
U a m s e  overheid 

Agentschap voor overheidspersoneel 

SECTORCOMITE XVI I I 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 255.826 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN 
VAN 17 DECEMBER 2007 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE 
XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Wijziging aan artikel 11 34 van de Rechtspositieregeling van het personeel 
van het UZ Gent 



vervolg protocol nr. 255.826 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, 
voorzitter; 

2. de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

P 
3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en 

Begroting en Ruimtelijke Ordening; 

4. de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming; 

5. de heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten 
die onder meer de ACV-Openbare Diensten en de ACV-Transport en 
Communicatie groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heer Christoph Vandenbulcke 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een éénpariq akkoord afqesloten over biiciaande wijziging aan 
artikel 11 34 van de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ 
Gent. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE OVERHEID 
VAKORGANISATIES: 

De Voorzitter, 

amse Regering 
Voor de Federatie van de 
Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten 

Geert Bourgeois 
Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening 
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Frank ~andenbrouckd I 

Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming 

Francis Colardyn 
afgevaardigd bestuurder van UZ Gent 



Wijziging aan artikel I1 34 van de Rechtspositieregeling van het personeel van 
het UZ Gent 

Er wordt overeengekomen om artikel 11 34 te wijzigen als volgt (de wijziging staat in het vet en 
onderlijnd): 

Art. 11 34 51 Om in aanmerking te komen voor een mandaat als zorgmanager binnen een sector 
bestaande uit Medische diensten is vereist dat het personeelslid 

- hetzij aangesteld is in de graad van diensthoofd verpleging; 

- hetzij een basisopleiding verpleegkunde of vroedkunde heeft volbracht, aangevuld met een 
voor de functie relevant masterdiploma, en daarenboven relevante leidinggevende ervaring 
kan voorleggen. 

52 Om in aanmerking te komen voor een mandaat als zorgmanager binnen een sector bestaande 
uit Zorgondersteunende diensten is vereist dat het personeelslid een masterdiploma of 
gelijkgesteld behaald heeft en daarenboven relevante leidinggevende ervaring kan voorleggen. 

3 3 Indien aeen kandidaten voldoen aan bovenstaande diplomavoorwaarde, kan de Raad 
van Bestuur het mandaat opnieuw vacantverklaren met als voorwaarde dat de kandidaten 
het masterdiploma of het aeliikaesteld diploma, vermeld in S2 dienen te behalen vóór de 
beëindiainq van het eerste mandaat. 


