
 
       
 
       
 

         
 

               
Verslag SD van vrijdag 19 januari 2018: 

 
Vacatures:  zie achterzijde 
Interim starters/stoppers:  Starters: 22/01/2018, 3 OPE’s OSD , 1 CW OSD en 2 OPE’s SPE (korte opdracht). 
Stoppers : Geen 
Nieuw Hospitalisatieplan:   De SD afv. meldt dat er veel vragen zijn over de hospitalisatieverzekering. 
HR. zegt dat er een lijst met antwoorden over veel gestelde vragen beschikbaar is op Heist intranet onder HR, 
 informatie aan alle WN’smap groep-hospitalisatieverzekering map hospitalisatieverzekering Vanbreda 
Risk Benefits. Staat uw vraag niet in deze lijst dan kan je deze via mail aan HR Put Karina versturen. Wordt 
deze vraag veel gesteld dan zal Put Karina  vraag en antwoord opnemen in de lijst (FAQ’s) op intranet. 
CAO afspraken betreft uitvoering van werk van een h ogere categorie:  De SD afv. meldt dat als een 
operator steriele, ondersteuning van de linefeeding activiteiten uitoefent het loonverschil steeds dient bijgepast 
te worden conform de cao afspraken. IPT Lead Steriel zal dit verder opnemen met HR en zal dit toelichten aan 
de betrokken werknemers. 
Eindejaarspremie op shifturen : Eindejaarspremie op shifturen van jan 2017 t.e.m. okt 2017 werd reeds eind 
november samen met eindejaarspremie 2017 uitbetaald. 
Eindejaarspremie op shifturen nov. t.e.m. 31 dec.2017 werden berekend en zijn ondertussen uitbetaald. 
Anciënniteitsviering:  De directie meldt dat de viering zal doorgaan op vrijdag 26 jan.2018. Betrokken 
medewerkers werden via mail uitgenodigd. 
Aanvragen Eretekens Van de Arbeid-premie:   HR licht toe dat de aanvragen van de Eretekens van de 
Arbeid vanaf deze week van start kunnen gaan. 
Naar jaarlijkse gewoonte wil HR een oproep doen aan iedereen die aanspraak kan maken op de Eretekens van 
de arbeid. De eretekens worden toegekend aan werknemers die 25, 30, 35 of 45 jaar arbeidsprestaties kunnen 
bewijzen. Met arbeidsprestaties worden gelijkgesteld : de arbeidsonderbrekingen wegens ziekte, de periodes 
van werkloosheid en SWT voor een samengevoegde duur van ten hoogste vijf  jaar, en de militaire dienstplicht. 
Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen, willen wij u vragen om vóór  31 maart 2018  uw meest recente 
globaal loopbaanuittreksel aan de HR afdeling te bezorgen. Op basis hiervan kan HR bij de overheid de 
aanvraag indienen. Gelieve op dit document het aantal loopbaanjaren wa arvoor u dit ereteken aanvraagt 
te noteren.  Indien dit document niet op 31 maart 2018 bij HR wordt ingediend, kan de aanvraag pas volgend 
jaar (2018) behandeld worden. Uw globaal loopbaanuittreksel dient u zelf aan te vragen, dit kan op 
verschillende manieren. Vermeld hierbij steeds je naam, adres en rijksregisternummer: 

• Op mail via: loopbaanbeheer@sfpd.fgov.be 

• Schriftelijk op volgend adres : Federale pensioendienst – Zuidertoren -  1060 Brussel – t.a.v. afdeling 

loopbaanbeheer 

• Telefonisch : via het gratis nummer 1765 (afdeling loopbaanbeheer): 

o Bij het telefonisch contact: kies 2 maal optie “1” 

o Er wordt een 4-cijferige code gevraagd. Deze is: 8203 

• Indien je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) of token, kunt u uw loopbaanoverzicht op de 

website MyPension aanvragen 

• De volledige informatie vind je terug in de brochure ‘wegwijs in de eretekens van de arbeid’ via volgende link: 

http://www.meta.fgov.be/defaultTab.aspx?id=280 

• Medewerkers die in het verleden al een ereteken ontvangen hebben, dienen een nieuw bewijs van hun loopbaan 

binnen te brengen. Zij worden niet individueel gecontacteerd. 

 



 
Overbruggingsploeg steriele:   HR meldt dat dit een weekend uitgesteld wordt wegens problemen met de 
Mediafill. De betrokken collega’s werden reeds op de hoogte gebracht en zullen hierdoor geen loonverlies 
lijden. Vanaf deze week gaan zij terug in de overgangsweek komen werken.  
 
Overbruggingsploeg:   De medewerkers van de overbruggingsploeg vragen dat er zo snel mogelijk afspraken 
worden gemaakt om de weekends van week 51 en 52 te compenseren. Dit doen ze door 48 uur tijdens de 
normale werktijden te komen presteren. Men verwacht van de IPT een aantal mogelijkheden waaruit de 
medewerkers kunnen kiezen.  
 
 
 
Status CAO 2018-2019 Arbeiders:   
De CAO onderhandelingen van de arbeiders zijn op 17 jan. 2018 van start gegaan, de eisenbundel werd 
overlopen en toegelicht aan de directie. Vrijdag 26 jan. en 2 feb. 2018 zijn voorzien om verder te 
onderhandelen. 
 
 
 
Overzicht Vacatures op 19 jan. 2018: 
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