
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 25 nov. 2016: 
 

Voorstelling OC SPE: Verbinnen Kirsten: Verbinnen Kirsten stelt zich voor als OC SPE, zij is begin 
oktober gestart in de A-ploeg en tewerkgesteld onder MSD contract. Ze is industriëel ingenieur en medisch 
laborant en was 9 jaar tewerkgesteld in een veiligheidsfunctie in Industrial Hygienist.  
 
Vacatures: zie achterzijde.  
Nieuwe vacature: vorige week deelde de WG ons mee dat men in OSD op zoek is naar 1 operator Nacht via 
interne vacature, en dat enkel medewerkers met een contract van onbepaalde duur kunnen solliciteren bij OC 
Umans Joeri. De WG deelt mee dat de vacature nog niet officiëel bevestigd werd vanuit de US om deze open 
te stellen voor tijdelijke medewerkers of externe solicitanten. Men overweegt tevens de vacature als tijdelijke 
open te stellen voor medewerkers met een vast contract. 
 
IPT Steriele: deze functie zal worden ingevuld door Bert Van Peteghem. Hierdoor komt in het lab de functie 
van Quality lead vrij.  
 
Interim Starters/stoppers: starters : op dinsdag 29 nov.starten  2 operatoren op OSD. Maandag 28 nov. 
(nationale stakingsdag) zullen er geen interimmedewerkers tewerkgesteld worden ingevolge de vakbondsactie 
(voor militanten) tegen de pensioenplannen van de regering.  
Er werden deze week 2 interimmedewerkers stop gezet. 
 
GPS: upgrade naar “Emprova” is bezig. In de loop van de maand december zal op één van de SD 
vergaderingen een presentatie/toelichting gegeven worden.  
 
Afspraken stakingsdag voor nachtploeg:  
De SD.afv. stelt voor om stakingsdagen op maandag of dinsdag te laten doorgaan voor deze ploeg in de nacht 
van zondag op maandag, stakingsdag op woensdag zal doorgaan dinsdag op woensdag en stakingsdagen op 
donderdag of vrijdag gaan voor deze ploeg door in de nacht van donderdag op vrijdag. 
 
Correcties start- en klasselonen uit het verleden:  
De directie stelt, omwille van de complexiteit van de berekeningen (individuele loopbanen, tussentijdse 
loonsverhogingen, verschillen in lonen, e.a.) om een forfait te berekenen aan de hand van gemiddelden. Zij 
zullen een berekening maken en deze voorstellen aan de betrokkenen (7 pers.) overmaken. 
 
Medisch onderzoek Interimmedewerkers: Flex center werd er nogmaals attent op gemaakt dat het 
medisch onderzoek dient vergoed teworden.Tevens dient het onderzoek in de nabijheid van de woonplaats 
plaats te vinden. Interimkantoren worden op de hoogte gebracht. 

“Indien het medisch onderzoek niet kan doorgaan tijdens de werktijd zal de interim-arbeider: 
1 uur standaard uitbetaald krijgen en de kilometervergoeding. 

Het is de afspraak om het medische onderzoek tijdens de werktijd te laten doorgaan.” 
 

OSD/LOC: de admin. polo’s in OSD en LOC die taken overnemen van de teamleader willen hiervoor correct 
vergoed worden via het systeem van de transferuren. Op de vorige SD vergadering werd door de SD aan HR 
Lead een oplijsting overhandigd met de bijkomende taken. De IPT-lead OSD dient dit nog verder te 
analyseren. Wordt vervolgd. 
 



Eindejaarreceptie op vrijdag 16 december 2016:  
Eindejaarsreceptie: vrijdag 16 december 2016 
- De medewerkers van de dagshift, vroege shift, nachtshift en overbruggingsploeg in het dagregime blijven in 

hun gewone regime werken. 
- De medewerkers van de late shift kunnen in dagshift komen werken. Dit voor zowel arbeiders als bedienden. Deze 

shiftmedewerkers dienen uitzonderlijk 8 u (ipv 8.30 u) te werken met behoud van hun shiftpremie.  Zij werken die dag 
van 9 u tot 17 u.  

- De medewerkers van de overbruggingpsploeg die op  16 december in het nachtregime, van 18u tot 06u, werken, 
mogen hun werkdag uitzonderlijk om 22u aanvangen. 

- De eindejaarsreceptie vindt dit jaar plaats in De Vlaschaard te Hulshout en vangt aan om 17u30. U zal hiervoor nog 
een individuele uitnodiging ontvangen. 

Laatste werkdag: vrijdag 23 december 2016 
- De medewerkers van de dagshift, vroege shift, nachtshift en overbruggingsploeg blijven in hun gewone 

regime werken. 

- De medewerkers van de late shift kunnen in dagshift komen werken. Dit voor zowel arbeiders als 

bedienden. Deze shiftmedewerkers dienen uitzonderlijk 8 u (ipv 8.30 u) te werken met behoud van hun 

shiftpremie.  Zij werken die dag  van 9 u tot 17 u.   

 

Labojassen: Bedienden die naar de cafetaria of landscape gaan dienen hun labojas aan een kapstok te 
hangen vooraan de landscape. Er zal een meeting ingepland worden met CBRE. Wij doen opmerken dat dit 
tevens problemen schept voor de medewerkers in de nachtshift die stalen komen leveren.  
 
Cafetaria: gesprekken met de voorzitter CPB zijn lopende. 
 
Maaltijdcheques Cederstraat: Wordt bekeken. 
 
Werkdruk magazijnen: de syndicale afvaardiging is blij met de 2 vacatures in de magazijnen in Hulshout 
maar doet tevens opmerken dat de werkdruk in de magazijnen in Heist eveneens zeer hoog is.  
Wij realiseren ons terdege dat de werkdruk op meerdere afdelingen/werkposten zeer hoog is maar het is 
tevens aan de collega’s om dit ook zichtbaar te maken: indien je dit niet doet ben je ook mee verantwoordelijk! 
 
Overzicht Vacatures op 25 nov 2016:  
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