
 
 

 
 
 

 
 
 

Verslag SD van vrijdag 12 sept .2014: 
 

Vacatures:  
Zie lijst onderaan. 
Starters: - OSD: 1 operator.  
Stoppers: - OSD: 1 operator (interim), SPE: 2 operatoren (interim) . 

Attesten Laureaat van de arbeid. 
WN afv. vraagt aan de werkgever of de attesten al werden ontvangen. 
De werkgever heeft nog geen attesten toegestuurd gekregen. 

Catalogus ancienniteitsgeschenken 
WN afv. vraagt of de cataloog met de anciënniteit geschenken al ter beschikking zijn. 
De werkgever zegt dat de catalogi werden aangevraagd maar nog niet zijn toegekomen. 

Noordparking 
De groene berm aan de straatkant werd ondertussen geschoren. Wij vragen sinds enkele maanden om ook 
de (linde)bomen  bij te snoeien aan de onderkant, zodat aankomende wagens eerder gezien kunnen 
worden maar ook de mogelijkheid geboden wordt aan de bestuurders om de medewerkers die door het 
poortje komen eerder op te merken. 
OSD bezoekers-sas: 
Sinds geruime tijd (en na herhaaldelijke meldingen) worden de kastjes in het omkleedsas voor bezoekers 
ingenomen door vaste medewerkers die de kastjes afsluiten en een 2-tal kastjes worden gebruikt als 
opslagplaats voor schoenen. Dit is niet het opzet van een bezoekerssas. 
Hierdoor zijn er nog slechts 2 kastjes vrij voor bezoekers.  

Archief LBC: 
De bed.fractie laat weten dat haar vakbondsarchief, hetwelk zich in het (verwijderde) containerkantoor 
achteraan bevond, zoek is geraakt. Zij vraagt de directie te willen nagaan waar de archiefkast zou gebleven 
zijn  

Ter info: 
Dinsdag 23 september 2014:  
 

 
23 september: vakbondsmeeting gemeenschappelijk vakbondsfront voor militanten 

ACV, ABVV en ACLVB waarschuwen de federale regeringsonderhandelaars met een nationale vakbondsmeeting in Brussel. De drie 
vakbonden willen geen asociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig beleid. TEGEN blind besparen en VOOR sociale rechtvaardigheid. 



 
Ter info: 
Tijdskrediet 55+ (CAO 2014-2015):  
de bijpassing n.a.v. de cao afspraken tijdskrediet 55+ is gebeurt voor de maand juli en aug tesamen met de  
loonafrekening van de maand augustus. 
 

Vacatures: 

 
 

Consolidatie werkstroom process & org redesign: 
Update status sep. 2014 wordt gegeven m.b.t. de uitgevoerde kaizenevents die werden geconsolideerd in 
CS, waarbij opportuniteiten om handelingen en in overdrachten te reduceren werden vastgelegd. 
 
Ter info: 
 
Wij stellen vast dat vele van onze collega’s zich afvragen waarom er zo weinig informatie gegeven wordt in 
het SD verslag. Sinds enkele weken werd in een werkgroep met HR vastgelegd dat de issues in de eerste 
plaats met de betrokken IPTlead of leidinggevenden dienden besproken te worden, waar gepast ook eerst 
in de OR of CPB. Wanneer deze problemen niet op hun specifiek niveau kunnen worden 
opgelost/beantwoord of te lang op een oplossing laten wachten, worden ze verder geëscaleerd naar de 
wekelijkse syndicale.  
De vakbondsafvaardiging kan hiermee akkoord gaan met deze werkwijze zolang dit ook zijn vruchten 
afwerpt.  
We betreuren  de afwezigheid van de mandaathouders aan werkgeverszijde. 


