. De werknemer moet eveneens binnen de 48u. zijn
mutualiteit verwittigen.
Zo het ongeval plaatsvond op weg van of naar het werk of tijdens een dienstopdracht, moet de
werknemer dit laten vaststellen door een proces verbaal, opgesteld door een bevoegde
politiedienst en/of minimaal, indien enigszins mogelijk, 2 getuigen.
Aangezien de bewijslast bij het slachtoffer berust, is een eenvoudige opsomming van de namen
van de getuigen niet altijd voldoende.

Het is van groot belang de volledige identiteit der

getuigen en van de eventuele derde verantwoordelijke op te geven en zo mogelijk een
geschreven en ondertekende verklaring te bekomen.
Wanneer de werknemer geen aangifte doet of deze onvolledig of laattijdig overmaakt, loopt hij
gevaar het recht te verliezen op de vergoedingen of tussenkomsten waarop hij eventueel recht
zou hebben, bijvoorbeeld wanneer zich naderhand onverwachte verwikkelingen zouden
voordoen.
Artikel 42
Voor de verplichte verzekering tegen ongevallen op het werk (ongevallen tijdens het werk of
ongevallen op de weg van en naar het werk) heeft de werkgever een polis onderschreven bij de
verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij is in de rechten en verplichtingen van
de werkgever getreden in verband met arbeidsongevallen die haar personeelsleden zouden
overkomen.
Om alle discussie te vermijden t.a.v. de verzekeringsmaatschappij dienen alle dienstverplaatsingen en de eventuele herschikkingen van de arbeidstijd geregistreerd te worden in de
geldende registratiedocumenten.

6.4. PLAATS VAN DE VERBANDKOFFERS
Artikel 43
De verbandkoffers, vereist bij wet en codex over het welzijn op het werk, bevinden zich op de
in bijlage 6 vermelde plaats.
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HOOFDSTUK 7
OVERLEGORGANEN
7.1. VAKBONDSOVERLEG
Artikel 44
Het vakbondsoverleg is samengesteld uit werknemersafgevaardigden die aangeduid werden
door de vertegenwoordigde werknemersorganisatie(s).

De samenstelling is opgenomen in

bijlage 7 van het arbeidsreglement.

7.2. CPBW
Artikel 45
In het Comité Preventie en Bescherming van de Werknemers zetelen volgende personen:
- de directeur;
- de interne preventieadviseur;
- de werkgeversafgevaardigden:
- de werknemersafgevaardigden:
De effectieve samenstelling van het CPBW is opgenomen in bijlage 7 van het arbeidsreglement.
Het comité PBW vergadert 2- maandelijks uitgezonderd tijdens de maanden juli en augustus.

HOOFDSTUK 8
ZORGKREDIET EN THEMATISCHE VERLOVEN
Artikel 46
Werknemers kunnen in bepaalde omstandigheden een volledige of gedeeltelijke onderbreking
bekomen van hun beroepsloopbaan.
Een toekenning van zorgkrediet en/of thematische verloven kan maar gebeuren op basis van de
externe en interne reglementeringen in verband met zorgkrediet en thematische verloven en
verlof zonder wedde.
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HOOFDSTUK 9
VORMING EN OPLEIDING
Artikel 47
De vorming en opleiding binnen het ZOG wordt georganiseerd conform het interne reglement
vorming en opleiding. De medewerkers zijn er toe gehouden jaarlijks minimaal 24u opleiding
te volgen indien zij gemiddeld meer dan 26,6u per week zijn tewerkgesteld en 16u opleiding zo
zij minder dan 26,6u per week zijn tewerkgesteld.

HOOFDSTUK 10
TUCHTPROCEDURE – WAARSCHUWINGEN - BERISPINGEN - SANCTIES
10.1. WAARSCHUWINGEN, BERISPINGEN EN SANCTIES MEDEWERKERS MET EEN
ARBEIDSOVEREENKOMST
Artikel 48
§1 De tekortkomingen van de werknemer in verband

met

de uitvoering van zijn

arbeidsovereenkomst en van dit arbeidsreglement en voor zover zij niet beschouwd worden als
een zware fout, kunnen op volgende manier gesanctioneerd worden in volgorde van ernst:
- een mondelinge waarschuwing door het diensthoofd
- een schriftelijke waarschuwing door het diensthoofd
- een mondelinge berisping door een directielid na twee waarschuwingen door het
diensthoofd;
- een schriftelijke berisping door een directielid na herhaaldelijke tekortkomingen of na een
ernstige inbreuk;
§2 Berispingen worden door de werkgever mondeling toegelicht tijdens een berispingsgesprek
waarin de medewerker over de feiten bevraagd wordt. Dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd
met een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van drie
werkdagen na kennisneming van de feiten medegedeeld.
§3 De werknemer die een klacht of aanmerking wil uitbrengen tegen deze waarschuwingen
en/of berispingen, kan zich, bij middel van een aangetekend schrijven ingediend binnen een
termijn van veertien werkdagen te rekenen vanaf de verzending van het aangetekend schrijven
van de werkgever, richten tot de directeur van het ZOG.
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§4 De werknemer die een klacht of aanmerking uitbrengt per aangetekende brief wordt binnen
de 8 dagen na ontvangst van deze brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Hij
kan zich in dit gesprek laten bijstaan door een verdediger naar keuze.
Artikel 49
§1 Sancties
De

volgende

sancties

kunnen

worden

opgelegd

aan

medewerkers

met

een

arbeidsovereenkomst:
-

schorsing van de arbeidsovereenkomst (maximaal 3 maanden)

-

ontslag van de medewerker bij herhaling van de tekortkoming

De medewerker die niet akkoord gaat met de berisping en opgelegde sanctie kan beroep
aantekenen bij de voorzitter van het ZOG binnen 14 dagen na ontvangst van de berisping en
opgelegde sanctie. De voorzitter nodigt de medewerker, diensthoofd en de directeur binnen de
14 dagen uit voor een gesprek. De medewerker kan zich tijdens dit gesprek laten bijstaan door
een verdediger naar keuze. De medewerker ontvangt binnen de 7 dagen een besluit van de
voorzitter.
§2 Bijhouden sancties
Waarschuwingen, berispingen, sancties, worden bewaard in het personeelsdossier van
betrokkene.

Na verloop van volgende termijnen worden zij uit het dossier verwijderd voor

zover er in deze periode geen nieuwe procedures werden opgestart:
-

12 maanden voor de waarschuwingen

-

24 maanden voor de berisping

-

36 maanden voor de schorsingen en de inhoudingen op het loon

10.2. TUCHTREGELING STATUTAIREN
Artikel 50
§1 De volgende tuchtstraffen kunnen aan statutair medewerkers en op proef benoemden van
het ZOG worden opgelegd:
1. Lichte straffen
-

De waarschuwing

-

De berisping

2. Zware straffen
-

De inhouding van de wedde (maximumduur van 3 maanden)

-

De schorsing (maximumduur van 3 maanden)

-

De terugzetting in graad
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3. Maximale straffen
-

Het ontslag van ambtswege

-

De afzetting

§2 De tuchtstraffen vermeld in §1 kunnen opgelegd worden wegens:
-

Tekortkoming aan de beroepsplichten

-

Handelingen die de waardigheid van het ambt in gevaar brengen

§3 Het binnen het ZOG bevoegde orgaan voor het uitspreken van tuchtstraffen is voor:
-

Lichte straffen:
de waarschuwing: het diensthoofd
de berisping: een directielid

-

Zware straffen: de voorzitter

-

Maximale straffen: de raad van bestuur

§4 Het bevoegde tuchtorgaan nodigt het personeelslid uit voor een gesprek. Behoudens tijdens
de waarschuwingsgesprekken mag het personeelslid zich laten bijstaan door een verdediger
van zijn keuze. Behoudens voor het waarschuwingsgesprek wordt het personeelslid minimaal 8
werkdagen voor het gesprek schriftelijk uitgenodigd.
§5 De uitnodiging voor het waarschuwingsgesprek met het diensthoofd omvat volgende
elementen: plaats, dag en uur van het gesprek.

