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Verslag SD van vrijdag 26 jul. 2019: 
 

Vacatures:  zie achterzijde. 
  
 
Interim starters/stoppers:   
Stoppers: 1 TPO SPE, 1 operator OSD 
 
Voorschot augustus 2019:  
De vakbonden en HR zijn overeengekomen dat het voorschot van augustus berekend wordt op 8 werkdagen i.p.v.. de 
gebruikelijke 10 werkdagen zodat het voorschot op tijd kan gestort worden. Dit omwille dat 15 en 16 augustus 2019 in ons 
bedrijf feestdagen zijn aaneensluitend aan een weekend en die dagen de banken zullen gesloten zijn.  
 
Workday: 
HR meldt dat bij de overgang van HTR naar Workday  er een “lock-down” (van 25/7/2019 tot 12/8/2019) periode zal komen. 
Tijdens deze bevriezingsperiode kunnen er geen contracten opgesteld worden  en daarom doet  HR een voorstel om de 
uitzendkrachten die einde juli 2019 aan de 65 dagen zouden komen een maand langer als uitzendkracht te laten werken. 
Deze uitzendkrachten zullen einde juli 2019 uitzonderlijk een tijdelijk contract aangeboden krijgen met een startdatum vanaf 
1 september 2019 (i.p.v. 1 aug. 2019). 
Update:  Nadat men alles qua organisatie in kaart heeft gebracht en de problemen die zouden kunnen optreden bij de 
uitbetaling van de lonen en toekenning van contracten, heeft de directie het voorstel gedaan om de uitzendkrachten 
uitzonderlijk te verlengen tot 1 oktober 2019. Dit scenario heeft het meeste kans op slagen zonder noemenswaardige 
problemen naar de betaling van de lonen toe. Bijkomend probleem is dat er te weinig tijd is om alle leidinggevenden te 
trainen. In de toekomst zullen zij nog meer handelingen dienen uit te oefenen in Workday. 
 
HR : 
Door veelvuldige fouten in de payroll is er een analyse opgemaakt, de betrokken personen zullen uitgenodigd worden op de 
SD-vergadering om samen voor oplossingen te zorgen. Dit heeft tot doel om de lonen correct te kunnen betalen. 
 
E-mailadres: HR helpdesk: 
Het e-mailadres helpdesk zal verdwijnen op termijn,er zal een mail rondgestuurd worden met de nieuwe e-mailadressen 
meer gespecifieerd per dienst. Bv. Loonverwerking, gps, tijdskrediet enz. Dit wil ook zeggen dat niet elke mail wordt 
behandeld door HR medewerkers in Heist. De mails zullen worden beantwoord door collega’s in Heist en/of Brussel 
afhankelijk van de vereiste expertise. 
 
IPT SPE: De vakbonden klagen aan dat het momenteel dramatisch gesteld is wat betreft het aantal vaste TPO’s in ploeg 
twee. Men vraagt dringend werk te maken met het aanwerven van degelijk geschoold en opgeleide TPO’s en vaste 
contracten te geven aan de personen die aan deze voorwaarden voldoen. 
 
IPT OSD formulatie:  Er werden een aantal collega’s gecontacteerd tijdens hun verlofperiode om te komen werken en hun 
verlof terug in te trekken. De reden hiervoor is zoals gebruikelijk: te weinig gekwalificeerd personeel. De vakbonden hebben 
dit meermaals aangekaart bij de directie, maar men negeert dit. De vakbonden menen dat er onderliggend een serieus 
probleem woekert. De vakbonden blijven bij hun eis: meer vaste aanwervingen ! 
 
Absenteïsme:  
De directie meldt op regelmatige basis dat het absenteïsme op de firma te hoog ligt. De vakbonden stellen dat dit probleem 
gedeeltelijk aan hun te wijten is. Wanneer een medewerker met akkoord van het ziekenfonds parttime mag komen werken 
en met goedkeuring van IDEWE wordt dit geweigerd door sommige afdelingen. Wij menen dat de collega’s die van goede 
wil zijn en hun activiteiten willen hervatten, door de werkgever dienen gesteund te worden. Helaas is hier nog veel werk aan 
de winkel. 
 
 



AG groepsverzekering:  
Op vraag van de vakbonden werd AG gecontacteerd om meer info, wanneer de jaarlijkse documenten worden bezorgd aan 
het personeel. Dit zou kortelings in orde worden gebracht. De documenten waren reeds klaar, maar nog niet verzonden. 
 
 
 
De volgende vergadering van het SD team zal plaatsvinden uitzonderlijk op 14 augustus 2019. 
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