
 

 

       
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 08 april 2016: 
 

 
Vacatures:  zie achterzijde. 
Bedienden: de vacatures Maintenance Coach word intern ingevuld per 1 mei, 
                   in het lab werden 2 vacatures Lab Coach intern ingevuld, 
                   Ster.:QU officer werd intern ingevuld. 
Nieuwe vaca’s bedienden: zowel in OSD, Ster. en SPE staat er een vacature OC open. 
De bed.afv. vraagt om de vacature QOI analist te willen openstellen.  
Interimlijst Starters en stoppers:   
Arbeiders: Starters LOC 2 operators per 11/04/2016 
                               Ster.3 operators per 11/04/2016 
                               Mag. 1 magazijnier per 11/04/2016 
                  Stoppers OSD 2 operatoren 
 
Ereteken van de Arbeid: 
HR meldt dat de inschrijvingen voor het ereteken van de arbeid zijn afgesloten en verstuurd naar het 
gemeentebestuur. Aanvragen die hierna werden/worden binnengebracht zullen in 2017 behandeld worden. 
 
Sociale Inspectie : 
De WN.afv.bed. vraagt naar de preciese reden/resultaten/bevindingen van de inspectie. Bij gebrek aan een 
directielid zal de vraag op de OR gesteld worden. 
 
Parking: 
De medewerkers van de weekendploegen laten vragen om de parkeermogelijkheden te willen herbekijken 
om na te gaan of deze ploegen op de parking naast het bedrijfsgebouw kunnen toegelaten worden. Op het 
ogenblik dat zij toekomen staat deze parking practisch leeg. De mogelijkheden zullen bekeken worden. 
 
Fietsers van het labo: 
De fietsers van het labo vrezen dat zij zich in de toekomst, met hun sportkledij/sportschoenen, door de 
hoofdgang, naar de kleedruimte aan de noordzijde zullen moeten begeven. Zij vragen de mogelijkheid om 
een kleedruimte aan de zuidgevel. Wordt vervolgd. 
 
My Career: 
De WNafv. stelt de vraagt wat de bedoeling is om voor iedereen een veiligheidsrondgang als doelstelling bij 
Safety in My Career te voorzien. Wij vragen ons af hoe één en ander gaat geregeld worden, of dit een 
haalbare doelstelling is en of dit wel zinvol is, temeer omdat de veiligheidsrondgangen van het CPB nog niet 
kunnen volbracht worden. 
 
Betaald Educatief Verlof (BEV): 
Medewerkers die een algemene opleiding genieten hebben, indien de lesuren samenvallen met de werkuren 
recht op bijkomend 20h, dit is nog steeds niet gewijzigd. Bij een 4/5 tewerkstelling betekent dit 16h. De uren 
werden reeds opgeladen einde januari, mits ontvangst van de attesten, als een totaalsaldo.  
Het is echter niet meer mogelijk om de opgebruikte BEV uren in 2015 nog te kunnen raadplegen.  
 



 

 

 
 
Overzicht Vacatures op 08 april 2016: 
 

 
 
 
 
 

ACV– LBC  

 


