
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 10 maart 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde : 
Nieuwe vacatures  
Bedienden:  1 IT Workplace Service Specialist, 1 IPT Lead SPE, 1 FM maintenance planner en 1 FM 
maintenance store manager 
Arbeiders :  OSD: 1 Centrale Weger, 1 bereider, 1 operator nacht, 1 magazijnier hulshout. 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: Geen.  
Stoppers: 1 magazijnier Hulshout. 
Stakingsdag van 24 maart:  HR-lead vraagt om een éénduidige afspraak te maken wanneer deze 
stakingsdag door de nachtploeg kan genomen worden. WN. afv. meldt doordat 24 maart op een vrijdag valt, 
het vanzelfsprekend is, dat deze voor de nachtploeg valt tijdens de nacht van donderdag op vrijdag. 
CAO onderhandelingen: De mail met het voorstel van de data voor de cao besprekingen van de 
weekendploeg moet nog verstuurd worden door de directie aan de vakbondssecretarissen. De SD delegatie 
vraagt i.f.v. de besprekingen van de moeder CAO eind 2017, de gesprekken zo snel mogelijk aan te vatten om 
problemen met de COMET implementatie te vermijden. 
Labo’s doorgang/tikklok:  Dit is op het SLT besproken, maar nog geen finale conclusie. Wordt opgevolgd. 
Catering:  De punten i.v.m. de cafetaria worden doorverwezen naar het CPBW. De SD afvaardiging meldt dat 
vele punten op het CPBW zeer lang blijven openstaan of dat de status soms niet gekend is. Hierdoor komen 
deze punten naar de SD. Dit is ook het geval voor de beschikbaarheid/openingstijd van het kledingsmagazijn. 
Wordt opgevolgd. 
Er wordt gevraagd om extra microgolfovens te voorzien in de OSD cafetaria om de wachttijden in te korten. 
Voorstelling nieuwe OC’s / IPT Lead: Door onvoorziene omstandigheden was het deze week niet mogelijk 
om een voorstelling te organiseren. 
Reiniging kleedkamers Steriele:  Reiniging van de kleedkamers Steriele met Sporklenz gebeurt frequent 
tijdens de shifwissel van vroege naar late. Medewerkers cleaning voeren de reinigingsactiviteiten uit met een 
jupiter-helm (PBM) terwijl medewerkers zich zonder PBM omkleden. Probleem werd doorgegeven, er zal 
nagekeken worden of de reinigingen op een ander tijdstip kunnen doorgaan.  
Saldo overwerk:  SD afv. vraagt een overzicht van de gepresteerde overuren van het huidige kwartaal. Dit zal 
op de 1ste syndicale vergadering van april door HR overhandigd worden. Er wordt ook een overzicht gevraagd 
van de personen die gedurende de maand februari meer dan 9 uren presteerden per dag. 
Maandelijkse evaluaties bedienden:  Wegens de loonmatiging, mogen er geen merits worden toegekend. In 
het IPA 2017-2018 is een maximale marge voor loonsverhoging van 1,1% onderhandeld. Dit staat los van de 
index. 
Bedrijfsbezoek/Rondleiding SWT (brug)gepensioneerde n:  Dit zal plaatsvinden eind mei.  
Alle (brug)gepensioneerden zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Indien er meer dan 20 mensen op 
deze uitnodiging ingaan dan zullen diegene die het langst op (brug)pensioen zijn eerst worden uitgenodigd.  
Kleedkastjes OSD: SD afv. meldt dat er in de noord kleedkamers, verschillende personen een 
kledijvoorraadslocker toegewezen hebben gekregen i.p.v. een gewone locker. Dit is niet volgens de richtlijnen. 
Er wordt naar een oplossing gezocht. 
OSD formulatie : SD. afv. vraagt vaste contracten binnen deze afdeling !  
Werkwijze aanvraag overuren:  Het is de bedoeling dat de afspraken rond het aanvragen gerespecteerd 
worden door elke IPT! Communicatie zal door HR aan elke OC/leidinggevende gebeuren. 
Aangepast werk: SD afv. meldt dat afspraken met medewerkers hieromtrent gerespecteerd moeten worden! 
 
 
  



Overzicht Vacatures op 10 maart 2017: 
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