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                                                     OR 
      Verslag van dinsdag 19 okt. 2021: 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR- vergadering van 21 sep. 2021. 
Het OR-verslag van 21 sept. werd overlopen. Er waren enkele opmerkingen aan het verslag. 
Agendapunt 4: Bespreking organisatie en te werken feestdagen 2022 overbruggingsploeg. Steriele afvulling wenst geen 
gebruik te maken van een 6de te werken feestdag. De 24 uren van het eerste te werken weekend van 1 en 2 jan 2022 
worden door de medewerkers steriele afvulling in de loop van het jaar 2022 tijdens de week ingehaald. 
Bevestiging datum EFI vergadering 2022. 
WG afv. stelt donderdag 23 juni 2022 voor als datum Efi-vergadering. Voorsteldatum wordt door de OR leden aanvaard. 
Data OR 2022. 
OR gaat steeds de 3de dinsdag van de maand door behalve in de maanden juli, augustus en december. 
Dinsdag 18 januari, dinsdag 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 12 juli 1 week naar voor en 23 augustus 1 
week naar achter omwille van de verlofperiode, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2022             
1 week naar voor omwille van eindejaar periode. 
WG afv. vraagt aan de secretaris om op deze data zo snel mogelijk een vergaderzaal vast te leggen. 
Stand van de “boetekas te laat komen”.  
WG afv. laat weten dat er momenteel 72.402 euro in de boetekas zit. 
Overzicht aanvragen eretekens van de arbeid. 
WG afv. geeft onder vertrouwelijkheid een overzicht van alle aangevraagde eretekens. Op 22 oktober worden de 
goedgekeurde aanvragen uitbetaald. De medewerkers die geen uitbetaling ontvangen omwille van bv. te vroeg 
aangevraagd, dienen volgend jaar zelf opnieuw een aanvraag te doen. 
Toelichting policy structureel telewerk.  
WN afv. arbeiders stelt dat de procedure werd opgemaakt door HR en WN afv. bedienden in een aparte werkgroep en in 
de policy werd opgenomen ‘voor alle medewerkers’, terwijl er enkel bedienden en kaders toegelaten worden tot deze 
policy. De WN afv. arbeiders werden ook niet betrokken in de werkgroep thuiswerkpolicy dus dient men de tekst aan te 
passen naar enkel bedienden en kaders.  
Varia: 
Diagnostiek woon-werkverkeer 2021: 
WG afv. overhandigt de resultaten van de mobiliteits-enquête aan de leden OR. 
Flexibele arbeidstijden: 
De werkgroep flexibele arbeidstijden met de WN afv. bedienden en HR zal in november terug opgestart worden. 
Groepsverzekering: 
73% van de bedienden heeft geantwoord op de door HR verstuurde mail, 11 bedienden zijn overgestapt naar de nieuwe 
polis. 100% van de arbeiders zijn op 1 okt 2021 overgestapt naar het nieuwe plan. Niemand heeft bezwaar aangetekend. 
Wifi in de cafetaria’s:  
De mogelijkheid tot WIFI in de cafetaria’s wordt momenteel nog bekeken door global IT. 
Momenteel is er nog geen bedrijfspolicy die free Wifi regelt. 
Infobakjes vakbonden: 
WN afv. vraagt om terug infobakjes vooraan aan de cafetaria te willen voorzien. 
WG afv. vraagt om dit verder te organiseren met Liesbet Van Rompaey. 
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Survey resultaten:  
Worden volgens verwachting in oktober nog bekend gemaakt en besproken in de afdelingen. 
Verlofaanvragen: 
WN afv. vraagt om de afspraken i.v.m. toekenning van verlof opnieuw te willen bespreken op de afdelingen. Zowel het 
toekennen van losse dagen als het groot verlof verloopt niet zoals in OR werd overeengekomen. De verlofaanvragen voor 
2022 kunnen vanaf 15 nov.2021 starten. 
CAO-eisenbundel arbeiders: 
Op maandag 18 oktober hebben ABVV en ACV samengezeten met de secretarissen en werd er een gezamenlijke 
eisenbundel opgemaakt. Deze zal eerstdaags aan de werkgever verstuurd worden.  
CAO bedienden:   
Er wordt door de WN afv. van de bedienden gevraagd aan de WG afv. om terug de mailadressen van alle bedienden te 
krijgen om een enquête te organiseren waarop de belangrijkste CAO-eisen kunnen bevraagd worden voor het 
samenstellen van hun eisenbundel. 
Openstaande Vacatures: 
Deze zijn niet up to date in workday. Verloningen bij de functies staan niet correct. 
BIC-code rekening Morgan Stanley: 
WG afv. en WN afv. erkennen dat het niet duidelijk is welke de juiste BIC-code is. 
Aantrekken volumes: 
Meer volumes, meer werk in de IPT-afdelingen (STER, OSD en LOC) 
Men stelt dat er een 20 tot 30-tal vacatures komen in deze 3 IPT-afdelingen. 
Het is wel moeilijk om personeel te vinden op de arbeidsmarkt. 
Er zal ook het nodige gedaan worden om ervoor te zorgen dat de vacatures makkelijker te vinden zijn in Workday. 
Trainingen aan verschillende lijnen: 
WN afv. is van oordeel dat men beter met meerdere mensen aan 1 lijn dient te trainen, zodat bij ziekte de lijn niet dient 
stilgelegd te worden omdat er geen gekwalificeerd personeel is. De WN afv. geeft ook mee dat het systeem ‘ster-
operator’ niet echt een meerwaarde geeft aan de vaste/tijdelijke medewerkers. De WG afv. antwoordt dat dit best 
binnen de IPT’s wordt opgenomen. 
Snoep- en drankautomaat: 
WN afv. krijgt meerdere malen de vraag of het de bedoeling is dat men echt winst maakt op de verkoop van de 
producten uit de automaten. 
Het aanbod in de automaten is te duur: 1 euro voor een blikje drank en de aangeboden snacks. 
Ook merkt de WN afv. op dat het aanbod van de snacks in volume veel kleiner geworden is maar de prijs wel hetzelfde is 
gebleven. Wordt verder besproken in het CPB. 
Vanuit de nachtploeg wordt er melding gemaakt dat de werknemers geen bestek of aanvulprodukten meer kunnen 
gebruiken. Spijtig genoeg verdwijnt er heel veel bestek, waardoor de keuken de beslissing nam om alles achter slot en 
grendel te bewaren. WG afv. stelt dat bestek terug ter beschikking van de werknemers dient te zijn. 
Re-integratiebeleid: 
WN afv. vraagt aan HR naar de werkwijze die gehanteerd wordt bij re-integratie. Er zal hiervoor contact opgenomen 
worden met de afdelingen. 
Bij problemen met de leidinggevende/medewerker zal dit met HR worden besproken. 
Absenteïsme en Bradfortgesprekken: 
WN afv. en WG afv. zijn het eens dat tijdens absenteïsme gesprekken er rekening moet gehouden worden met 
afwezigheden omwille van covid-19. 
EFI-verslag 
het verslag van de EFI vergadering van december 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
           Volgende ondernemingsraad zal doorgaan op dinsdag 16 november 2021. 


