
Vergadering tussen de sociale partners en de directie nav de syndicale brief

Vandaag vond een bijzondere vergadering plaats tussen de syndicale delegatie en het management. 
Doel van deze meeting was om de gesignaleerde punten te bespreken waarvan sprake in de brief van de 
vakbonden tav directie dd 21 oktober jl. In deze brief werden een aantal aandachtspunten geformuleerd 
waarvoor overleg met de directie werd gevraagd. 

Een eerste reeks punten werd vandaag behandeld, met reeds een aantal concrete afspraken voor 
uitvoering op korte of middellange termijn. Voor de andere punten (planning, loonbeleid, tijdelijke 
statuten, werking overlegorganen) wordt in de loop van december en januari verder overleg ingepland, 
teneinde ook hiervoor een grondige bespreking te kunnen voeren. Een volgende meeting hiervoor is 
gepland op 15 dec a.s. 

De concrete afspraken de reeds gemaakt werden, betreffen:

Werking van P&O services

Een extra verloningsmoment per maand wordt vanaf januari voorzien om het aantal correcties te 
verminderen en korter op de bal te spelen.

Vanaf heden wordt een intensieve opvolging met de diverse P&O services afdelingen opgezet met 
als doel een correcte service te garanderen. Evaluatie-moment van de status met de sociale partners in 
maart a.s. 

Regelmatige communicatie en meer support tav het personeel: maandelijkse nieuwsbrief met 
toelichting van belangrijke topics inzake verloning, vakantie... , alsook extra permanentie van payroll 
team vanaf januari.

Bereikbaarheid van P&O

Dinsdag en donderdag blijft er on site support van zowel P&O Services als de People Partners. Ten 
allen tijde kunnen tevens afspraken ingepland worden voor overleg met de People Partner en dit tevens 
tijdens de werkuren. 

Werkdruk

Naast de reeds lopende initiatieven van extra aanwervingen, tevens:

- Het voorzien van realistische trainingsschema’s van nieuwe werknemers teneinde de 
werkdruk op de bestaande collega’s/trainers te beheersen.

- Extra SAP support voor de betrokken teams door het voorzien van extra medewerkers/experts 
die hierin ondersteunen vanaf heden.

- Structurele oplossingen voorzien om extra bijwerken en problemen met opnemen van recup 
voortaan te vermijden: beslissing om nieuwe systemen van nacht/weekend werk uit te werken 
in samenspraak met de sociale partners. Eerste toelichting hierover op de ondernemingsraad as 
donderdag. Tijdens het overleg werd vastgesteld dat er ten onrechte de veronderstelling leeft dat 
dit nieuwe systeem reeds van start zou gaan op 1 januari a.s. Dit kan echter pas doorgaan na het 
afsluiten van een bedrijfsCAO, waarvoor overleg gepland is met de syndicale delegatie in januari. 

- Elk departementshoofd zal volgende week een toelichting geven aan zijn/haar personeel 
inzake de geplande maatregelen om werkdruk in de afdeling het hoofd te bieden en ruimte te 
voorzien voor feedback. Dit teneinde in afwachting van voormelde structurele maatregelen, een 
haalbare werkorganisatie te bewaken met de huidige bezetting. 



De directie en de sociale partners engageren zich wederzijds om de gesignaleerde 
aandachtspunten verder te bespreken in december en januari. Wij houden iedereen op de hoogte 
van de status.

Heb je ondertussen nog vragen hieromtrent, aarzel niet om de personeelsdienst of je syndicale 
vertegenwoordiger te contacteren.

Namen de directie en de syndicale delegatie,

Site Head - Peter Van Autryve         People Partner/Employee Relations Head - An Moernaut   
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