
Vergadering raadscommissie Financiën
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 24/09/2019
Voorzit(s)ter Eddy Poffé Aanvangsuur 13:11 uur

Aanwezig Eddy Poffé, voorzitter
Luka Augustijns, Manu Claes, Gunther Coppens, Diederik Dunon, Nicolas 
Kuczynski, Kris Poelaert, Willy Smout, Sarah Sneyers, Johan Van den 
Cruijce, Linda Van den Eede, Elke Zelderloo

Bart Nevens, gedeputeerde

Verontschuldigd      

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de raadscommissie van 11 juni 2019

De voorzitter Eddy Poffé opent de vergadering en vraagt of er opmerkingen i.v.m. het verslag van de 
raadscommissie van 11 juni 2019.

Het verslag van de raadscommissie van 11 juni 2019 is goedgekeurd.

2 Wijzigen van de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel en 
van het reglement woon-werkverkeer

De heer Bart Nevens heet iedereen welkom en legt uit dat de voorgestelde wijzigingen enkel van 
toepassing zijn op het niet-onderwijzend provinciepersoneel en reeds uitvoerig besproken werden 
met de vakbonden. Hij onderstreept het belang van de bespreking van dit agendapunt omdat er een 
aantal grondige aanpassingen aan de rechtspositieregeling (RPR), onder meer van het 
evaluatiesysteem, worden voorgesteld. 
Hij vraagt aan mevrouw Barthier om het agendapunt toe te lichten.

Mevrouw Nele Barthier legt uit dat de wijzigingen, die hier voor liggen, met onder meer het afschaffen 
van de periodieke evaluatie en het starten met de feedbackcyclus, belangrijk zijn in het kader van het 
“zich goed voelen” en het welzijn van zowel medewerkers als leidinggevenden waarbij volop wordt 
ingezet op groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, gezonde medewerkers, een goede arbeidscontext 
en waarderen en belonen.

Mevrouw Nele Barthier zegt dat ze dit voorstel en de andere (kleinere) wijzigingen zal toelichten aan 
de hand van een PowerPoint.



Voor extra informatie over de toelichting wordt verwezen naar de PowerPoint, die als bijlage bij 
het verslag wordt toegevoegd.

Mevrouw Nele Barthier vraagt of er nog vragen zijn.

Mevrouw Luka Augustijns merkt op dat bij de opstart van een formeel bijsturingstraject er een gesprek 
voorzien is tussen de medewerker en evaluatoren. Ze vraagt wat er gebeurt als een evaluator uitvalt 
(ziekte, ontslag…) en, of er een procedure voorzien Is.

Mevrouw Nele Barthier antwoordt dat dit nu ook gebeurt en dat bij het tijdelijk uitvallen (ziekte) van 
een van beiden op maat van de dienst een oplossing wordt uitgewerkt. Bijvoorbeeld, als de eerste 
evaluator uitvalt, dan neemt in sommige gevallen de tweede evaluator de rol van de eerste evaluator 
over, terwijl dit in andere gevallen een andere leidinggevende is. 

De heer Willy Smout merkt op dat er een bijsturingstraject wordt opgestart bij ongunstig functioneren. 
Hij vraagt hoeveel medewerkers er, in het recente verleden, ongunstig functioneerden. 
Mevrouw Nele Barthier antwoordt dat dit er niet veel zijn. Ze zal het exacte aantal laten toevoegen aan 
het verslag.
Van 1 januari 2018 tot en met 24 september 2019 waren er 6 medewerkers, die ongunstig 
functioneerden.

De heer Willy Smout vraagt welke vakbonden zetelen in de adviescommissie die wordt samengesteld 
bij beroep tegen ongunstige evaluatie? Enkel de vakbond waar betrokkene is bij aangesloten? Wat als 
de betrokkene niet is aangesloten bij een vakbond? Heeft hij dan geen recht op representatie? 

Mevrouw Nele Barthier antwoordt dat de commissie bestaat uit alle representatieve vakbonden die 
opgenomen zijn in het hoog overlegcomité voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel. Of de 
betrokkene al dan niet is aangesloten bij een vakbond maakt geen verschil, ze worden altijd allemaal 
uitgenodigd als vertegenwoordigers van alle werknemers.

De heer Willy Smout merkt op dat na een ongunstig bijsturingstraject de medewerker herplaatst kan 
worden naar een passende vacante functie in een lagere graad. Hij vraagt of de graadverlaging altijd 
beperkt is tot de graad er vlak onder? Wat gebeurt er met de verloning?

Mevrouw Nele Barthier antwoordt dat in de praktijk er samen met de medewerker gezocht wordt naar 
een nieuwe passende vacante functie. Ook de mogelijks nieuwe leidinggevende wordt hierin gehoord. 
Het is immers van belang om op een positieve manier een nieuwe kans op te nemen. Als die functie 
op een lager niveau ligt, zal ook de graad en dus ook het loon aangepast worden. 

De heer Willy Smout vraagt of een medewerker, waarvoor er geen nieuwe passende functie is, 
ontslagen wordt? Hij merkt op dat het provinciebestuur hiervoor in het verleden veroordeeld werd.
Wat als men geen gemeenschappelijke oplossing vindt?

Mevrouw Nele Barthier antwoordt dat ze niet op de hoogte is van het betreffende geval uit het 
verleden maar dat iedere herplaatsing altijd grondig onderzocht zal worden.

De heer Bart Nevens zegt dat de herplaatsing, al dan niet in een lagere graad, niet moet gezien 
worden als een straf maar wel als een nieuwe opportuniteit voor de medewerker. De 
herplaatsings(on)mogelijkheid zal nooit als alibi gebruikt worden voor een ontslag. Het is een kans 
geven om de draad weer op te pakken tot ieders tevredenheid. Het loon staat natuurlijk in verhouding 
tot het werk.

Er zijn geen vragen meer. 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.



3 Rondvraag

De heer Eddy Poffé informeert of er nog vragen zijn en sluit de vergadering.

Datum volgende vergadering 22 oktober 2019
Einduur van de vergadering 13:41 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien Houtmeyers Eddy Poffé


