
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 26 feb. 2016: 
 

 
Vacatures:  zie achterzijde. 
Nieuwe vacatures: 
Bedienden:Q-Flow Lab de vacature Validatieexpert werd ingevuld.  
Nieuwe vaca voor back-up QP LOC ter vervanging van zwangerschap . 
Arbeiders: de interne vacature  IPT Steriele bereider (nachtploeg) en  

       2 operatoren  IPT OSD nachtploeg werden  ingevuld.  
Maandag 29 februari start er 1 bereider op IPT OSD. 
 
Vanaf 01 jan 2016 wijziging van werkwijze ziekteaan gifte aan de mutualiteit: 
In de kortsluiter van 11 maart zal er een artikel opgenomen worden ivm deze wijziging.  
Met tevens de verwijzing dat de medewerker meer info kan krijgen op de mutualiteit. 
 
Bedrijfsbezoek SWT-ers/ (brug)gepensioneerden:   
WN.afv. vroeg naar de mogelijkheid om de (brug)gepensioneerden een bezoekje te laten brengen 
aan het bedrijf.  
De meesten zijn al een geruime tijd uit dienst, maar zijn nog sterk geïnteresseerd in de gebeurde 
verbouwingen en de nieuwe lay-out van het bedrijf.  
Een bedrijfsbezoek voor de bruggepensioneerden zou kunnen voor François Marivoet. 
Er zal bekeken worden hoe en voor welke groep(en) ex-medewerkers dit in de toekomst geregeld 
kan worden. 
 
Catering cafertaria OSD: 
We meldden vorige week dat er onvoldoende maaltijden voorzien zijn in de late ploeg als er 
spaghetti op het menu staat. Dit probleem is opgenomen met CPBW voorzitter De Schepper Kris. 
 
Loonbrief : 
HR meldt dat vanaf de afrekening januari de saldi recup niet meer in het info-vakje zullen vermeld 
staan, dit om verwarring te vermijden. Op de loonbon staat het saldo in het 100-delig stelsel en in 
GPS-eSuite staat dit in het 60-delig stelsel. 
In het GPS systeem wordt het saldo dag op dag correct aangepast.  
 
 
Start- en Klasseloon tijdelijken:   
De issues hier omtrent zullen max. tegen eind april opgelost zijn. 
Medewerkers die geen 2 jaar uit dienst zijn geweest en terug in dienst komen in dezelfde functie 
zullen volgens de CAO afspraken starten aan het loon dat ze bereikt hadden waar ze geëindigd 
waren bij hun uitdienst gaan.  
De directie zegt dat, de medewerkers die opnieuw aangeworven werden in 2016 het correcte 
klassificatieloon zullen krijgen. De lonen van de aanwezige interim- en tijdelijke medewerkers die 
niet correct zijn zullen retroactief gecorrigeerd worden. 
De interimkantoren hebben de nodige instructies gekregen vanuit HR.  
Dit ten gevolge het CAO akkoord en met terugwerkende kracht. 
 
 



Nachtploegen : 
Medewerkers stelden de vraag of er voor de nachtploeg geen koude/warme soep (door de 
catering) kan voorzien worden, die zij zelf kunnen opwarmen.  
WG afv. zegt dat ze momenteel wel aan het bekijken zijn om een soepautomaat te plaatsen. 
Wordt verder opgevolgd. 
 
 
 
 
Overzicht Vacatures op 26 feb. 2016: 
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