Tijdens het gesprek wordt de schriftelijke

voorbereiding van het diensthoofd besproken. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt
waarin werkafspraken zijn opgenomen
§6 De uitnodiging voor het gesprek met het tuchtorgaan omvat volgende elementen:
-

Al de feiten die betrokkene ten laste worden gelegd

-

Het feit dat een tuchtstraf wordt overwogen en dat een tuchtdossier wordt aangelegd

-

Plaats, dag en uur van het gesprek

-

Het recht dat betrokkenen zich mag laten bijstaan door een verdediger naar keuze

-

De plaats waar het tuchtdossier kan worden ingezien

§7 Op vraag van het tuchtorgaan of van betrokkenen kunnen getuigen worden opgeroepen.
§8 Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat getrouw de verklaringen van de gehoorde
weergeeft.
§9 De tuchtstraf wordt uiterlijk één maand na opmaak van het verslag van het laatste gesprek
met betrekking tot de lopende procedure uitgesproken.

De beslissing wordt gemotiveerd.

Indien er na één maand geen beslissing is genomen wordt het tuchtorgaan geacht af te zien
van vervolging.
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§10 De gemotiveerde beslissing van het tuchtorgaan wordt bij aangetekende brief verzonden
naar betrokkene.
§11

Tuchtschorsing

plaatst

de

statutair

werknemer

in

administratieve

non-activiteit.

Gedurende deze periode kan de statutair medewerker geen aanspraak maken op bevordering of
bevordering tot een hogere wedde.
Artikel 51
Waarschuwingen, berispingen, tuchtstraffen, worden bewaard in het personeelsdossier van
betrokkene.
Na verloop van volgende termijnen worden zij uit het dossier verwijderd voor zover er in deze
periode geen nieuwe procedures werden opgestart:
-

1 jaar voor de waarschuwingen

-

18 maanden voor de berisping

-

3 jaar voor de schorsingen en de inhoudingen op het loon

-

Na 5 jaar kan een statutair medewerker vragen de terugzetting in graad teniet te doen

Artikel 52
Een medewerker met een lopende berisping of tuchtstraf komt niet in aanmerking voor een
bevordering zoals voorzien in artikel 3 van de rechtspositieregeling.

HOOFDSTUK 11
BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
11.1. BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST NIET STATUTAIREN
Artikel 53
De arbeidsovereenkomst neemt een einde overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 54
Iedere partij kan op elk ogenblik een einde maken aan de overeenkomst afgesloten voor
onbepaalde tijd door het geven van een opzegging. (rekening houdend met periodes van
schorsing

van

de

overeenkomst).

De

bij

wet

vastgelegde

opzegtermijnen

moeten

gerespecteerd worden.
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Artikel 55
§1 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst om dringende redenen. Onder voorbehoud van de
beoordelingsbevoegdheid

van

de

arbeidsrechtbank

worden

als

dringende

reden

tot

onmiddellijk ontslag beschouwd:
- niet gewettigde afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende werkdagen;
- zware ongehoorzaamheid of opstandigheid;
- dronkenschap, zedeloosheid, grove verwensing, diefstal, druggebruik of –dealing en andere
strafbare feiten en handelingen die de veiligheid van anderen in gevaar brengen;
- minder zware fouten die blijven voortduren na de laatste schriftelijke verwittiging, ook
herhaalde afwezigheden van kortere duur en zonder ernstige reden, herhaaldelijk te laat
komen en voortijdig vertrekken;
- weigering een einde te maken, binnen een welbepaalde tijd, aan een activiteit, die, naar het
oordeel van de werkgever, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schaadt;
- inbreuk,

zelfs

eenmalig,

op

de

schending

van

de

privacy

met

betrekking

tot

dossiergegevens;
- het bewust inbrengen van foutieve en/of valse gegevens in het cliëntendossier;
- fysiek of psychisch geweld ten aanzien van de gebruikers.
De werknemer heeft steeds het recht om de tegen hem ingeroepen dringende redenen te
betwisten voor de arbeidsrechtbank.
§2 Een dwingend ontslag wordt steeds voorafgegaan door een gesprek met de medewerker
waarin de feiten worden toegelicht en de medewerker hierover wordt bevraagd.

11.2. BEËINDIGING STATUTAIRE BENOEMING
Artikel 56
De statutair medewerker kan een einde maken aan zijn tewerkstelling en zijn benoeming in
onderling overleg met de werkgever.
Artikel 57
De werkgever kan een einde stellen aan de tewerkstelling van een statutair personeelslid op
basis van de procedure voorzien in punt 10.2. tuchtregeling statutair benoemden
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HOOFDSTUK 12
MAATREGELEN BETREFFENDE DE BESCHERMING TEGEN GEWELD,
PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK
12.1 BEGINSELVERKLARING
Artikel 58
De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk. Hij waakt erover dat de uitvoering van het werk niet leidt tot schade aan de lichamelijke
of psychische gezondheid van de werknemer.
Artikel 59
De werknemer mag aan de preventieadviseur vragen zijn werkpost te onderzoeken.
Artikel 60
Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn
opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn best vermogen zorg dragen
voor zijn veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokken personen.
Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de werkgever
gegeven instructies:
-

op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke
stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;

-

op de juiste wijze gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter
beschikking zijn gesteld en die na gebruik terug opbergen;

-

de specifieke veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen,
installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en
deze voorzieningen op de juiste wijze gebruiken;

-

de werkgever en de interne preventieadviseur onmiddellijk op de hoogte brengen van
elke werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en
onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich mee brengt;

-

bijstand verlenen aan de werkgever en/of de preventieadviseur zodat kan gezorgd
worden dat de het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen
risico’s opleveren voor de veiligheid en gezondheid op het werkterrein

-

zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze georganiseerd
worden volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.
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12.2. WELZIJN OP HET WERK: DE PSYCHOSOCIALE RISICO’S
Artikel 61
De werkgever neemt de gepaste maatregelen om een einde te stellen aan de schade die
voortvloeit uit de psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, burn-out, conflicten en
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De werknemers dragen op een positieve manier bij tot het preventiebeleid dat wordt
aangewend in het kader van de psychosociale risico’s op het werk.
De werkgevers, de leden uit de hiërarchische lijn en de werknemers zijn ertoe gehouden zicht
te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het
werk.

12.3 DEFINITIES EN PROCEDURES
De definities en procedures met betrekking tot het psycho-sociaal welzijn zijn opgenomen in
bijlage 4 aan dit arbeidsreglement.

12.4. SANCTIES
Artikel 62
Onverminderd de bepalingen inzake ontslag en sancties die kunnen voortvloeien uit een
gerechtelijke procedure die werd ingesteld door het slachtoffer, wordt de persoon die zich
schuldig maakt aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, één van onderstaande
sancties opgelegd:
- een schriftelijke vermaning
- overplaatsing van afdeling
- ontslag met opzegging
- ontslag om dringende redenen.
Ingeval een werknemer misbruik maakt van deze klachtenprocedure zullen eveneens de
hierboven vermelde sancties van toepassing zijn.
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HOOFDSTUK 13
GEBRUIK INTERNET, ELEKTRONISCHE POST
Artikel 63
De werknemer erkent dat wanneer hij/zij van de werkgever, voor de uitoefening van zijn/haar
functie, een PC, tablet, smartphone,… als werkmateriaal ter beschikking heeft gekregen, hij/zij
deze gebruikt conform de richtlijnen opgenomen in het intern document.

