
 
 

         
 
               
 
 
 

Verslag SD van vrijdag 27 febr. 2015: 
 

Vacatures:   
Starters: IPT Steriele: 2 operatoren starten begin april.  

IPT OSD: 2 operatoren via interim voor 1 week. 
Stoppers: 2 operatoren IPT SPE. 
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
HR deelt mee dat de vacatures, die voorheen onder de map HR op intranet terug te vinden waren nu 
rechtstreeks op het beginscherm van Heist intranet staan.  
Op vraag van de SD antwoordt de directie dat er op dit ogenblik geen vacature voor OC OSD nacht 
openstaat. 
 

ADV bij hospitalisatie:  de overeenkomst die werd gemaakt tussen de directie en de vakbonden om 
het behoud van ADV dagen, tijdens een periode van ziekteverzuim één maand voor en zes maand na 
hospitalisatie, dient nog bestendigd te worden in een addendum aan de CAO arbeiders. 
Al de onrechtmatig ingehouden ADV-dagen wegens hospitalisatie periode 2012/2013/2014 werden voor 
betrokken medewerkers in het GPS-systeem opgeladen en dit onder “inhaalrust vorig jaar”. 
Een ontwerp-addendum werd aan de SD-leden voorgelegd ter ondertekening door de secretarissen. 
 

Onderbezetting van medewerkers in de verschillenden  IPT’s Afdelingen: 
We doen opmerken dat er in verschillende afdelingen sinds enige tijd te weinig medewerkers 
tewerkgesteld worden. Hierdoor wordt de werkdruk op de medewerkers bij momenten veel te hoog, elk 
afwezigheid die zich nu voor doet, ziek worden, familiaal verlof nodig hebben of dagje verlof vragen 
zorgen allemaal voor grote problemen om de hoeveelheid werk nog gedaan te krijgen, met verhoogde 
kans om meer fouten te maken. OC’s / leidinggevende dienen aan medewerkers te vragen om op drukke 
dagen hun inactiviteitsdag te verzetten, verlof te verplaatsen naar een (hopelijk) minder drukke werkdag.  
We vragen aan HR Lead wat de strategie is naar extra tewerkstelling naar de toekomst toe? 
“Het is voor de SD-leden duidelijk dat niet het absenteïsme het probleem is maar het gebrek aan 
voldoende medewerkers”. 
 
(Shift)wissel V/L => andere uren:  de overeenkomst zoals beschreven in het AR, m.b.t. de Shiftwissel 
V/L => dagshift zal nageleefd worden conform het AR zoals ook vorige week werd bevestigd. 
Onze vraag echter was specifiek gericht naar medewerkers die in V/L shift werken maar op andere uren 
dan beschreven in het AR dienen te komen werken. Zal bekeken worden. 
 
HR/Personeelsdienst:  We vernemen van een aantal medewerkers dat, indien zij HR wensen te 
raadplegen, aan hun gevraagd wordt om dit steeds na de arbeidstijd te doen. Dit is niet conform de 
afspraken van het Arbeidsreglement. 
Art 33: Raadpleging Dienst Personeelszaken 
Iedere werknemer heeft het recht om, na verwittiging van zijn rechtstreekse chef, de Dienst 
Personeelszaken te raadplegen. 
HR Lead zegt dat indien een medewerker HR wenst te raadplegen over een individueel of complexer item 
hij/zij dan best vooraf telefonisch of via mail eerst een afspraak maakt. 
 
Reorganisatie Financiën en Aankoop:  op vraag van de bediendenfractie m.b.t. het ontslag van één 
van de medewerkers geeft de directie mee dat al de overeengekomen regelingen zullen nageleefd 
worden. 
 
Tikklok  LOC:  wij doen opmerken dat het voor een heel aantal werknemers, bij aanvang van het werk, 
de tikklok te traag werkt. Wij vragen om een bijkomende tikklok voor de afdeling LOC te willen voorzien. 
De directie zegt dat er voorlopig geen plannen zijn voor een bijkomende tikklok en zal de werking ervan 
opvolgen. Zij heeft ook nog geen tijd gevonden om een “Go-see” uit tevoeren. 



Zij benadrukt wel dat er dient gewacht te worden tot de bevestiging van de voorgaande tikking verdwenen 
is en dat er dient gewacht te worden tot “Tijdsregistratie a.u.b.” op het display verschijnt, om een geldige 
registratie te hebben. 
 
Maaltijdcheques bij (BEV) betaald educatief verlof:   
Indien een medewerker uren BEV opneemt op een moment dat hij normaal werkt, heeft hij/zij hiervoor 
recht op behoud van zijn maaltijdcheque. Mogelijks werden de vergoedingen i.v.m. behoud van hun 
maaltijdcheque in het verleden niet correct toegepast. Wij vroegen om dit te willen bekijken en waar nodig 
recht te zetten. 
 
   
 

TER INFO:  
 

Aan de medewerkers die recht hebben op een carpoolv ergoeding. Gelieve de “ 
VERKLARING VAN DEELNAME AAN CARPOOLING” in kader va n “GEORGANISEERD 
GEMEENSCHAPPPELIJK VERVOER” voor het bekomen van een fiscale vrijstelling en/of  voor het 
bekomen van een voorbehouden parkeerplaats  via het intranet ����HR���� invulformulieren af te 
printen, in te vullen, handtekenen en aan HR te bez orgen. 
De ondergetekenden verklaren op erewoord een carpoolgroep gevormd te hebben. 

 
 

 
 
 
 Overzicht Vacatures op 27 febr. 2015: 
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