Netwerk in Zorg
Nieuwsbrief december 2018

We wensen jullie allen gezellige kerstdagen en een succesvol 2019!
We hopen dat je ook in 2019 deel zal uitmaken van ons netwerk!
Geniet van hartverwarmende feestdagen!
Warme groet,
Het bestuur van Netwerk in Zorg

Tweedaagse studiereis naar Stembert ism de firma Essity
We starten onze tweedaagse met een bezoek aan Living Tomorrow in Vilvoorde. Daar kregen we
een interessante uitleg over artificiële intelligentie. Het moderne Delta ziekenhuis in Brussel was
onze tweede stop. Een uitgebreide uitleg over de organisatie van het facilitaire departement en
een bezoek aan de kledingautomaat, keuken, wasserij, schoonmaakberging wist ons allemaal te
boeien. Op vrijdag bezochten we de fabriek Essity waar we de hele evolutie van boom tot wc
papier konden volgen. Met een goed gevulde goody bag keerden wel allen tevreden huiswaarts.

Technische (R)evolutie in de digitalisering van de schoonmaak
Op 4 december 2018 waren we te gast in het AZ Blasius voor onze laatste studiedag van het
jaar. Hiervoor hadden we 5 firma’s uitgenodigd die ons een overzicht bezorgde van wat er
momenteel allemaal op de markt is. Nadien was er tijd voor ervaringen uit te wisselen met elkaar.

IFIC
Op 11 december 2018 hebben via mail volgend antwoord ontvangen van IFIC op ons extern
beroepsdossier.
U hebt een extern beroepsdossier ingediend bij de externe beroepscommissie.
Gezien het aantal dossiers die werden ingestuurd, zagen de sociale partners van het Paritair Comité 330 zich genoodzaakt de
termijnen vermeld in de CAO van 11/12/2017 betreffende de procedures m.b.t. de invoering van een nieuwe functieclassificatie
te wijzigen.
Een CAO afgesloten in het paritair comité 330 op 12/11/2018 stelt de behandelingstermijn van de externe beroepen uit t.e.m.
het einde van het jaar 2018. Ondanks een geïntensifieerde werking van de externe beroepscommissie, zal een verder uitstel
via CAO tot nader te bepalen datum in 2019, allicht onafwendbaar zijn. We houden u hiervan verder op de hoogte.
Momenteel werkt de externe beroepscommissie vlottere procedures uit die ervoor moeten zorgen dat de behandelingstermijn
zoveel mogelijk beperkt wordt. Er zal op toegezien worden dat elk beroep billijk wordt behandeld. De externe beroepscommissie
zal binnen de gewijzigde termijnen alle beroepsdossiers behandelen en ziet erop toe dat de rechten van de werknemers in de
procedure extern beroep worden gerespecteerd.
Een beslissing van het extern beroep is pas definitief nadat deze effectief werd bekend gemaakt aan de betrokken werknemer.
We houden jullie verder op de hoogte

Agenda
2019
 Studiedag 12 maart 2019: algemene vergadering
Onderwerp: de invloed van lichaamstaal
Spreker: Ann Caroline Roymans
Locatie: AZ Alma- Eeklo
 Studiedag 4 juni 2019
Onderwerp: vervolg van de technologische evoluties binnen de schoonmaak (hardware).
Locatie: Kei Oostduinkerke


3 daagse studiereis ism Kärcher naar Stuttgart 24-25-26 september 2019
Met oa. een bezoek aan de fabriek van Kärcher en een ziekenhuis

 Studiedag 3 december 2019
Onderwerp: “voor en door leden”
Locatie: Sint-Lucas - Gent