HOOFDSTUK 14
ALCOHOL, TABAK (incl. E-roken) EN DRUGGEBRUIK OP HET WERK
Het preventieve alcohol-, tabak- en drugsbeleid maakt deel uit van het algemene beleid van de
onderneming om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.
De onderneming hecht hier veel belang aan gelet op de voorbeeldfunctie die zij kent als
onderneming werkzaam in de gezondheidszorg.
De onderneming benadrukt dat werk gerelateerd alcohol-, tabak- en drugsgebruik een gevaar
kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de bewoners én de werknemers.
Bovendien kan het de kwaliteit en de productiviteit van het werk negatief beïnvloeden en het
imago van de onderneming schaden.
Om dit te vermijden, vraagt de onderneming dan ook van alle werknemers dat zij op een
verantwoorde wijze omgaan met alcohol, tabak en drugs, teneinde problematische situaties
voor zichzelf, voor bewoners en voor andere werknemers te vermijden. Het leidinggevend
personeel heeft hierbij een voorbeeldrol en zal passend optreden in het geval van problemen
op de werkvloer.

14.1. Alcohol
Artikel 64
Werknemers dienen zich nuchter aan te bieden op het werk. Tevens mogen werknemers in de
loop van de dag geen alcohol drinken indien zij dezelfde dag nog moeten werken.
Artikel 65
Beschikbaar stellen van alcohol door de werkgever
§1 De werkgever stelt geen alcohol ter beschikking van werknemers.
Enkel op festiviteiten georganiseerd door de werkgever die plaatsvinden na de werkuren, d.w.z.
als er niet meer gewerkt moet worden diezelfde dag, kan de werkgever alcoholische dranken
beschikbaar stellen. De werkgever zal echter steeds voorzien in een voldoende aanbod niet
alcoholische dranken.
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Vergaderingen worden ook als werktijd beschouwd.
§2

Uitzonderingen kunnen alleen mits toelating en continue aanwezigheid van een

leidinggevende.
Einduren

zullen

op

voorhand

worden

afgesproken.

Alcoholarme

dranken

worden

aangemoedigd. De
werkgever houdt algemeen toezicht op het naleven van gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld
het
respecteren van het afgesproken einduur.
Artikel 66
Beschikbaar stellen van alcohol door de werknemer.
Binnenbrengen, gebruiken, verdelen of verkopen van alcohol door de werknemer tijdens de
werkuren of aansluitend op het werk of op de bedrijfsterreinen is niet toegestaan.
Uitzonderlijk en met toestemming van de leidinggevende kan bij speciale gelegenheden over de
middag en/of na de werkuren door een werknemer een beperkte hoeveelheid drank worden
meegebracht. Alcoholarme dranken worden aangemoedigd en moeten bovendien altijd worden
voorzien De leidinggevenden beperken het aantal speciale gelegenheden zodat het schenken
van alcohol in de praktijk een uitzondering blijft.
Artikel 67
Besturen van een voertuig
Onder geen enkel beding wordt toegestaan dat alcohol wordt verbruikt wanneer verplaatsingen
in
dienstopdracht worden uitgevoerd. Het uitgangspunt geldt a fortiori als men nog op de baan
moet met
de wagen tijdens de werkuren (naar vergaderingen, familieleden van bewoners,...). Indien men
na het werk alcohol drinkt op gelegenheden georganiseerd door of met toestemming van
de werkgever wordt er gevraagd aan de werknemers om zoveel mogelijk te zorgen voor
alternatief
vervoer (carpool, taxi, ...). Indien men zelf met de wagen is en beslist om alcohol te drinken
moet men
zich houden aan de verkeerswetgeving.

14.2. Roken
Artikel 68
Roken is niet toegestaan in de gebouwen en op de terrassen van de onderneming maar kan
enkel op de voorziene rokersplaatsen. Roken is niet toegestaan tijdens de arbeidsuren.
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14.3. Drugs
Artikel 69
Het gebruik van drugs is strikt verboden tijdens de werkuren. Werknemers die zich, onder
invloed van drugs, op de werkvloer begeven zullen hier onmiddellijk van verwijderd worden.

14.4. Sancties
Artikel 70
Onverminderd de bepalingen inzake ontslag en sancties die kunnen voortvloeien uit een
gerechtelijke procedure die werd ingesteld door derden, wordt de persoon die zich schuldig
maakt aan alcohol, tabak -en druggebruik tijdens de werkuren volgende mogelijke sancties
opgelegd:
- een schriftelijke berisping
- een tijdelijke schorsing
- ontslag met opzegging
- ontslag om dringende redenen.
De werkgever verbindt er zich toe om bij aangetekende brief en binnen de drie werkdagen de
opgelegde sanctie te betekenen aan de werknemer.
Voor de statutaire werknemers wordt de sanctie voorzien volgens de procedure opgenomen in
de rechtspositieregeling.

HOOFDSTUK 15
RICHTLIJNEN KLEDIJ EN JUWELEN
Artikel 71
§1 De kleding en het voorkomen van het personeel in diensttijd moeten onberispelijk zijn. De
werknemers van het ZOG dragen verzorgde en niet-aanstootgevende stadskledij. Topjes, minirokken, shorten, zijn niet toegestaan.
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§2 Voor iedereen- die in contact komt met de bewoners- is het dragen van een hoofddeksel
(vb. pet, hoed, chador…) eerder afgeraden tijdens de uitoefening van het werk. Personen die
toch een hoofddeksel of hoofddoek wensen te dragen kunnen het door de werkgever
aangeboden hoofddeksel of hoofddoek gebruiken. Dit hoofddeksel of hoofddoek mag niet mee
naar huis genomen worden maar valt op dat ogenblik onder de regeling van de beschermkledij.
§3 Gelet op het streven naar een huiselijke sfeer wordt binnen het ZOG geen uniforme
werkkledij voorzien. De medewerkers staan zelf in voor hun kledij. De medewerkers hebben
wel

de

beschikking

onderhoudsopdrachten.

over

beschermkledij

bij

de

uitoefening

van

het

zorgtaken

of

De afspraken hierrond zijn opgenomen in de interne nota

“Beschermkledij”.
§5 De beschermkledij mag niet mee naar huis genomen worden. De beschermkledij wordt door
de werkgever onderhouden. De medewerkers volgen hiervoor de afspraken zoals opgenomen
in de interne nota “Beschermkledij”.
Artikel 72
§1 De medewerkers van het onderhoud en kamerzorg en de medewerkers van de technische
dienst dragen de ter beschikking gestelde veiligheidsschoenen bij de uitoefening van hun
opdrachten.
§2 Bij de uitvoering van de zorg is het dragen van plateauschoenen, klompen en hoge
naaldhakken, alsook van schoeisel zonder sluiting aan de hiel, omwille van veiligheidsredenen
niet toegestaan.
Artikel 73
§1 Het dragen van juwelen (kettingen, oorringen, ringen, neusringen, armbanden, uurwerken…)
is om hygiënische en veiligheidsredenen niet toegestaan op de werkplek voor zowel het
onderhoudspersoneel als het zorgpersoneel.
§2 Om hygiënische redenen is het dragen van kunstnagels tijdens de verzorging verboden,
evenals het dragen van nagellak.
§3 Zichtbare piercings moeten beperkt worden in aantal en grootte.
Artikel 74
Als medewerkers, werkzaam in de verzorgende sector, dienen wij er zorg voor te dragen dat de
persoonlijke hygiëne in orde is. Een dagelijkse wasbeurt, regelmatig propere kleding
aantrekken en een verzorgd kapsel zijn een must. Wisselende, erg kleurrijke kapsels en rasta
kapsel zijn niet toegelaten, ook al zijn deze goed verzorgd.
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HOOFDSTUK 16
EENVOUDIGE WIJZIGINGEN VAN HET ARBEIDSREGLEMENT
De Raad van Bestuur kan volgende artikelen uit het arbeidsreglement per gewoon schrijven
kenbaar maken aan het personeel:
- Artikel 36 - plaats en tijdstip inzage individuele rekening
- Bijlage 4 - plaats van verbandkoffers
- Bijlage 5 en 6 - samenstelling overlegorganen
- Hoofdstuk 17 – nuttige adressen

