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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 15 FEBRUARI 2000 

I DAGORDE 

1.Toelichting vormingsbeleid; 

2.Welzijn op het werk: maandverslagen Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk: maandverslagen maart 1999 t.e.m. december 1999; 
indeling werkgroepen en overlegcomités per preventieadviseur. 

3.Reglement van orde voor het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest (werkgroepen) 

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

Vaste delegatie 

1.De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europe- 
se Aangelegenheden, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van- 
derpoorten, plaatsvervanger, voorzitter van de vergadering; 

2. De heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe- 
den, Ambtenarenzaken en Sport, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie 
Janssens, plaatsvervanger. 

Bijkomende leden: 

1.Mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vor- 
ming, vertegenwoordigd door de heer Erik Van De Velde, plaatsvervanger; 



I 
111. 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 heer Hilaire Berckmans 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Dien- ............................................................. ----..... ..................................... .......................... 

sten (CCOD - CVCC) : ..................................... 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

NAAM VAN DE TECHNICI 
de heer Ronny Vande Winkel 

Vakbonden 

FCSOD 
De heer André T'Seyen 

Administratie 
Mevrouw Chris Gadeyne, afdelingshoofd van de afdeling Vorming (APO) 

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

de heer Raymond Van Campenhout, preventieadviseur-coördinator 

ARISTA 
Dr. Jacques De Taye, arbeidsgeneesheer 

I DEWE 
Dr. Jacques Van Damrne, arbeidsgeneesheer 

IV KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN 

1.Toelichting vormingsbeleid; 
Het afdelingshoofd van de afdeling Vorming geeft een toelichting over de 
voorgelegde documenten m.b.t. de belangrijkste activiteiten in 1999 en 
"Vorming 2000: andere accenten". 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt dat vooral voor de buitendiensten 
en voor het personeel met specifieke functies (o.a. varend personeel) 
klassikale vorming zou blijven gegeven worden omdat dit personeel niet 
altijd over de mogelijkheden van Intranet beschikt. Dit personeel heeft 
specifieke opleiding nodig. 

Volgens het afdelingshoofd Vorming zullen er altijd klassikale opleidin- 
gen gegeven worden en blijven opleidingen via Intranet beperkt. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden vragen met aandrang dat er oplei- 
ding zou gegeven worden voor specifieke doelgroepen (o.m. scheepsperso- 
neel) . 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt dat de vakbonden regelmatig op de 
hoogte zouden gebracht worden van het vormingsaanbod, economische boek- 
houding, EFQM, inrichting van seminaries ... . 

Volgens het afdelingshoofd van de afdeling Vorming kunnen de vakbondsaf- 
gevaardigden gebruik maken van de Intranetsite van de afdeling Vorming om 
op de hoogte te blijven van het vormingsaanbod. 



Volgens de voorzitter dienen de vakbonden ook ingelicht te worden over de 
nieuwe veranderingstrajecten. 

2.Welzijn op het werk: maandverslagen Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk: maandverslagen maart 1999 t.e.m. december 1999; 
indeling werkgroepen en overlegcomités per preventieadviseur. 

De preventieadviseur-coördinator deelt een document uit m.b.t. het over- 
zicht maandverslagen maart-december 1999 en geeft een toelichting over de 
algemene activiteiten van de Interne Dienst. 

Naar aanleiding van de bespreking van de indeling werkgroepen en overleg- 
comités per preventieadviseur, vraagt een afgevaardigde van de FCSOD om 
de moqelijkheid te onderzoeken om een pool van preventieadviseurs aan te 
leggen. ~ é z e  afgevaardigde vraagt ook om contractuelen de mogelijkheid te 
geven om preventieadviseur te worden mits wijziging van het Vlaams Perso- 
neelsstatuut. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt of het huidig takenpakket van de 
preventieadviseurs niet te zwaar is. 

De voorzitter is akkoord met het voorstel van de vakbonden om nieuwe in- 
stroommogelijkheden te onderzoeken. De afdeling Wervingen en Personeels- 
bewegingen zal deze problematiek samen met de Interne Dienst onderzoeken. 

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

3.Reglement van orde voor het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest (werkgroepen) 

Samen met de ontwerpomzendbrief m.b.t. de organisatie van het overleg 
(zie notulen SEC XVIII) wordt hoofdstuk I11 "bepalingen met betrekking 
tot de gemeenschappelijke werkgroepen en de werkgroepen van het Hoog 
Overlegcomité" van het reglement van orde voor het Hoog Overlegcomité, 
besproken. 

De voorgelegde gecoördineerde tekst van het reglement van orde wordt 
goedgekeurd mits doorvoering van enkele technische aanpassingen. 

V1 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 

De Leden van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 
brengen eenparig een gunstig advies uit over de voorgelegde agendapunten 
mits rekening wordt gehouden met de afspraken in punt V van deze notulen. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

regering 
i.o. Dirk Vanderpoorten 


