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Verslag SD van 30 juni 2022: 

 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers: Starters: 1 operator STER, 1 Operator LOC, 2 zomerstudenten operators SPE en  
1 zomerstudent FM.  
Stoppers: 1 operator SPE en 1 operator OSD 
Recrutering: De SD-afvaardiging vraagt om alle open vacatures ook op de wekelijkse lijsten te plaatsen. 
Momenteel gebeurt dit nog steeds niet correct. Hierdoor missen medewerkers soms interessante vacatures.  
HR zal dit nakijken. 
AG Income Care: De brieven met informatie zullen verstuurd worden door HR naar alle medewerkers met 
langdurige ziekte. Met deze verzekering heeft men al na 30 dagen recht op psychologische ondersteuning en na 
90 dagen kan men aanspraak maken op een bijkomende uitkering.  
AG pensioenplan: De vakbonden vragen om online toegang te krijgen tot je persoonlijke situatie bij AG. 
Momenteel komt er 1 x per jaar een status update. In MyPension kan men de actuele situatie ook niet 
terugvinden, dit is telkens met een jaar vertraging. HR is dit samen met AG aan het bekijken. Medewerkers die 
dicht aan hun pensioen staan kunnen hierdoor een betere financiële planning maken. 
Overbruggingsploeg: de arbeiders overbruggingsploeg hebben op 18 juni 2022 hun stem uitbracht over de te 
werken feestdagen in 2023. De planning van de te werken feestdagen in 2023 is vastgelegd en HR gaat de 
kalender opmaken. 
Verklaring op eer: Op het invuldocument verklaring op eer staat dubbelzinnige informatie over de 
fietsvergoeding voor speedpedelecs. In de huidige versie staat dat deze mogelijks geen recht hebben op de 
fietsvergoeding. HR heeft het document nagekeken en gecorrigeerd. Elke type fiets heeft recht op de 
fietsvergoeding. 
Fietsstalling: De werkgroep mobiliteit gaat een sensibiliseringscampagne uitwerken om een correct gebruik van 
de fietsstalling te promoten. Momenteel zijn er problemen rond laadpalen, het correct plaatsen van fietsen, 
tekorten aan laadmogelijkheden voor grote batterijen, het niet gebruiken van de Velo-Up systemen en het 
opbergen van fietskledij. We vragen ook om deze te verwijderen en gewone rekken te voorzien. 
Woon-werkverkeer omleidingen: Door de geplande werken aan het rondpunt in Heist o/d 
Berg/Liersesteenweg/ N10/N15 zullen medewerkers misschien een ander traject naar de site dienen te nemen. 
Voor deze collega’s zal HR tijdelijk het aantal meer gereden kilometers in rekening brengen op het sociaal 
abonnement indien deze periode langer dan een maand duurt. HR heeft een invulformulier op het intranet 
voorzien onder de map woon-werkverkeer ‘Tijdelijke wijziging woon-werkverkeer wegens wegenwerken’.    
De medewerker dient dit aan te vragen per mail met een bewijs van de omleiding. Dit kan een foto zijn van de 
duur van de werken aangegeven langs de kant van de wegenwerken of info verschaffen via de website 
https://wegenenverkeer.be/werken/rotonde-fabiola-wordt-ovonde-met-vijf-fietstunnels 
Syndicale vergaderingen agenda: Tijdens de maanden juli en augustus 2022 zullen er minder SD-
vergaderingen plaatsvinden wegens het zomerverlof. In juli op 14/7/2022 en in augustus op 25/8/2022. Vanaf 
september hervatten de vergaderingen zoals voorheen. 
Brievenbus HR: De brievenbus van aan de tourniquet is verplaatst naar ingang Noord naast de lift, hier mag je 
al de documenten instoppen die voor HR bestemd zijn. 
Festiviteiten: Er zal in het najaar een receptie georganiseerd worden voor de anciënniteitsvieringen. De 
collega’s die hun anciënniteitsviering afgelast zagen in 2020 en 2021 wegens Corona zullen ook uitgenodigd 
worden. Tevens zal er op 23 december 2022 een eindejaarsreceptie georganiseerd worden in De Vlasschaard 
te Hulshout. 
50-jarig bestaan: Er is een feestcomité opgestart om iets op poten te zetten om het 50-jarige bestaan van onze 
site te vieren. Collega’s die zich willen engageren of ideeën hebben, kunnen zich melden bij HR. 
Indexering: Vanaf 01 juli 2022 is er een indexering op onze lonen en zullen deze stijgen met 2%. 



 
  

Ter info: 
Vraag aan alle medewerkers: gelieve in uw Workday uw contactgegevens te updaten en eventueel aan 
te vullen en een gsm-nummer in te geven van een persoon die kan gecontacteerd worden ingeval van 
nood (ICE). 
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Meer info vind je ook op www.werkenbijorganon.be 
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