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                                           Verslag SD van 02 juni 2022:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers: Starters: 1 operator STER, 1 operator LOC, 1 operator OSD, 1 operator SPE  
Stoppers: 1 operator SPE, 1 operator OSD. 
Kennismaking nieuwe OC’s: Bram Van Dijck is gestart op 16 mei 2022 als OC op STER compounding.  
Van opleiding is hij industrieel ingenieur. Hij heeft ervaring opgebouwd bij Janssen Pharma, Sanofi en Esteé 
Lauder. Dit in verschillende functies. 
Gilles De Bock is gestart half april 2022 als OC SPE. Hij is master in Bio en technologie. Hij is sedert 2017 in 
dienst en heeft ervaring opgebouwd op de afdeling compliance. 
Recrutering: De SD-afvaardiging vraagt om alle open vacatures ook op de wekelijkse lijsten te plaatsen. 
Momenteel gebeurt dit nog steeds niet correct. Hierdoor missen medewerkers soms interessante vacatures.  
HR zal dit nakijken. 
AG Income Care: De brieven met informatie zullen verstuurd worden door HR naar alle medewerkers met 
langdurige ziekte. Met deze verzekering heeft men al na 30 dagen recht op psychologische ondersteuning en na 
90 dagen kan men aanspraak maken op een bijkomende uitkering.  
AG pensioenplan: De vakbonden vragen om online toegang te krijgen tot je persoonlijke situatie bij AG. 
Momenteel komt er 1 x per jaar een status update. In MyPension kan men de actuele situatie ook niet 
terugvinden, dit is telkens met een jaar vertraging. HR is dit samen met AG aan het bekijken. Medewerkers die 
dicht aan hun pensioen staan kunnen hierdoor een betere financiële planning maken. 
Overbruggingsploeg: de arbeiders overbruggingsploeg zullen op 18 juni 2022 hun stem uitbrengen over de te 
werken feestdagen in 2023. Momenteel is er onduidelijkheid hoe men het laatste weekend van 2023 dient te 
presteren. Momenteel zijn de afspraken dat er 12 uur in 2022 (31 dec 2022) wordt gepresteerd en 12 uur in 
2023(1 jan 2023). Na de stemming zal blijken dat er gekozen wordt voor een 6de te werken feestdag of niet. 
Nadien zal er een definitieve beslissing als akkoord worden genomen. 
Verklaring op eer: Op het invuldocument verklaring op eer staat dubbelzinnige informatie over de 
fietsvergoeding voor speedpedelecs. In de huidige versie staat dat deze mogelijks geen recht hebben op de 
fietsvergoeding. HR kijkt het document na en zal dit corrigeren. Elke type fiets heeft sowieso recht op de 
fietsvergoeding. 
Fietsstalling: De werkgroep mobiliteit gaat een sensibiliseringscampagne uitwerken om een correct gebruik van 
de fietsstalling te promoten. Momenteel zijn er problemen rond laadpalen, het correct plaatsen van fietsen, 
tekorten aan laadmogelijkheden voor grote batterijen, het niet gebruiken van de Velo-Up systemen en het 
opbergen van fietskledij. We vragen ook om deze te verwijderen en gewone rekken te voorzien. 
Eetzaal Noord: In de eetzaal Noord staan de tafels te dicht op elkaar langs het raam en dit zorgt voor 
gevaarlijke situaties. Momenteel wordt dit bekeken maar zonder resultaat. Dit probleem wordt verder besproken 
binnen het CPBW. 
Nationale staking op 20 juni 2022: Tijdens deze stakingsdag met als doel Meer Loon zullen er geen interims 
mogen tewerkgesteld worden. Overuren zullen niet toegestaan worden. 
Woon-werkverkeer omleidingen: Door de geplande werken aan het rondpunt in Heist o/d 
Berg/Liersesteenweg/ N10/N15 zullen medewerkers misschien een ander traject naar de site dienen te nemen. 
Voor deze collega’s zal HR tijdelijk het aantal meer gereden kilometers in rekening brengen op het sociaal 
abonnement indien deze periode langer dan een maand duurt. HR heeft een invulformulier op het intranet 
voorzien onder de map woon-werkverkeer ‘Tijdelijke wijziging woon-werkverkeer wegens wegenwerken’.    
De medewerker dient dit aan te vragen per mail met een bewijs van de omleiding. Dit kan een foto zijn van de 
duur van de werken aangegeven langs de kant van de wegenwerken of info verschaffen via de website 
https://wegenenverkeer.be/werken/rotonde-fabiola-wordt-ovonde-met-vijf-fietstunnels 
 
 
 



 
 Syndicale vergaderingen agenda: Tijdens de maanden juni, juli en augustus 2022 zullen er minder SD 

vergaderingen plaatsvinden wegens het zomerverlof. In juni is er een SD vergadering op 30/6/2022. In juli op 
14/7/2022 en in augustus op 25/8/2022. Vanaf september hervatten de vergaderingen zoals voorheen. 
 
 

 
Ter info: 
Vraag aan alle medewerkers: gelieve in uw Workday uw contactgegevens te updaten en eventueel aan 
te vullen en een gsm-nummer in te geven van een persoon die kan gecontacteerd worden ingeval van 
nood (ICE). 
 

 
 
Vacatures: 
 
Meer info vind je ook op www.werkenbijorganon.be
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