HOOFDSTUK 17
PUBLICATIE
Het arbeidsreglement zal aan de werknemers worden bekendgemaakt door publicatie op het
toekomstig intranet van de organisatie alsmede door het ter inzage leggen van de tekst op elke
werkplek. De medewerkers ontvangen elk een gedrukt exemplaar waarbij zij ertoe gehouden
zijn een ontvangstbewijs hiervan te ondertekenen.
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HOOFDSTUK 18
NUTTIGE ADRESSEN
17.1 INSPECTIEDIENSTEN
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.
Extern toezicht op de sociale wetten.
FAC Verwilghen blok A 3de verdieping
Voorstraat 43
3500 Hasselt
02 235 55 55
Info.tsw@werk.belgie.be
Technische Inspectie
Sint-Jozefsstraat 10.10
3500 Hasselt
Medische Inspectie
1ste Directie
Italiëlei 124 bus 80
Antwerpen 2000

17.2 KINDERBIJSLAGKAS
FAMIFED
Jozef II-straat 47. 1000 BRUSSEL.
Aansluitingsnummer: 76-4728
078 79 00 07
www.famifed.be

17.3 SOCIAAL SECRETARIAAT
CIPAL-SCHAUBROECK
Cipalstraat 3
2440 Geel
Administratie nummer: 1307
www.cipalschaubroeck.be
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17.4 INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST
Personeelsleden Toermalien:
Mensura
Aansluitingsnummer: 6039974.1
Corda Campus (Corda 2)
Kempische Steenweg 309/0.01
3500 Hasselt
011 30 27 62

Personeelsleden Mandana
Idewe
Aansluitingsnummer:
Kunstlaan 14
3500 Hasselt
011 24 94 70

17.5. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
17.5.1. Verzekering tegen arbeidsongevallen:
AXA
Verzekering BA: 30.483.793
Polisnummer BA: 730.483.793
Polisnummer AO: 720.213.963
17.5.2. Beroepsomnium voor gebruik eigen wagen:
AXA
17.5.3. Collectieve verzekeringspolis
Collectieve hospitalisatieverzekering via groepspolis Groep Genk
17.5.4 Collectief pensioenplan (2de pijler)
ETHIAS
17.5.5 Groepsverzekering directie
NN Insurance Belgium
Fonsnylaan 38
1060 Sint-Gillis
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17.6. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
Inschrijvingsnummer: 4728 00 22
RSZ Limburg: 011 35 08 20

17.7. VERTROUWENSPERSOON
17.7.1. Interne vertrouwenspersonen
17.7.2. Externe vertrouwenspersonen
Medewerkers Mandana:
Extern vertrouwenspersoon IDEWE mevr. Volckaert Rosanne
Medewerkers Toermalien:
Externe vertrouwenspersoon Mensura – psychologische dienst

17.8. VAKBONDEN
ACV Openbare diensten
Mevr. Els Kerkhofs
Provinciaal secretaris
Mgr. Broeckxplein 6
3500 Hasselt
011/29.09.34
Els.kerkhofs@acv-csc.be
ACOD
Dhr. Frank Hoste
Bestendig secretaris
Koningin astridlaan 45
3500 Hasselt
011/30.09.82
Frank Hoste@cgspacod.be
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ACLVB - VSOA
Europalaan 53
3600 Genk
089 32 29 00

Dit arbeidsreglement werd opgesteld en aanvaard overeenkomstig de procedure voorzien door
de wet van 08.04.1965 op de Arbeidsreglementering, te Genk op 07 oktober 2020 in het
vakbondsoverleg van het ZOG en op 05 november 2020 bekrachtigd door de raad van bestuur
van het ZOG en is van kracht vanaf 01 januari 2021.

De Werkne(e)m(st)er,

De Werkgever,
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BIJLAGE 1: DIRECTIELEDEN
De directieleden binnen Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk zijn op datum van 01.07.2017:
-

Aben Jos, algemeen directeur

-

Ingrid Dreessen, directeur bewonerszorg

BIJLAGE 2: UURROOSTERS
De uurroosters worden weergegeven in een map op het intranet en zijn daar raadpleegbaar.

BIJLAGE 3 : COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE
DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

NR. 25 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 EN
NR. 25 TER VAN 9 JULI 2008
-------------------Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comités;
Gelet op het Internationaal Arbeidsverdrag nr. 100 betreffende de gelijke beloning van
mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid van gelijke waarde en op artikel 119
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap;
Gelet op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 februari 1975
betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de
toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers;
Gelet op punt 5 van het Nationaal interprofessioneel akkoord van 10 februari 1975
betreffende de gelijkheid inzake arbeidsvoorwaarden;
Gelet op artikel 47 bis van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
der werknemers;
Hebben navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers .....
in

de

Nationale

Arbeidsraad,

op

15

oktober

1975,

navolgende

collectieve

arbeidsovereenkomst gesloten.
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HOOFDSTUK I - VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft ten doel het beginsel van gelijke beloning
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, dat is neergelegd in [artikel 141, § 1 en § 2 van
8

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap] , te verwezenlijken.
De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid [of voor arbeid van gelijke waarde
9

ieder onderscheid op basis van geslacht] wordt afgeschaft.
Commentaar
De gelijkheid van beloning moet worden verwezenlijkt op het niveau waar de lonen worden
gevormd.
Artikel 2
De overeenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers bedoeld in artikel
2 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités.

HOOFDSTUK II – TENUITVOERLEGGING
Artikel 3
[De gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers moet verzekerd worden voor
alle elementen en voorwaarden van het loon, met inbegrip van de systemen van
functiewaardering.
De systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling verzekeren in de keuze
van de criteria, in de weging van die criteria en in het systeem van omzetting van de
functiepunten in loonpunten.
De sectoren en ondernemingen die dit nog niet hebben gedaan, toetsen hun systemen van
functiewaardering en hun loonclassificaties aan de verplichting tot genderneutraliteit en
brengen in voorkomend geval de nodige correcties aan (Aldus gewijzigd bij collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 25 ter van 9 juli 2008 (artikel 2). cao 25/9. 09.07.2008)
Artikel 4
Onder loon wordt verstaan:
1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste
van de werkgever;
2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn
dienstbetrekking of krachtens het gebruik;
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3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking
recht heeft ten laste van de werkgever;
4° de vergoedingen die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst en ter aanvulling van
het wettelijk vakantiegeld door de werkgever als vakantiegeld worden betaald;
5°

