
 
 

         
 
               
 
 
 

Verslag SD van vrijdag 26 juni 2015: 
 

Vacatures:  
 
Stoppers: 1 operator OSD stopt en 1 operator OSD start maandag 29 juni’15   
 
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
 

 
Tikklok :  
HR blijft dit opvolgen, maar voorlopig is er nog geen vooruitgang geboekt.  
 
GPS: 
De directie zegt dat, m.b.t. de zichtbaarheid van het soort afwezigheden, enkel de algemene 
afwezigheden (ADV, verlof, ...) kenbaar gemaakt worden door specifieke kleuren.  
De specifieke afwezigheden met een privaat karakter (familiaal verlof, ziekte,..) worden allemaal 
door een blanco blokje weergegeven.  
 
 
 
 
 
Tour de France: 
  
W.G. afv. heeft toelichting m.b.t. praktische richtlijnen voor de doortocht van de ronde van 
Frankrijk op 6 juli 2015 in Heist o/d Berg verspreid. 
De toelichting werd over de IPT’s meegedeeld i.v.m. de tijdslijn van de doortocht, bereikbaarheid 
en afspraken van en naar het werk, veiligheid en de mogelijkheden m.b.t. afwezigheid op dat 
ogenblik om dit evenement te kunnen meemaken. 
 
 Afwezigheden 
De directie adresseert het ACV i.v.m. een voorval in OSD waarbij één van de OC’s het nodig vond 
om 3 ACV-militanten/vakbondsafgevaardigden, die op 24/06/2015 deelnamen aan de manifestatie 
in Brussel tegen sociale dumping, in discrediet te brengen door dit als dusdanig aan het tierbord te 
vermelden.  
De directie zegt dat de frustratie voorkwam uit het feit dat de OC hierdoor zijn planning niet kon 
opmaken. 
De ACV-vakbondsafgevaardigden lichten toe dat, alhoewel dit geen verplichting is, de OC wel 
degelijk werd verwittigd op 23/06/2015 en dat het hier enkel gaat om het comfort van de OC. Wij 
betreuren dus dat de OC dit gebaar van goodwill niet naar waarde weet te schatten.Bijkomend 
waren er reeds 14 dagen op voorhand pamfletten met data verspreid (en werd de directie 
verwittigd door Essentia!). Wij menen dat het hier enkel om een karakteriëel isue gaat, temeer 
omdat de OC reeds herhaaldelijk de ACV-militanten geviseerd heeft. 
Het ACV heeft de OC in een mailbericht kennis gegeven van haar standpunt in deze. 
De directie spreekt van een concentratie van vakbondsafgevaardigden terwijl het in werkelijkheid 
gaat om 1 steller en 2 TPO’s in 2 verschillende ploegen.  
De directie zegt een meeting te beleggen met de vakbond en de OC’s OSD om de toestand te 
normaliseren.   



 
Vakantiejobs 
De directie zegt dat er geen vakantiejobs voorzien zijn. 
 
SD vergaderingen: 
Er zal bekeken worden in hoever er voldoende afgevaardigden aanwezig zijn om de SD 
vergaderingen te laten doorgaan. 
 
Overzicht van de Vacatures op 12 juni 2015: 
 

 


