
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 08 sept. 2017: 
 

 
Vacatures:  zie achterzijde 
Arb: 1nieuwe vacature bij IPT OSD zoekt men 1operator V/L (OC is Gunther Van Herck) 
De vacature van TPO Nacht LOC werd ingevuld. Op maandag 11sept. starten er op SPE 2 
operatoren voor een korte opdracht en op LOC 1 TPO.  
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: Op SPE starten maandag 11sept. 2 operatoren voor een korte opdracht (1week)  
Stoppers : Geen. 
 
Nieuwe OC’s :   Mevr. Astrid Suykens heeft zich voorgesteld aan de syndicale delegatie. Zij is in juni 
gestart als OC/ Lab Coach bij QOI (ingangscontrole). Heeft een opleiding apotheker, daarna 1jaar bij 
Pfizer gewerkt als OC filling/steriele afdeling. Astrid geeft mee dat de backlog die er was voor de IT-
problemen volledig is weggewerkt. 
 
Tijdskrediet met motief: 
De WN afv. vroeg vorige SD of tijdkrediet met motief  “opleiding” ook op de 1ste van de maand dient 
in te gaan. HR medewerker heeft dit nagekeken en omwille van onze CAO-afspraken dient het 
tijdskrediet met motief steeds op de 1ste van de maand in te gaan. 
 
Problemen met tourniquet:   
Het systeem om toegangs-badgen aan te maken, werkt terug, dus alle nieuwe medewerkers hebben 
een persoonlijke toegangsbadge gekregen. Indien nieuwe (interim )medewerkers toch nog geen 
toegang zouden krijgen aan de tourniquet dienen zij terug langs receptie te gaan. Ingeval hun badge 
nog niet zou werken dienen zij tijdelijk de ingang aan de receptie te gebruiken. 
Denissen Patrick heeft meegedeeld dat in de loop van week 37 er door een externe firma een nieuwe 
bekabeling zal getrokken worden naar de tourniquet. 
 
Tijdelijke overbruggingsploeg OSD Formulatie: 
Bedoeling is om met deze ploeg (2 medewerkers) vanaf 1 okt 2017 op te starten.  
Medewerkers kunnen hun openstaande saldo ADV 2017 nog opnemen of laten uitbetalen. Voor de 2 
laatste weekends van december 2017 zal onbetaald verlof toegestaan worden. 
Saldo overuren kan meegenomen worden. Een volledige werkdag overuren recup in het weekend = 
12u. Vanaf dat deze medewerkers terug overgaan naar V/L, dit is normaal voorzien vanaf 1sept. 
2018 bouwen zij terug ADV-rechten op voor de kerstperiode/sluiting 2018. Indien er hier een tekort 
aan ADV is wordt er bij afspraak met de directie terug onbetaald verlof toegestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Overzicht Vacatures op 08sept 2017: 
 

 
 

ACV- LBC  