de

vergoedingen

die

voortvloeien

uit

de

aanvullende

niet-wettelijke

sociale

zekerheidsregelingen.
Commentaar
1. Het begrip loon moet in de ruime zin worden geïnterpreteerd, conform de geest van de
voorbereidende werkzaamheden van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers (cf. Verslag van de Hr. L.E. TROCLET aan de Commissie
Tewerkstelling, Arbeid en Sociale Voorzorg, Parl. Stuk, Senaat, nr. 115, zitting 1964-1965,
9-2-1965, blz. 9 en 18) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen.
2. Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie
tussen vrouwen en mannen, over de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, vormt
een direct onderscheid op grond van geslacht een directe discriminatie.
In afwijking van wat voorafgaat, zijn alleen verschillen gegrond op de respectieve
levensverwachtingen van mannen en vrouwen toegelaten.
Pensioentoezeggingen maken evenwel geen onderscheid tussen mannen en vrouwen bij de
bepaling van het niveau van de persoonlijke bijdragen.
Bovendien maken de pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen geen onderscheid
tussen mannen en vrouwen bij de bepaling van het niveau van de bijdragen.
Verschillen die gegrond zijn op de respectieve levensverwachtingen van mannen en vrouwen
zijn toegela-ten in hoofde van zowel de inrichter van de aanvullende regeling voor
sociale zekerheid als de pensioen- of verzekeringsinstelling die deze regeling uitvoert.
Wat de dienstjaren gepresteerd na 17 mei 1990 betreft, mag de in de wet van 28 april 2003
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid bedoelde pensioentoezegging
geen enkel ander direct onderscheid op grond van geslacht inhouden dan die welke
gegrond zijn op de respectieve levensverwachtingen van mannen en vrou-wen.
Het directe onderscheid op grond van geslacht in de in de voornoemde wet van 28 april 2003
bedoelde pensioentoezegging, met betrekking tot dienstjaren gepresteerd tot en met 17
mei 1990, levert geen ongeoorloofd onderscheid op in strijd met artikel 45 van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Dat artikel 45 bepaalt namelijk dat iedere
werkgever die aan zijn personeel vrijwillig bijkomstige sociale zekerheidsvoordelen
toekent, generlei onderscheid mag maken tussen de tot eenzelfde categorie behorende
werknemers van zijn onderneming.
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Artikel 12 van de voornoemde wet van 10 mei 2007 heeft gezorgd voor de omzetting van
artikel 6, h) van richtlijn 86/378/EEG van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in
ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid, zoals het werd
vervangen door richtlijn 96/97/EG van de Raad van 20 december 1996.
Dat artikel 6, h) luidt als volgt: "Tot de bepalingen die in strijd zijn met het beginsel van
gelijke behande-ling, moeten die worden gerekend welke van het geslacht, hetzij direct,
hetzij indirect, met name door ver-wijzing naar de echtelijke staat of de gezinssituatie,
uitgaan om: (…) uiteenlopende niveaus voor de presta-ties vast te stellen, behoudens
voor zover nodig om rekening te houden met naar geslacht verschillende ac-tuariële
berekeningsfactoren bij regelingen met vaststaande premies of bijdragen.
In

het

geval

van

door

kapitalisatie

gefinancierde

regelingen

met

vaststaande

uitkeringsniveaus, kunnen bepaalde elementen ongelijk zijn voor zover het verschil
tussen de bedragen het gevolg is van het gebruik van naar geslacht verschillende
actuariële factoren bij de tenuitvoerlegging van de financiering van de regeling (Aldus
gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 ter van 9 juli 2008 (artikel 3). cao
25/10. 09.07.2008)
Artikel 5
Elke werknemer die zich benadeeld acht of de representatieve werknemersorganisatie waarbij
de werknemer is aangesloten kan bij het bevoegde rechtscollege een rechtsvordering
instellen om het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers te
doen toepassen.
Commentaar
Conform artikel 4 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten

en

de

paritaire

comités,

kunnen

de

representatieve

werknemersorganisaties in rechte optreden ter verdediging van de rechten welke hun leden
putten uit de door hen gesloten overeenkomsten ; deze bevoegdheid doet echter geen
afbreuk aan het recht van de leden om zelf op te treden.
Artikel 6
Een gespecialiseerde paritair samengestelde commissie zal op initiatief van de organisaties,
die onderhavige overeenkomst hebben ondertekend, worden opgericht.
Zij zal tot taak hebben het bevoegde rechtscollege van advies te dienen, indien het erom
verzoekt, omtrent geschillen over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning.
[Bovendien zal zij de sociale partners informeren en sensibiliseren met betrekking tot
initiatieven inzake sekseneutrale functiewaarderingssystemen en op verzoek van de paritaire
comités dienaangaande advies en bijstand verlenen.
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Commentaar
Wegens de zeer technische aard van tal van geschillen die aan de bevoegde rechtscolleges
kunnen worden voorgelegd omtrent de toepassing van het beginsel van gelijke beloning,
hebben de ondertekenende organisaties zich uitgesproken voor de oprichting van een
commissie, bestaande uit personen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de
functiewaardering en de vaststelling van het loon. Zij zal bestaan uit drie leden die de
werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en uit drie leden die de werknemersorganisaties
vertegenwoordigen; er zullen evenveel plaatsvervangende leden worden aangeduid.
De leden van de Commissie kunnen zich naargelang van het geval door deskundigen laten
bijstaan.
[De vaste Commissie Arbeid van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen]

13

zal ingelicht worden over de werkzaamheden van die Commissie.
[Om een dynamiek te ontwikkelen met het oog op het bewerkstelligen van sekseneutrale
functiewaarderingssystemen, zal de gespecialiseerde paritair samengestelde commissie alle
nuttige informatie

verzamelen

met

betrekking

tot

initiatieven

inzake sekseneutrale

functiewaarderingssystemen en de sociale partners hiervan op de hoogte brengen en
bewustmaken.
Bovendien kunnen de paritaire comités, indien zij dit wensen, dienaangaande de
gespecialiseerde paritair samengestelde commissie om advies en bijstand verzoeken.
Artikel 7
§ 1. De werkgever die een werknemer tewerkstelt die hetzij op ondernemingsniveau,
overeenkomstig de op afspraak berustende procedures die in de onderneming van kracht
zijn, hetzij bij de sociale inspectie een met redenen omklede klacht heeft ingediend of
die een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld tot
herziening

van

het

loon

op

basis

van

onderhavige

overeenkomst,

mag

de

arbeidsbetrekking niet beëindigen, noch de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen,
behalve om redenen die vreemd zijn aan die klacht of aan die rechtsvordering.
De bewijslast van deze redenen rust op de werkgever, indien de werknemer wordt
ontslagen of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd binnen de 12 maanden
volgend op het indienen van een klacht zoals bedoeld in het vorig lid. Deze bewijslast
rust eveneens op de werkgever in geval van ontslag of eenzijdige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden nadat een rechtsvordering werd ingesteld, zoals bedoeld in het
vorige lid en dit tot 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis.
§ 2. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of de arbeidsvoorwaarden
eenzijdig wijzigt in strijd met de bepalingen van § 1, lid 1 van dit artikel, verzoekt de
werknemer of de vakbondsorganisatie waarbij hij is aangesloten hem opnieuw in de
onderneming op te nemen of hem te herplaatsen in de arbeidspost onder de
voorwaarden vastgesteld in de arbeidsovereenkomst.
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Het verzoek moet worden gedaan binnen de dertig dagen die volgen op de datum van de
betekening van de opzegging, van de beëindiging zonder opzegging of van de eenzijdige
wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet binnen de dertig dagen
volgend op de betekening zich over de aanvraag uitspreken.
De werkgever die de werknemer opnieuw in de onderneming opneemt of hem opnieuw
aan zijn vroegere arbeidspost tewerkstelt, moet het door de werknemer wegens ontslag
of wijziging van de arbeidsvoorwaarden gederfde loon betalen alsmede de werkgeversen werknemersbijdragen op dat loon storten.
§ 3. Wanneer de werknemer ingevolge het in § 2, lid 1 bedoelde verzoek niet opnieuw wordt
opgenomen of niet wordt herplaatst in zijn arbeidspost en er geoordeeld werd dat het
ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de
beschikkingen van § 1, lid 1, zal de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen
die, naargelang van de keuze van de werknemer, gelijk is hetzij aan een forfaitair bedrag
dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, hetzij aan de werkelijke door de
werknemer geleden schade ; in laatstgenoemd geval zal de werknemer de omvang van de
geleden schade moeten bewijzen.
§ 4. De werkgever is verplicht dezelfde vergoeding uit te betalen, zonder dat de werknemer
het in § 2, lid 1 bedoelde verzoek om opnieuw te worden opgenomen of in de
arbeidspost te worden herplaatst, moet indienen :
1° wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst verbreekt, omdat het gedrag van de
werkgever in strijd is met de beschikkingen van § 1, lid 1, wat in hoofde van de
werknemer een dringende reden is om de arbeidsovereenkomst te verbreken ;
2° wanneer de werkgever de werknemer heeft ontslagen om een dringende reden, op
voorwaarde dat het bevoegde rechtsorgaan dit ontslag voor ongegrond houdt en in
strijd acht met de beschikkingen van § 1, lid 1.
Commentaar
Dit artikel voorziet in een bescherming tegen ontslag, in die zin dat de werkgever geen einde
mag maken aan de arbeidsbetrekking om redenen die verband houden met het instellen van
een rechtsvordering of het indienen van een klacht.
De procedure voor het indienen van de klacht moet soepel worden toegepast. Deze klacht
kan

