
 
 
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 20 jan. 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde : 
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: Geen  
Stoppers : 1 operator op OSD. 
 
OSD cafetaria:  Er is plaatsgebrek tijdens de middagpauze, teveel collega’s  gebruiken op het zelfde 
tijdstip de cafetaria ondanks de spreiding met een tijdsrooster. Dit dient herbekeken om iedereen een 
plaats te garanderen voor zijn pauze. De uurregelingen zullen terug gecommuniceerd worden zodat 
terug iedereen het juiste tijdstip volgt.  
 
OSD verpakking:  Er is verontwaardigd gereageerd door de medewerkers in verband met algemene 
afspraken rond pauzetijden en toiletbezoek. Volgens bepaalde OC’s enkel aangewezen tijdens de 
pauze’s en niet voor of na de pauzetijd,  indien men toch naar het toilet moet buiten de pauzes moet 
er aan een collega gevraagd worden om over te nemen. Dit item,  ook besproken aan het tierbord is 
gedemotiveerd overgekomen bij de medewerkers, een paar hebben de meeting verlaten uit frustratie.  
   
Safe by Choise:  Wordt meer en meer ervaren door de medewerkers als een wedstrijdje en mist 
daardoor de ernst van haar doel, het wordt zelfs lachwekkend. Verhalen van OC’s die thuis de 
spelletjes verder spelen om maar bovenaan te kunnen staan in de rangschikking i.p.v. een 
medewerker. OC vermeldt dan tijdens de shiftwissel dat zijn/haar ploeg eerst staat in de 
rangschikking. Dit gaat te ver bij de medewerkers.    
 
Keuken zuidgevel:  In de cafetaria vooraan lag er in de voorziene ijskast die die dag kon gebruikt 
worden fruit van medewerkers. Dit bleek bij de pauze verdwenen te zijn. De medewerker heeft zijn 
fruit terug gevonden in de fruitmand voor verdere verkoop. Aangezien dit een fruitsoort was dat de 
catering normaal niet verkoopt, kon het probleem snel gecounterd worden.  
Wij dringen er op aan, zeker naar voedselveiligheid/ respect voor andermans zaken om dit zeker te 
voorkomen naar de toekomst toe. Indien de ijskasten gereinigd worden, dan dient de inhoud terug 
geplaatst te worden. 
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Betreft aanvraag Eretekens Van De Arbeid:  

Medewerkers die vermoeden dat zij aan hun 25, 30, 35 of 45jaar tewerkstelling/loopbaan komen kunnen via 
loopbaanbeheer@rvp.fgov.be  of via de site van Rijksdienst voor Pensioenen het formulier "globaal 
loopbaanoverzicht" aanvragen.  Naam, adres en rijksregisternummer doorgeven. Je mag ook aan de 
Syndicale delegatie uw gegevens overhandigen dan doen wij de aanvraag aan Rvp. 

Het loopbaanoverzicht wordt naar uw thuisadres verzonden, gelieve dit attest zo snel als mogelijk aan HR-
onthaal te bezorgen, vraag wel om een kopie voor ontvangst te laten ondertekenen. 

Premie’s Arbeiders: 

2de klasse (= 25j. tewerkstelling)                 = 1 72€ netto. 

1ste klasse (=30j. tewerkstelling)                 = 20 6€ netto. 

Gouden Medaille der kroonorde (= 35j. tewerkstellin g)              =  258€ netto. 

Gouden Palm (= 45j. tewerkstelling)               =   309€ netto. 

Overzicht Vacatures op 20 jan. 2017: 

 


