
 
 

         
 
               
 
 
 

Verslag SD van vrijdag 20 febr. 2015: 
 

Vacatures:   

 
Starters: geen. Stoppers: geen  
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
OC OSD formulatie: Thomas Forier zal op 1 april starten  
HR deelt mee dat de vacatures, die voorheen onder de map HR op intranet terug te vinden waren staan 
nu rechtstreeks op het beginscherm van Heist intranet.  
 

Shiftwissel V/L => Dag:  de overeenkomst zoals beschreven in het AR zal nageleefd worden: 
Indien op vraag van de werkgever om een shift wissel van V/L => Dag dan zal de werknemer 8u30 dienen 
te presteren. Dus met behoud van shiftpremie met 30 minuten onbetaalde lunchpauze. 
De vraag zal 7 dagen op voorhand gesteld worden aan de werknemer, nadat HR werdt ingelicht. 
De OC’s zullen duidelijk gecommuniceerd worden. 
Enkel in geval van heirkracht b.v. onverwachte gebeurtenissen die de productie verstoren, kan er 
afgeweken worden van de regels.  
 

Herberekening van de ploegenpremies : op  de vraag vanuit het ACV naar aanleiding van de 
herberekening van de ploegenpremies, als gevolg van de niet aangepaste perequatie, antwoordt de 
directie dat zij geen aanleiding zien om dit recht te zetten. De secretaris zal gecontacteerd worden m.b.t. 
de verdere afwikkeling. 
 

CAO SWT (Brugpensioen) en overbruggingsploegen: 
We vragen aan de directie om enkele data door te mailen naar de syndicale afvaardiging en secretarissen 
van de verschillende vakbonden en zo snel als kan de onderhandelingen over beide CAO’s te starten. 
Data zullen nog afgesproken worden. 
 

Sociaal abonnement:  
Op vraag van de W.N.afv. naar de eventuele aanpassingen sociaal abonnement  woon-werkverkeer deelt 
de directie mee dat er voor 2015 geen wijzigingen zijn doordat de abonnementen voor het openbaar 
vervoer niet gestegen zijn. 
 
GPS-eSuite: 
Wij doen opmerken dat het transporteren van de kalender met ingeplande dagen naar een excell-file 
problemen geeft indien men dan de kalender wenst af te printen. HR heeft een handleiding opgemaakt 
deze staat tevens op intranet en wordt gecommuniceerd aan de werknemers via Tier. 
Op de vraag om de afkortingen ANC/ADV/ZIEK/VERLOF  enz,… in betreffende kleurvakjes te bekomen 
zegt de directie dat dit momenteel nog niet mogelijk is. 
 
Reorganisatie Financiën en Aankoop:  op vraag van de bediendenfractie m.b.t. de regeling die 
getroffen werd bij het ontslag van één van de medewerkers, spreekt de directie het gerucht tegen dat er 
een andere regeling dan afgesproken zal nageleefd worden. 
 
Tikklok  LOC:  wij doen opmerken dat, voor het aantal werknemers, bij aanvang van het werk de tikklok 
te traag werkt. Wij vragen een bijkomende tikklok voor de afdeling LOC. De directie zegt dat er voorlopig 
geen plannen zijn voor een bijkomende tikklok en zal een go-see organiseren. 
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. 
 
 
 
 



 
   
 

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 20 febr. 2015: 
 

 

 

 

 

 

LBC – ACV  


