
  
 
       

SD         
 

Verslag SD van vrijdag 16 nov. 2018:  
Vacatures:  zie achterzijde. 
Interim starters/stoppers:    
Starters: 1 magazijn medewerker Hulshout, 1 operator IPT OSD. 
Stoppers: geen. 
 
Regeling eindejaarsreceptie:  
De vakbonden vragen of de mensen van CBRE, PROFICLEAN en andere contractors ook naar de 
receptie mogen komen en niet alleen de fuif. Deze grote groep mensen zouden graag meer 
duidelijkheid hieromtrent hebben. HR Lead zegt dat hierover nog geen beslissing is genomen. Wordt 
vervolgd. 
 
COMET- werknemers: 
SD-afv. vraagt of de medewerkers van het COMET-project na de implementatie, zich nog verder 
kunnen ontplooien in de afdeling m.b.t. job inhoud? Personeelsnoden worden opgesteld en verder 
aangepast i.f.v. de evolutie van het COMET-project. 
 
Parking on-site 
De directie meldt dat er oprijplaten besteld zijn om bijkomende parkingsplaatsen te creëren. De 
vakbonden vragen of deze voor de contractors of voor de MSD-medewerkers zullen zijn. 
 
Income Care: 
De vakbonden hebben gevraagd waarom AG Insurance zoveel info nodig heeft van de betrokken 
personen die een aanvraag hebben ingediend. 
Info zoals bv. afgeleverde ziekteattesten aan de werkgever, uitslagen van RX, bloedonderzoek, en 
andere onderzoeken…Een arbeider werd voor aanvaarding van het dossier uitgenodigd bij een erkend 
arts aangesteld door AG Insurance. Dit medisch onderzoek verliep niet zoals zou moeten en de 
betrokken arbeider kreeg dan ook nog een boekje met 567 vragen mee naar huis waarop met ja of 
neen diende geantwoord worden. Dit kan volgens de vakbonden niet en werd doorgegeven aan HR-
lead. 
HR heeft contact opgenomen met de accountmanager van AG Insurance/Income Care en alle 
problemen doorgegeven. HR Lead zegt dat er een Account Mgr. van AG op bezoek gaat komen om 
over enkele cases te praten. Ondertussen is ook de polis opgevraagd bij A.G. Wordt verder opgevolgd. 
 
Fieldglass:    
SD-afv. meldt dat sommige uitzendbureaus, geen of onvoldoende opleiding geven i.v.m. Fieldglass.  
Verlof en gepresteerde uren worden te laat goedgekeurd door sommige OC’s. Uitzendkrachten moeten 
hierdoor soms meerdere weken wachten op hun loon. 
HR-Lead gaat dit opnemen en doorgeven aan Flexcenter. 
 
 
 
 
 
 
 



Overbruggingsploeg “opleidingen COMET” 
De vakbonden kunnen niet begrijpen dat er opleiding wordt gegeven aan medewerkers uit de 
overbruggingsploeg zonder vooraf duidelijke afspraken te maken rond verloning en al dan niet recht op 
ADV(dagen). IPT-leads en/of de leidinggevende dienen vooraf steeds de nodige info op te vragen en 
dienen hun medewerkers vooraf correct te informeren. We betreuren eveneens dat HR en de IPT-leads 
vooraf geen enkele keer de vakbonden hierover hebben geraadpleegd. 
De werkgever zal dit verder bekijken en volgende SD van 23 november met een oplossing komen. 
 
 
Nachtploeg: zesde nacht. 
Uren gepresteerd op een zesde nacht (na 5 nachten te hebben gepresteerd) dienen aan 300% 
vergoed te worden. Ook al werd er geen volledige nachtshift (8uur prestaties) gepresteerd. 
De werkgever zal dit verder bekijken. Volgende SD antwoord voorzien. 
 
Prestaties op een feestdag :   
Feestdagen kunnen enkel vastgelegd en /of verschoven worden in de OR mits akkoord van WG- en 
WN-afvaardiging. 
Prestaties op een feestdag dienen vergoed te worden aan 300%. 
Feestdag(en) verschuiven is volgens de vakbonden geen optie en de uren gepresteerd op een 
feestdag dienen betaald te worden aan 300%. 
                                                       
 

Overzicht Vacatures op 16 nov. 2018:        
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