
       
 
       
 

         
 

               
Verslag SD van vrijdag 06 jan. 2017: 

Vacatures:  zie achterzijde : 
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: 2 operatoren op OSD 09/01/2016  
Stoppers : Geen. 
 
Kerstmenu:   Medewerkers van de nachtploeg wensen via de syndicale te laten melden dat zij het 
appreciëren dat de kok en een medewerkster van de catering voor de nachtploeg een warm en lekker 
kerstmenu heeft bereid. 
 
Werkdruk magazijnen:  De SD afv. meldt nog steeds problemen met een hoge werkdruk in het 
magazijn waardoor het moeilijk is om verlof in te plannen. J Baert zal gevraagd worden om toelichting 
te komen geven op de SD meeting in januari 2017. 
 
OSD/LOC/SPE:  Werk verricht in hogere loonklasse door admin’s die taken overnemen van 
teamleaders. Dit item zal verder in januari 2017 verder worden opgenomen. 
Operators die deeltaken van TPO/stellers uitvoeren. IPT-Lead OSD heeft hierover haar standpunten 
meegedeeld. De SD gaat hier niet mee akkoord. Dit punt wordt terug opgenomen in januari 2017. 
 
Voorstelling OC Steriel  Compounding: Elke Antonissen:  Elke stelt zich voor als OC steriel 
compounding voor Ploeg A.  Dit is voor haar een nieuwe uitdaging.  Momenteel is zij bezig in steriel 
met standaardisering en trainingen. 
In het verleden werkte zij bij MSD als contractor voor Quality Steriel. Zij heeft tevens ook in het labo 
gewerkt als Manager Quality, Specialty Lab. 
 
Uitbetaling aanvraag Eretekens laureaat van de arbe id : Er zijn nog een aantal openstaande 
aanvragen die in nov.2016 terug zijn ingediend en nog door FOD Ministerie Van Tewerkstelling  
dienen goedgekeurd te worden. Van zodra antwoord FOD binnenkomt, kan HR overgaan tot betaling, 
verwachting is eerste kwartaal 2017. 
 
Uitbetaling eindejaarspremie op de ploegen : zal in de eerste week van 09 jan. uitbetaald worden. 
Anciënniteitsviering:  Deze zal doorgaan op vrijdag 13jan.2017 
 
Tourniquet:  Nieuwe medewerkers hebben nog steeds veel problemen met de toegangscontrole aan 
de tourniquet, alsook toegang tot afdelingen. Dit is een veiligheidsissue waaraan dringend aan 
gewerkt moet worden, er moet een nieuwe kabel geplaats worden. Momenteel dienen nieuwe 
medewerkers langs het toegangspoortje aan HR binnen te gaan en zo rond te gaan naar noord 
ingang kleedkamers.  
 
 
 
 
 
 
 



Betreft aanvraag Eretekens Van De Arbeid:  

Medewerkers die vermoeden dat zij aan hun 25, 30, 35 of 45jaar tewerkstelling/loopbaan komen kunnen via 
loopbaanbeheer@rvp.fgov.be  of via de site van Rijksdienst voor Pensioenen het formulier "globaal 
loopbaanoverzicht" aanvragen.  Naam, adres en rijksregisternummer doorgeven. Je mag ook aan de 
Syndicale delegatie uw gegevens overhandigen dan doen wij de aanvraag aan Rvp. 

Het loopbaanoverzicht wordt naar uw thuisadres verzonden, gelieve dit attest zo snel als mogelijk aan HR-
onthaal te bezorgen, vraag wel om een kopie voor ontvangst te laten ondertekenen. 

Premie’s Arbeiders: 

2de klasse (= 25j. tewerkstelling)                 = 1 72€ netto. 

1ste klasse (=30j. tewerkstelling)                 = 20 6€ netto. 

Gouden Medaille der kroonorde (= 35j. tewerkstellin g)              =  258€ netto. 

Gouden Palm (= 45j. tewerkstelling)               =   309€ netto. 

 
Overzicht Vacatures op 06 jan. 2017:  
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