worden

ingediend

volgens

een

op

afspraak

berustende

procedure

op

ondernemingsniveau of bij de sociale inspectie, doch de schrifte-lijke klacht, ingediend door
een werknemer die is aangesloten bij een niet in de onderneming vertegenwoordigde
vakorganisatie kan eveneens als geldig worden beschouwd.
Deze bescherming geldt eveneens wanneer, ingevolge het indienen van een klacht of het
instellen van een vordering de arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd, b.v. het
doorvoeren van onverantwoorde mutaties, d.w.z. mu-taties die niet noodzakelijk zijn wegens
de normale organisatie van het werk in de onderneming. Anderdeels dient de aandacht te
worden gevestigd op het feit dat, volgens de rechtspraak, de eenzijdige wijziging van een
essentiële

voorwaarde

van

de

arbeidsovereenkomst

de

beëindiging

van

de

arbeidsovereenkomst voor gevolg kan hebben. cao 25/12. 09.07.2008
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In geval van ontslag of van eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, wegens
hogergenoemde

niet

verantwoorde

redenen,

verzoekt

de

werknemer

of

de

vakbondsorganisatie waarbij hij is aangesloten om de wederopneming in de onderneming of
in zijn arbeidspost. Indien dit wordt geweigerd, moet de werkgever aan de werknemer een
vergoeding

betalen

wanneer

het

ontslag

of

de

eenzijdige

wijziging

van

de

arbeidsvoorwaarden als strijdig met de bepalingen van § 1, lid 1 van dit artikel werden
beoordeeld.
Deze vergoeding is, naargelang van de keuze van de werknemer, gelijk aan hetzij een
forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, hetzij een bedrag
dat overeenstemt met de werkelijk geleden schade, op voorwaarde dat de werknemer de
omvang ervan kan bewijzen.

HOOFDSTUK III – BEKENDMAKING
Artikel 8
De tekst van onderhavige overeenkomst wordt in bijlage bij het arbeidsreglement van de
onderneming gevoegd.

HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN
Artikel 9
Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde looptijd ; [zij wordt van kracht op de
datum van de ondertekening ervan.]

15

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd
met een opzeggingstermijn van zes maanden.
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen
aangeven en amendementsvoorstellen indienen ; de andere organisaties gaan de verbintenis
aan deze binnen de termijn van een maand na ontvangst, in de Nationale Arbeidsraad te
bespreken.
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HOOFDSTUK V - VERPLICHTENDE BEPALINGEN
Artikel 10
De ondertekenende partijen gaan de verbintenis aan de nodige maatregelen te treffen opdat
de sociale rechters en raadsheren, die in de arbeidsrechtbanken en -hoven als werknemers of
als werkgevers zetelen, zouden worden ingelicht over het bestaan van de bij artikel 6 van
onderhavige overeenkomst voorziene gespecialiseerde commissie. Tevens verbinden zij zich
ertoe aan hun organisaties, die in rechte zouden optreden ter verdediging van de uit
onderhavige overeenkomst voortvloeiende rechten, aan te bevelen dat zij het bevoegde
rechtscollege zouden vragen genoemde commissie te raadplegen.
[De ondertekenende partijen gaan bovendien de verbintenis aan om de nodige maatregelen
te treffen opdat de paritaire comités zouden worden ingelicht over de in artikel 6, derde lid
van onderhavige overeenkomst voorziene rol van de gespecialiseerde paritair samengestelde
commissie inzake sekseneutrale functiewaarderingssystemen.
Commentaar
[Ter uitvoering van artikel 10, tweede lid hebben de ondertekenende partijen de mededeling
nr. 8 van 19 december 2001 aan de paritaire comités overgemaakt betreffende de rol van de
bij artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende
de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers opgerichte gespecialiseerde
paritair samengestelde commissie inzake neutrale functiewaarderingssystemen.]

17

Artikel 11
De ondertekenende partijen gaan de verbintenis aan de resultaten van de toepassing van
onderhavige overeenkomst te onderzoeken, ten laatste 12 maanden na de inwerkingtreding
ervan.
xxx
Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, verzoekt de Nationale Arbeidsraad dat de
artikelen 1 tot 9 van deze overeenkomst door de Koning algemeen verbindend zouden
worden verklaard.
Gedaan te Brussel, op vijftien oktober negentienhonderd vijfenzeventig.
Inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot wijziging van de CAO nr. 25 :
- CAO nr. 25 bis : 19 december 2001;
- CAO nr. 25 ter : 9 juli 2008.
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BIJLAGE 4 – WELZIJN OP HET WERK
1. Definities
Onder psychosociale risico’s wordt verstaan de kans dat één of meerdere werknemers
psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten
gevolge van de blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk,
waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.
Onder geweld op het werk wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij de persoon, psychisch of
fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.
Onder pesterijen op het werk wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere
gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die
plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de
uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat
een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt
gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of
eenzijdige geschriften. Ze kunnen verband houden met discriminatie, zoals etnische
afstamming, religieuze overtuiging, handicap,…
Onder ongewenst seksueel gedrag wordt verstaan elk ongewenst verbaal, non-verbaal of
lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
2. Specifieke tussenkomende partijen
De werknemer die meent psychische schade, die kan gepaard gaan met lichamelijke schade, te
ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress, geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan zich wenden tot:


de werkgever;



een lid van de hiërarchische lijn;



een lid van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (in de privésector) of het
basisoverlegcomite (in de publieke sector);



een vakbondsafgevaardigde.
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Hij kan ook een beroep doen op specifieke tussenkomende partijen om een interventie te
vragen in het kader van de interne procedure :
1) De vertrouwenspersoon - Toermalien:
De naam van de vertrouwenspersoon is opvraagbaar via het intranet van het ZOG.
2) De preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk:
Wanneer er geen aangeduide vertrouwenspersoon is en de preventieadviseur psychosociale
aspecten deel uitmaakt van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk,
kan de werknemer een beroep doen op de preventieadviseur belast met de leiding van de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Bij deze preventieadviseur kan
men terecht voor een eerste onderhoud en het verkrijgen van informatie over de
mogelijkheden tot interventie.
naam: Peeters
voornaam: Herwig
telefoonnummer: 089/57.35.00
adres: Welzijnscampus 15 Genk 3600
mail: Herwig.Peeters@zoggenk.be
3) De preventieadviseur psychosociale aspecten - Mandana:
De contactgegevens van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
waartoe de preventieadviseur psychosociale aspecten behoort zijn raadpleegbaar op het
intranet van het ZOG.

