
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 16 dec. 2016: 
 

 
Vacatures: zie achterzijde : 2 vaste contracten 1 op formulatie OSD en 1 op verpakking nacht OSD. 
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: 1 operator op OSD 19/12/2016, 1 op OSD formulatie op 3/1/2017, 1 bereider LOC +/- 
3/1/2017. 1 operator verpakking LOC op 3/1/2017. 
Stoppers : 2 operatoren op LOC , zij starten terug op 3/1/2017. 
 
OSD/LOC uitvoeren van taken waarvoor transfervergoeding in CAO voorzien is: Rond dit item 
wordt er in januari 2017 verder gesproken. 
 
Werkdruk magazijnen: De SD afv. meldt nog steeds problemen met een hoge werkdruk in het 
magazijn waardoor het moeilijk is om verlof in te plannen. J Baert zal gevraagd worden om toelichting 
te komen geven op de SD meeting in januari 2017. 
 
OSD/LOC/SPE: Werk verricht in hogere loonklasse door admin’s die taken overnemen van 
teamleaders. Dit item zal verder in januari 2017 verder worden opgenomen. 
Operators die deeltaken van TPO/stellers uitvoeren. IPT-Lead OSD heeft hierover haar standpunten 
meegedeeld. De SD gaat hier niet mee akkoord. Dit punt wordt terug opgenomen in januari 2017. 
 
Doorgang Labogang:  
De kledijrekken van de labojassen zijn gesorteerd op m/v, voor verdere ontbrekende maten zal de 
OC gecontacteerd worden. In de labo’s staat duidelijk vermeld a.d.h.v. pictogrammen wanneer 
specifieke kledij vereist is. 
 
OSD/verloftoekenning: De IPT-lead Ines Lambert komt verduidelijken dat wat betreft de 
verloftoekenning op OSD de regels gelden zoals voorzien in het arbeidsreglement. In het verleden 
waren hier klachten over het toekennen van verlof niet conform het arbeidsreglement. 
 
Werken tussen Kerst en Nieuwjaar:  De broodjes voorzien voor de collega’s die komen werken 
tussen Kerst en Nieuw zijn beperkt tot de keuze tussen kaas of hesp. De duurdere zijn geschrapt 
wegens besparingen. De SD merkt op dat de dankbaarheid van de directie groot is naar de mensen 
die vrijwillig komen werken tussen Kerst en Nieuw. Wij merken op dat de directie mag verwachten 
dat het aantal vrijwilligers volgend jaar mogelijk  heel wat minder zullen zijn. 
 
Interimmers: De directie wenst haar vraag te herhalen om de periode van interim van 65 dagen te 
brengen naar een jaar. Zij hebben hier een benchmarking laten uitvoeren en blijkt dat wij de 
uitzondering zijn. De SD merkt op dat het inderdaad zo is dat wij op andere vlakken ook een 
uitzondering zijn……uurlonen, ploegenpremie’s…..De SD keurt dit resoluut af. Indien de directie dit 
wenst kan zij gesprekken hieromtrent aanvatten met de secretarissen van de sector chemie.  
 



 
 
 
Overzicht Vacatures op 16 dec. 2016:  
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