
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 22 april 2016: 
 
 

Vacatures:  zie achterzijde. 
Bedienden: nieuwe vaca.: 
 -  1 Validatie Aut. Expert ,Q services (interne vaca.) ingevolge transfer naar ster. inspectie 
 -  2 Analysten Q flow Lab 
 -  SPE 1 i.p.v. 2 OC’s 
Starter (contract onbepaalde duur) Ster. 1 OC op 1 mei 2016 
Interimlijst Starters:   
Arbeiders, starters: 
 - 1 bereider Ster. maandag 25/04/2016 
 - 2 OSD operators, maandag 25/04/2016 
 - 1 SPE operator, maandag 25/04/2016 
 - 1 SPE operator, maandag 9 mei 2016 
 - 1 SPE operator, maandag  6 juni 2016    
 
Vraag naar de correcte toepassing van de CAO i.v.m.  de klassificatielonen van medewerkers die een 
2de of 3 de maal herbeginnen: 
WN afv. vroeg sinds november 2015 de correcte klassificatielonen voor herstarters. De medewerkers die 
vanaf 01 jan 2016 herbegonnen zijn, hebben daardoor deze toepassing van in het begin verkregen. De 
directie belooft voor de medewerkers die vorig jaar herbegonnen zijn een rechtzetting te zullen doen tegen 
eind april. 
 
Keuken: vraag naar een soepautomaat :  
De vraag om een soepautomaat om de mensen van de nacht ook de gelegenheid te geven om iets warms 
te gebruiken werd mee opgenomen in het CPB. De directie zal dit opnemen . (Zie ook het kort verslag CPB 
14 april 2016) 
Wij stellen eveneens de vraag om de eetwaren die in de koeltoog liggen ter beschikking te stellen, mits 
betaling, voor de medewerkers in de nacht, ook omdat soms deze voedingswaren overnacht de 
vervaldatum bereiken en anders toch weggegooid worden. 
De WNafv. vraagt tevens om de mogelijkheid van het plaatsen van een automaat te willen bekijken waar 
voedingswaren (bv wraps, belegde boterhammen, yoghurt e.d.) zouden kunnen aangekocht worden zodat 
het betalingsprobleem zich niet stelt en kan elke werknemer, ongeacht de shift of het uur, hiervan gebruik 
maken 
 
Rondleiding  voormalige werknemers in SWT en op pen sioen :  
De WNafv. heeft ondertussen de adressen van de SWT-ers doorgegeven aan de werkgever. De directie is 
niet afkerig van het idee. Feedback zal gegeven worden. 
 
Vervangkledij te weinig/te groot:   
De directie verwijst dit probleem naar het CPB. Wij doen opmerken dat issues die niet opgelost geraken in 
het CPB escaleren naar de SD. Bovendien is het niet de verantwoordelijkheid van de werknemer om over 
de gepaste en propere kledij te beschikken. Regelmatig is er gebrek aan gepaste vervangkledij omdat ook 



de persoonlijke werkkledij soms achterwege blijft. Wij wijzen er op dat kledij waarvan mouwen en/of 
broekspijpen moeten omgeplooid worden, tegen de GMP-regels zijn.   
 
Saldo ADV : Op de loonbrief van uitzendkrachten van VIO staat het saldo ADV niet vermeld. De SD vraagt  
hoe medewerkers dan hun saldo kunnen raadplegen wanneer zij overstappen van een uitzendbureau naar 
een MSD-contract. Hierdoor heeft een medewerker een ADV-dag gemist waarvan VIO ook weigert om 
deze uit te betalen. Dit werd aan Flexcenter gemeld. Karina Put zal dit verder opvolgen. 
 
Eurofins/Labsupport: 
De Bed. fractie WN afv. stelt de vraag of er in bepaalde contracten tussen Flex Center / MSD / Eurofins / 
LabSupport een concurrentiebeding werd opgenomen, waarbij WN’s van de ene contractor niet de 
mogelijkheid krijgen om tewerkgesteld te worden bij een andere contractor of bij MSD, en vragen naar de 
mogelijkheid tot inzage. 
De WG.afv. antwoordt dat er geen inzage mogelijk is omdat het enkel gaat om commerciële contracten. 
 
Ter herinnering: 
 
 
Sociale Verkiezingen 19 mei 2016: 
De werkgever meldt dat alle verlof / afwezigheid aangevraagd voor 15 april 2016 (i.v.m. de sociale 
verkiezingen) op donderdag 19 mei werden goed / of afgekeurd. 
Alle werknemers met een goedgekeurde afwezigheid (op 19 mei) zullen per brief kunnen stemmen. 
Medewerkers die nu nog een afwezigheid plannen op 19 mei kunnen enkel op het stembureau op 19 mei 
hun stem komen uitbrengen. 
 
 
 
Overzicht Vacatures op 22 april 2016: 
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