
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 20 nov. 2015: 
 

 
Vacatures:  zie achterzijde. 
 
Interimlijst Starters en stoppers:   
Starters: bedienden : 1 analist en 1 admin. bediende bij Walter Vica. 
              arbeiders: 4 operatoren OSD. 
Stoppers: arbeiders: 2 operatoren SPE.  
 
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. De standaard doorlooptijd is normaal 1 à 2 weken. 
Individuele issues m.b.t. laattijdige betalingen mogen aan Bart Schouteden gemeld worden zodat 
deze onderzocht kunnen worden. 
 
Kerstmenu nachtshift: 
Onze vraag om de werknemers van de nachtshift dezelfde (warme) maaltijd te geven werd aan 
Patrick Denissen doorgegeven. 
 
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. Verdere acties 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. Ook zijn er vele “praktische” 
problemen bij deze transfers. Volgende syndicale (27/11) zal er door Peter Van Dijck / Gino De 
Belder een toelichting / oplossing hieromtrent gegeven worden. 
 
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. De werkgever 
is in principe akkoord maar zal nagaan om hoe laat precies afgebeld is en hoe de betalingen 
kunnen gebeuren.  
 
Syndicaal werk: 
Er werd in GPS een aparte rubriek aangemaakt waar OC’s syndicale afwezigheid voor 
afgevaardigden kunnen ingeven zodanig dat dit in de planning opgenomen wordt. Momenteel nog 
in testfase. 
 
 
 



Opmerkingen ivm “coaching”gesprekken: 
De syndicale delegatie tilt zwaar aan de “toon” van sommige coaching gesprekken: er wordt bij 
deze gesprekken onder andere gezegd dat door de ziekte van de werknemer het voortbestaan 
van de afdeling in het gedrang kan komen. Wordt opgenomen en behandeld in de werkgroep 
“gezonde medewerker op een gezonde werkplek”. 
 
Hospitalisatieplan: 
Er wordt ons gemeld dat mensen die uit dienst getreden zijn en het hospitalisatieplan wensen 
verder te zetten door AG geweigerd worden aan de groepsvoorwaarden. De WGafv. heeft hier 
geen weet van en zal dit navragen. 
 
 
 
 
Overzicht Vacatures op 20 nov. 2015: 
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