
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 21 okt. 2016: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
Interim Starters/stoppers:  Starters : 1 operator OSD en 2 operatoren SPEC . Geen stoppers. 
We vragen of de nieuwe vacatures extra 3 operatoren voor een korte of lange termijn is? HR Lead zal bij 
betrokken OC informeren.  
 
OSD/LOC: De admin. polo’s in OSD en LOC die taken overnemen van de OC’s  willen hiervoor correct 
vergoed worden via het systeem van de transfer uren. Wij vragen een oplijsting van de extra taken, uit te 
voeren door de admin. polo’s. Op de vergadering van de SD van 21/2016 werd door SD aan HR Lead een 
oplijsting overhandigd met bijkomende taken. 
 
Nieuwe OC’s:   Deneve Tom, nieuwe O.C. LOC (Ploeg A)  komt zich voorstellen op de SD vergadering. 
Tom is van opleiding industrieel ingenieur mechanica, hij werkte voordien bij de firma Hugo De Jongh N.V. 
(Huisliften).  
 
Correcties start- en klasselonen uit het verleden:  Volgens de juridische dienst van het ACV is het 
mogelijk om correcties uit te voeren tot 5 jaar terug voor de medewerkers die nog aanwezig zijn en 1 jaar 
voor de medewerkers die in tussentijd ontslagen zijn. De directie heeft dit nagevraagd bij SD Worx maar 
wacht nog op feedback.  
 
Hinderpremie:  wij vragen de correcte toepassing van de CAO omtrent de hinderpremie bij Ribavirine.  
De directie wenst deze eenzijdige verbreking van de CAO niet ongedaan te maken.  Wordt opgevolgd. 
 
LOC 1ste en 2de Controles:  Tekst van LOC Lead De Schepper Kris wordt voorgelezen door Vynck 
Katleen: 
“Vanuit de leidinggevenden wordt een oproep gedaan naar alle collega’s van LOC (formulatie) om steeds 
de controle en 2de controle consequent uit te voeren. Tijdsdruk en volume zijn geen redenen om een 
controle niet of onvoldoende uit te voeren.  
Indien er door technische of plannings-technische redenen een controle niet naar behoren kan uitgevoerd 
worden dient men te stoppen of met supervisie te overleggen. Deze boodschap zal ook op de 
maandelijkse meeting gebracht worden.” 
WN Afv. uit zijn bezorgdheid en wil hier aan toevoegen dat er soms te weinig medewerkers aanwezig zijn 
die een 2de controle  kunnen uitvoeren. 
 
Griepvaccinaties nachtploeg: 
Medewerkers nachtploeg die een griepvaccinatie wensen zijn pas op 8dec ingepland. Zij vragen om de 
vaccinatiedatum naar een vroeger tijdstip te verplaatsen. 
 
Stakingsacties: 
We vernamen na de laatste stakingsactie dat medewerkers die mee wensten te staken hierop werden 
aangesproken door OC’s/leidinggevenden. We willen als vakbonden meegeven dat OC’s/leidinggevenden 
aan medewerkers de vraag mogen stellen of zij mee staken of niet zodat de weekplanning hier kan op 
afgesteld worden. Andere vragen zoals “waarom ga je mee staken, op welke locatie en tijdstip gaat de 
betoging door, bij welke vakbond ben je aangesloten” mogen niet gesteld worden. Indien we dit blijven 
vernemen dan zullen we als vakbonden moeten overgaan tot andere actie’s en communicatie. 
Mensen hebben het recht om solidair te zijn en mee te staken. 
 



 
Afspraken stakingsdag voor nachtploeg:  W.G. afv. gaat voor de nachtploeg met een voorstel komen, dit 
om éénduidige regels kunnen vast te leggen bij een aangekondigde staking. Dit item wordt verder 
opgevolgd. 
 
GPS: Upgrade “Emprova” vanaf jan. 2017 beschikbaar voor de WN’s. Wordt opgevolgd.  
 
Bruggepensioneerden (SWT) rondleiding MSD:  Wordt opgevolgd. 
 
Eretekens van de Arbeid:  Deze lijst wordt ook bezorgd aan de SD, collega’s die niet op de lijst 
voorkomen zullen persoonlijk door HR gecontacteerd worden, dan zal er ook informatie worden bezorgd 
waarom men niet aan de voorwaarden heeft voldaan.  

 
 
Overzicht Vacatures op 21 okt 2016:  
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