
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 13 nov. 2015: 
 

 
 
Vacatures:  zie achterzijde. 
 
Interimlijst Starters en stoppers:   
Starters: bedienden : 1 analyst en 1 admin bed. bij Walter Vica. 
              Arbeiders: 1 oper.OSD. 
Stopper: Arbeiders: 1 oper. Ster.  
 
Betaling onkostennota’s: 
Op vraag van de WNafv vorige week deelt de WGafv. mee dat er een vertraging is op de 
terugbetaling van de onkostennota’s ingevolge de grote workload bij financiën. De WNafv. vindt 
het niet kunnen dat werknemers de eigen middelen moeten aanspreken in functie van het bedrijf. 
Onze rekeningen moeten ook tijdig betaald worden! 
 
My Learning: 
De SD-afvaardiging verneemt regelmatig dat medewerkers geen tijd krijgen om SOP’s in 
MyLearning te lezen en zichzelf dus te trainen. Sommige medewerkers staan zelf meer dan 100 
dagen achter. HR Katleen Vynck zegt dat er op 2 afdelingen 2 VISsen zijn geweest met 
medewerkers uit verschillende afdelingen. Verder actie’s dienen nog (steeds) uitgerold te worden. 
 
Shutdown Steriele Afdeling : 
We vragen om een globaal overzicht/ toelichting te krijgen naar waar mogelijks de operatoren van 
steriele getransfereerd worden tijdens de periode van de shutdown. HR Katleen Vynck zou dit 
opnemen met IPT Lead Van Dyck Peter. Toelichting is uitgesteld. 
 
Nachtshift: 
- Medewerkers uit de nacht laten vragen wanneer zij hun griepvaccinatie toegediend krijgen. De  
  WGafv.zal de vraag doorgeven aan SHE. 
- Medewerkers merken terecht op dat er een fluogewenning is opgetreden in die zin dat er enkel 
  nog voetgangers mét fluovestje worden opgemerkt. Dit is des te gevaarlijker voor mensen die 
  geen fluo dragen, in het bijzonder voor die medewerkers die van een “uitzonderingsmaatregel” 
  genieten. De WGafv. laat noteren dat voor de onderhoudsmedewerkers speciale werkkledij 
  werd besteld. Leveringsdatum is niet gekend. 
- Wij vragen om voor de medewerkers voor de nacht dezelfde kerstmenu te willen voorzien zoals 
  voor de dagploegen, zoals ook vorig jaar werd beloofd. 
 
Steriele: 
De WNafv. vraagt een vergoeding te willen voorzien voor de medewerkers in steriele die 
uitgenodigd waren om op de feestdag van 11 nov. 2015 te komen overwerken en dewelke “last 
minut” zijn afgezegd (10 nov. 2015 tussen 21:30h en 23:30) via GSM en facebook. 
 
 
 



 
 
Overzicht Vacatures op 16 nov. 2015: 
 

 
 
 

  LBC – ACV  

 
 