3. De interne procedure in de onderneming
3.1 Verloop
De vertrouwenspersoon (of bij gebrek de preventieadviseur belast met de leiding van de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk) of de preventieadviseur psychosociale
aspecten ontvangen, luisteren naar en lichten de werknemers in over de mogelijkheden tot
interventie.
Nadat hij de nodige informatie heeft ontvangen, kiest de werknemer welk type interventie hij
wenst te gebruiken.
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De mogelijkheden tot interventie zijn de volgende:
1. Het verzoek tot informele psychosociale interventie
De informele psychosociale interventie houdt in dat de werknemer die het verzoek heeft
ingediend samen met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten
op informele wijze zoekt naar een oplossing.
De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen op vraag van de
werknemer:
-

Gesprekken voeren met de werknemer (dit omvat het onthalen van de werknemer, het
actief luisteren naar zijn problematiek en eventueel het verstrekken van een advies);

-

Interveniëren bij een andere persoon van de onderneming (b.v. een lid van de
hiërarchische lijn);

-

Een verzoening trachten te bereiken met de perso(o)n(en) waarmee de werknemer een
probleem heeft (wanneer het over een relationeel probleem gaat).

Het type informele interventie wordt opgenomen in een ondertekend en gedateerd document.
2. Het verzoek tot formele psychosociale interventie
Wanneer de werknemer geen informele psychosociale interventie wenst of wanneer de deze
interventie niet tot een resultaat leidt, kan hij een verzoek tot formele psychosociale interventie
indienen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. De werknemer moet verplicht een
persoonlijk onderhoud hebben gehad met de preventieadviseur alvorens hij zijn verzoek kan
indienen. Het verplicht persoonlijk onderhoud moet plaatsvinden binnen een termijn van
maximum 10 kalenderdagen.
De werknemer ontvangt een kopie van het document dat dit onderhoud bevestigt.
Om geldig te zijn moet het formele verzoek opgenomen worden in een door de werknemer
gedateerd en ondertekend document. Daarin moet een beschrijving van de problematische
arbeidssituatie worden opgenomen alsook het verzoek aan de werkgever om passende
maatregelen te treffen.
De werknemer bezorgt het document aan de preventieadviseur psychosociale aspecten (of aan
de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waartoe de preventieadviseur
psychosociale aspecten behoort).
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Alvorens de situatie van de werknemer te onderzoeken, beslist de preventieadviseur
psychosociale aspecten of hij de indiening van het verzoek zal aanvaarden of weigeren. Hij zal
de indiening van het verzoek weigeren wanneer de situatie beschreven in het verzoek kennelijk
geen betrekking heeft op psychosociale risico’s op het werk.
Hij zal deze beslissing nemen binnen een termijn van maximum 10 kalenderdagen.
Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten het verzoek heeft aanvaard, zal hij een
tweede analyse uitvoeren: hij zal nagaan of de situatie beschreven in het verzoek hoofdzakelijk
betrekking heeft op risico’s met een collectief karakter of op risico’s met een individueel
karakter.
a) Als het verzoek een hoofdzakelijk collectief karakter heeft
De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte
van het feit dat een dergelijk verzoek werd ingediend zonder daarbij de identiteit van de
werknemer die het verzoek heeft ingediend te vermelden. Hij brengt ook de werknemer op
de hoogte van het hoofdzakelijk collectief karakter van zijn verzoek.
Het verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter wordt behandeld door de werkgever.
Hij zal de risicosituatie binnen de onderneming onderzoeken en de nodige maatregelen op
collectief niveau treffen om deze situatie op te lossen. Hij kan hiertoe een risicoanalyse
uitvoeren, eventueel met bijstand van de preventieadviseur psychosociale aspecten. Als er
binnen de onderneming een Comité voor preventie en bescherming op het werk (een
basisoverlegcomité in de publieke sector) of een vakbondsafvaardiging aanwezig is, zal de
werkgever met deze organen overleg plegen.
De werkgever beslist welk gevolg hij aan het verzoek zal geven binnen een termijn van
maximum 3 maanden nadat hij op de hoogte werd gebracht van de indiening van het
verzoek. Wanneer hij een risicoanalyse uitvoert overeenkomstig de wettelijke voorschriften,
mag deze termijn verlengd worden tot maximum 6 maanden. De werknemer wordt door de
preventieadviseur psychosociale aspecten op de hoogte gebracht van de beslissing van de
werkgever.
Wanneer de werkgever beslist om geen maatregelen te nemen of nalaat om een beslissing
te nemen binnen de termijn of wanneer de werknemer meent dat de maatregelen van de
werkgever niet aangepast zijn aan zijn individuele situatie, kan de werknemer schriftelijk
verzoeken dat de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn verzoek behandeld zoals
een verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter (zie hieronder) op voorwaarde dat
de preventieadviseur psychosociale aspecten niet bij de risicoanalyse van de situatie
betrokken is geweest.
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b) Als het verzoek een hoofdzakelijk individueel karakter heeft
De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte
van het feit dat een dergelijk verzoek werd ingediend. Hij deelt hem ook de identiteit van
de werknemer die het verzoek heeft ingediend mee.
Daarna onderzoekt de preventieadviseur psychosociale aspecten het verzoek in alle
onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hij bezorgt een schriftelijk advies aan de werkgever
binnen een termijn van maximum 3 maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek. Deze
termijn kan 1 maal worden verlengd met maximum 3 maanden. Het advies analyseert de
oorzaken

van

het

probleem

en

stelt

maatregelen

voor

aan

de

werkgever.

De

preventieadviseur brengt de partijen op de hoogte van de datum waarop hij zijn advies aan
de werkgever heeft meegedeeld en van de maatregelen die hij ten aanzien van de
specifieke situatie heeft voorgesteld aan de werkgever.
De werkgever beslist zelf, als verantwoordelijke voor het welzijn van de werknemers, welke
maatregelen hij neemt (of niet neemt). Wanneer hij beslist individuele maatregelen te
nemen ten aanzien van een werknemer, licht hij de persoon in die door de maatregelen
geviseerd wordt en dit binnen een termijn van een maand nadat hij het advies van de
preventieadviseur psychosociale aspecten heeft ontvangen. Indien deze maatregelen de
arbeidsvoorwaarden van de werknemer kunnen wijzigen, deelt de werkgever een afschrift
van het advies van de preventieadviseur mee aan de werknemer en hoort hij deze
werknemer die zich tijdens het onderhoud kan laten bijstaan. Ten laatste twee maanden
nadat hij het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten heeft ontvangen,
informeert de werkgever de partijen over zijn definitieve beslissing.
Een werknemer die meent het voorwerp uit te maken van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk kan een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk indienen bij de
preventieadviseur psychosociale aspecten. Dit verzoek wordt op dezelfde wijze behandeld als
een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk individueel karakter
(zie hierboven) maar er zijn een aantal bijzonderheden van toepassing:
-

In het verzoek moeten de volgende elementen vermeld worden: een nauwkeurige
beschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn voor geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op het werk, de datum waarop en de plaats waar deze feiten
zich hebben voorgedaan, de identiteit van de aangeklaagde en het verzoek aan de werkgever
om gepaste maatregelen te nemen die een einde maken aan de feiten;

-

Het verzoek moet persoonlijk overhandigd worden of verzonden worden door middel van
een aangetekende brief aan de preventieadviseur psychosociale aspecten (of aan de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk);
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-

