
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 5 mei 2017: 
Vacatures:  zie achterzijde.  
Interim Starters/stoppers:  
Starters: 2 operatoren OSD, 2 magazijniers: 1 voor Hulshout en 1 voor Heist. 1 operator voor SPF(ster).  
Stoppers: geen 
SPE wijziging IPT Lead:  
Peter Ingang komt zich voorstellen als IPT lead ter vervanging van Werner Peeters die zijn functie neerlegt op 
16 mei 2017. Peter vervangt Werner vanaf 17 mei tot het Comet project geïmplementeerd is. Daarna neemt 
Delphine Raskin de fakkel over als IPT Lead. Peter zijn opdracht is de continuïteit te garanderen van de 
afdeling SPE naar COMET toe. 
Cafetaria:  
Door het groeiende aantal tijdelijke medewerkers is het soms aanschuiven in de cafetaria OSD. De voorzitter 
van het comite CPBW zal de afspraken rond de eettijden van de verschillende groepen herbekijken, en de 
openingstijden van de keuken terug bespreken met de kok. De vakbonden ontvangen ook veel klachten over 
de onduidelijke nieuwe prijszetting en de hoeveelheid eten. Collega’s stellen zich vragen over de kleine porties 
vlees . Wat visbereidingen betreft stellen collega’s de vraag hoeveel mag er nu genomen worden? Er zijn ook 
klachten dat de desserts maar de helft bevatten van vroeger. De vakbonden stellen zich de vraag hoever men 
nog wil gaan met de besparingen. Enerzijds is er de directie die de prijzen verhoogt, anderzijds wordt op het 
budget voor de keuken ook nogmaals bespaard. 
Kleerkastjes kleedkamer Noord: 
Voor de tijdelijke collega’s waarvoor te kleine of geen kleedkastje voorzien was, heeft men een grote 
opruimactie doorgevoerd. Dit na herhaalde klachten van de vakbonden. Momenteel heeft iedereen zijn eigen 
kleedkastje gekregen en is dit probleem voorlopig van de baan. Dit wordt van nabij opgevolgd wegens het 
groeiende aantal personeelsleden. 
CAO overbruggingsploeg: 
De vakbonden informeren de IPT Lead LOC dat de collega’s van de overbruggingsploeg absoluut niet 
tevreden zijn over hoe de CAO tot stand gekomen is. Er is opschudding ontstaan over het feit dat de 
overbruggingsploeg zijn akkoord had gegeven tijdens de COMET implementatie om 3 te werken weekends om 
te zetten naar 2 weken prestatie in de week en 1 betaald weekend vrijgesteld van prestaties. De 
overbruggingsploeg had nergens zijn akkoord gegeven. De IPT Lead stelde dat de waarheid ergens in de 
midden lag ! De vakbonden stellen voor dat de IPT Lead dit “misverstand” zelf gaat toelichten aan de 
betrokken werknemers in het weekend van 5/6 en 7 mei 2017. Wij als vakbonden ervaren dit als misbruik van 
vertrouwen en stellen dat wanneer het bedrijf geen werk heeft , deze collega’s moeten kunnen gaan 
stempelen. 
Labo’s glaswerk : 
Het bestelde glaswerk voor de labo’s is nog steeds niet in orde. De oorzaak is dat niemand binnen de labo’s 
de flow van het glaswerk opvolgt. Er is al een gedeelte glaswerk  aangekomen, maar dit staat nog steeds 
geblokkeerd omwille van validatie. Eric Ceresa zal worden uitgenodigd om toelichting te verschaffen op de SD. 
Aangepaste betalingsdata loon:   
Na het invoeren van de nieuwe betalingswijze, waarbij de laatste 2 werkdagen worden bevroren zijn de eerste 
klachten reeds gearriveerd. Collega’s waarvan het saldo van de maaltijdcheques niet meer klopt, collega’s die 
prestaties leverden en overuren presteerden zien hun overuren afgetrokken worden in plaats van 
bijgeteld…..HR zal dit ASAP nakijken en correcties doorvoeren waar nodig. 
Documenten gender gelijkheid:  De vakbonden wensen deze gegevens openbaar te maken aan het 
personeel. Hierin wordt per categorie weergegeven hoeveel vrouwen en mannen hier in thuishoren en wat hun 
respectievelijke verdiensten zijn. Indien de directie niet akkoord gaat, vragen wij om dit schriftelijk te doen aan 
de vakbonden. 
 
 



 
 
Overzicht Vacatures op 5 mei 2017: 
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