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I DAGORDE 

1. Bespreking ziektecontrole 1997 ( HOC/ 9811 6) 

2. Maandverslagen dienst VGV van juni, juli en augustus 1998; 

3 .  Samenvattende voortgangsrapportering: strategisch plan 'Welzijn op het Werk' 
en jaaractieplan ' Roken op het Werk' ( HOC 98/18); 

I1 NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN 
DE OVERHEID 

Vast kern van permanente leden 

1. De heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans Cor- 
nelis, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering ; 

2. De heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Ondervoorzitter, 
vertegenwoordigd door mevr. Mieke Vermeiren, plaatsvervanger ; 

3 .  Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, vertegenwoordigd door de heer Johan Ide, 
plaatsvervanger. 



I11 BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN 
DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN 
VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN. 

1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren Hilaire Berckmans 
Ronny Vande Winkel 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten 
(CCOD-CVCC) : 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 
Chris Herreman 

IV OVERIGE LEDEN 

- de heer Raymond Van Campenhout, diensthoofd VGV 
- arbeidsgeneesheer: Dr. J. Van Damme 

V NAAM VAN DE TECHNICI 

Vakbonden 

FCSOD (CCOD-CVCC) 

de heer André T' Seyen 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER : 

1. Bespreking ziektecontrole 1997 
Een technicus van de administratie Ambtenarenzaken geeft een toelichting over 
het voorgelegde document. 

Een afgevaardigde van de CCOD klaagt een aantal problemen aan bij de uit- 
voering van de ziektecontrole. 

De technicus van de administratie Ambtenarenzaken herinnert de vakbonden 
aan de afspraken die in het Hoog Overlegcomité werden gemaakt n.a.v. de be- 
sprekingen van de ziektecontrole 1996. Er werd toen afgesproken dat de vak- 
bonden de problemen inzake de wijze van uitvoering van de ziektecontrole zou- 
den inventariseren en doorgeven aan de administratie Ambtenarenzaken. Hij 
stelt vast dat dit niet gebeurd is. 



De voorzitter stelt voor dat alle problemen, zelf de opgeloste, zouden gesigna- 
leerd worden bij een centraal meldpunt bij de administratie Ambtenarenzaken, 
zodat men een totaal beeld zou krijgen over de problematiek inzake de wijze 
van uitvoering van de ziektecontrole. 

Afs~raak: de afgevaardigden van de vakbonden signaleren alle problemen inza- 
ke ziektecontrole aan het centraal meldpunt bij de administratie Ambtenarenza- 
ken ( Dhr. Erwin Das). 

De voorzitter deelt mee dat op een volgende vergadering van het Hoog Over- 
legcomité het geïntegreerd gezondheidsbeleid (stand van zaken) zal geagen- 
deerd worden. 

2. Maandverslagen dienst VGV van juni. juli en augustus 1998 
Het diensthoofd VGV geeft een toelichting over deze maandverslagen. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden stellen vast dat een adjunct VGV 
niet werd uitgenodigd om deel te nemen aan een overgangsexamen naar niveau 
B, niettegenstaande de afspraak in het Sectorcomité XVIII van 29/7/1998 dat 
"de personeelsleden die in aanmerking komen voor procedures m.b.t. mobiliteit, 
examens . . . en die om gelijk welke reden niet op hun werkplaats aanwezig zijn, 
toch nog de nodige documenten zouden ontvangen". 

Een afgevaardigde van de CCOD vraagt wanneer in uitvoering van de CAO 
1996-1997 de basisvorming inzake Welzijn op het werk (de vroegere VGV 
materies) voor de militanten die deel uitmaken van de overlegcomités, zal geor- 
ganiseerd worden. 
Volgens het diensthoofd VGV zal deze basisopleiding nog dit jaar georgani- 
seerd worden. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden vragen of bij de invoering van land- 
schapsbureaus, office sharing en /of combinatiekantoren, er voorafgaandelijk 
een verplicht overleg moet plaatsvinden met de vakbonden. 

Volgens de voorzitter dient er overleg te worden gepleegd met de vakbonden 
over de gevolgen van de invoering van de kantoorinnovatie op de organisatie 
van het werk en dat de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk en de arbeidsgeneeskundige dienst hierbij zouden betrokken worden. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, is het 
overleg over deze maandverslagen beëindigd. 



3. Samenvattende voortnanasrapporterina: strategisch plan 'Welzi-in op het Werk' 
en iaaractieplan ' Roken op het Werk' 

Het diensthoofd VGV geeR een toelichting over dit rapport en vestigt de aan- 
dacht van de leden op de beslissing van het college van secretarissen-generaal 
van 30 juli 1998 m.b.t. het voorstel van de dienst VGV om in overleg met de 
arbeidsartsen de bestaande methodologieën voor stressmetingen nader in kaart 
te brengen met het oog op een eerste toepassing in een aantal entiteiten. 

Volgens de voorzitter zal de werkgroep "Burn-out en belastende beroepen " 
eerstdaags samenkomen. Het ligt wel in de bedoeling dat in uitvoering van punt 
4.4.3. van de CAO 1996- 1997 deze aangelegenheid nog tegen het einde van 
1998 gerealiseerd wordt. 

Een afgevaardigde van de CCOD vraagt dat brochure van de administratie 
m.b.t. telewerken in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap eerst zou be- 
sproken worden in het Hoog Overlegcomité alvorens deze brochure zou ver- 

' spreid worden . 

De voorzitter herinnert de vakbonden aan de afspraak in het Hoog Overleg- 
comité van 4 maart 1998 waarbij gevraagd werd dat de vakbonden een inventa- 
ris van de probleempunten inzake telethuiswerk zouden bezorgen aan het afde- 
lingshoofd van de afdeling Human Resources Management. 

Volgens de voorzitter zal er binnen de overheid nagegaan worden wanneer er in 
het Hoog Overlegcomité een bespreking kan gevoerd worden rond telewerken. 

Aangezien er verder geen fundamentele opmerkingen worden gemaakt, is het 
overleg over dit rapport beëindigd. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: 

De leden van het Hoog overlegcomité brengen unaniem een positief advies uit over 
de maandverslagen dienst VGV van juni, juli en augustus 1998 en de samenvatten- 
de voortgangsrapportering: strategisch plan 'Welzijn op het Werk' en jaaractieplan ' 
Roken op het Werk'. 
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secretaris 

LUC Van den Brande 
Minister-president van de 
Vlaamse regering 
i.o. Frans Cornelis 
gevolmachtigd onderhandelaar 