De werknemer die het verzoek indient en de directe getuigen genieten de bescherming
tegen represailles. Dit betekent dat het de werkgever verboden is om de arbeidsverhouding
te beëindigen of om, bij wijze van represaille voor de stappen ondernomen door de
werknemer, een nadelige maatregel te treffen ten aanzien van deze werknemer. Wanneer de
werkgever ten aanzien van de beschermde werknemer maatregelen neemt om de situatie op
te lossen, moeten deze maatregelen een redelijk en proportioneel karakter hebben;

-

De preventieadviseur psychosociale aspecten deelt aan de aangeklaagde mee welke feiten
hem ten laste worden gelegd;

-

Wanneer de ernst van de feiten het vereist, moet de preventieadviseur bewarende
maatregelen voorstellen aan de werkgever alvorens hem zijn advies te bezorgen;

-

Als de werknemer die het verzoek heeft ingediend of de aangeklaagde een rechtsvordering
wensen in te stellen, deelt de werkgever hen op hun vraag een afschrift van het advies van
de preventieadviseur psychosociale aspecten mee.
3.2 Consultatie-uren van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale
aspecten

De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen geraadpleegd
worden tijdens de werkuren. De tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of
de preventieadviseur psychosociale aspecten wordt in dat geval beschouwd als arbeidstijd.
De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever ongeacht het moment waarop de
raadpleging plaatsvond.
3.3 Vertrouwelijkheid
De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn gehouden tot het
beroepsgeheim. Ze mogen geen informatie meedelen aan derden die ze ontvangen in het kader
van hun functie, tenzij de wetgeving het hen toelaat.
De werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de personen die gehoord worden door de
preventieadviseur verbinden zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de
betrokken partijen, de eventuele feiten en de omstandigheden waarin de feiten zich hebben
voorgedaan.
3.4 Tuchtsancties
Zonder afbreuk te doen aan de regels die van toepassing zijn in geval van ontslag en de
sancties die zouden opgelegd worden in geval van een gerechtelijke actie, kan de persoon die
beschuldigd wordt van geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk, of de
persoon die misbruik heeft gemaakt van de interne procedure, een straf krijgen zoals vermeld
in artikel 14.
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3.5 Register van de feiten van derden
De werknemer die meent het voorwerp te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk veroorzaakt door een derde (niet-werknemer van de
onderneming) kan een verklaring doen in een register dat wordt bijgehouden door de
kwaliteitscoördinator.
De werknemer is niet verplicht zijn identiteit hierin kenbaar te maken. Deze verklaring staat
niet gelijk met het indienen van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ze dient enkel ter
verbetering van de preventie van deze feiten in de onderneming.
4. Externe procedures
Wanneer de problematische situatie aanhoudt ondanks de door de werkgever in het kader van
de interne procedure genomen maatregelen of wanneer ze aanhoudt omdat de werkgever geen
maatregelen heeft genomen, kan de werknemer een beroep doen op de Algemene Directie
Toezicht op het welzijn op het werk. Voor de coördinaten van deze inspectiediensten: zie
artikel 22 van dit arbeidsreglement.
In het kader van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, is de preventieadviseur psychosociale
aspecten in de volgende hypothesen verplicht om een beroep te doen op de inspectiediensten:
-

Wanneer hij vaststelt dat de werkgever geen (geschikte) bewarende maatregelen heeft
getroffen;

-

Wanneer hij, nadat hij zijn advies aan de werkgever heeft verstrekt, vaststelt dat deze
werkgever geen (geschikte) maatregelen heeft getroffen en
 ofwel bestaat er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de werknemer;
 ofwel is de aangeklaagde de werkgever of maakt hij deel uit van het leidinggevend
personeel.

Deze verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten verhindert niet dat de
werknemer zelf een beroep doet op de inspectiediensten.
De werknemer kan op elk ogenblik een rechtsvordering instellen bij de arbeidsrechtbank of bij
de bevoegde rechterlijke instanties.
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Bijlage 5 – Verloning binnen het ZOG

RENUMERATIE BINNEN HET ZOG
Aan elke functie binnen het ZOG wordt een loonbarema gekoppeld dat een sectorvergelijkbaar niveau kent.
Tevens wordt de evolutie van dit loonbarema voor elke functie vastgelegd.

FUNCTIE

BAREMA BIJ AANVANG

BAREMA EVOLUTIES

diensthoofd administratie

A1a

A1b

verantw. boekhouding

B2

B3 B4 B5

verantw. personeelsadministratie

B2

B3 B4 B5

verantw. onthaal en bewonersadministratie

B2

B3 B4 B5

verantw. netwerkbeheer en ICT

B2

B3 B4 B5

verantw. communicatie

B2

B3 B4 B5

deskundige communicatie

B1

B2 B3

deskundig bediende

B1

B2 B3

algemeen bediende

C3

nihil

deskundige verpleegkundig systeembeheerder ICT

BV1

BV2 BV3

ZORGONDERSTEUNENDE DIENSTEN

FUNCTIE

BAREMA BIJ AANVANG

BAREMA EVOLUTIES

uitvoerend bediende

C1

nihil

jobstudent binnen administratie

C1

nihil

preventieadviseur

BV5

nihil

kwaliteitscoördinator

BV5

nihil

directeur zorg

A5a

A5b

algemeen directeur

A10a

A10b

diensthoofd woongroepen

BV5

nihil

begeleider wonen en leven

B2

B3 B4 B5

gegradueerd verpleegkundige (bachelor)

BV1

BV2 en BV 3

gebrevetteerde verpleegkundige (HBO5)

CV3

CV4

VERPLEGING en VERZORGING

CV1

CV2

jobstudent bachelor verpleegkundige

zorgkundige

E1 / CV1 / BV1 *

nihil

jobstudent HBO5 verpleegkundige

E1 / CV1 / CV3 *

nihil

jobstudent zorgkundige

E1 / CV1 *

nihil

ergotherapeut

BV1

BV2 BV3

kinesist

BV1

BV2 BV3

logopedist

BV1

BV2 BV3

diëtist

BV1

BV2 BV3

animatie bachelor

B1

B2 B3

animator

C2

C3

PARAMEDICI

ANIMATIE
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ONDERHOUD EN KLUSJES
verantw. klusjesdienst

C4

C5

diensthoofd onderhoud

C4

C5

kamerzorg

D1

D2 D3

onderhoudsmedewerker

D1

D2 D3

gespecialiseerd arbeider

D2

D3 D4

klusjesman

D1

D2 D3

jobstudent onderhoud of klusjes

E1

* in functie van studiemodule
Collectieve verzekeringen
hospitalisatieverzekering
2de pensioenpijler

Andere voordelen
directie,

hoofdverpleegkundigen,

GSM/elektronisch agenda

verantwoordelijken

Maaltijdcheques, ecocheques

zie rechtspositieregeling

Collectieve verzekering hospitalisatie

zie rechtspositieregeling

Tussenkomst lease fiets / bedrijfsfiets

Zie nota “mobiliteit in het ZOG”

Bedrijfswagen

directie

Groepsverzekering

directie
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diensthoofden,

medew.

ICT,

BIJLAGE 5 – PLAATS VERBANDKOFFERS

De verbandkoffers bevinden zich in volgende lokalen:
Toermalien:
- dienstlokaal van de woongroep
- Dienstlokaal technische dienst
- Kopieerpost administratie

Mandana – Campus André Dumont
- Kast brandhaspel in elke woongroep

BIJLAGE 6 – SAMENSTELLING OVERLEGORGANEN

SAMENSTELLING VAKBONDSOVERLEG
Het vakbondsoverleg is samengesteld uit volgende personen:
De samenstelling van het vakbondsoverleg is raadpleegbaar op het intranet van het ZOG

SAMENSTELLING CPBW
De samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is raadpleegbaar
op het intranet van het ZOG.

