
 
 

         
 
               
 
 
 

Verslag SD van vrijdag 13 febr. 2015: 
 

Vacatures:  
 
Vacatures: IPT SPE Quality 1QU Officer. 
Starters: geen. Stoppers: geen  
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
 
 
ADV bij hospitalisatie: de overeenkomst die werd gemaakt tussen de directie en de vakbonden 
om het behoud van ADV dagen, tijdens een periode van ziekteverzuim één maand voor en zes 
maand na hospitalisatie, dient nog bestendigd te worden in een addendum aan de CAO arbeiders. 
Al de onrechtmatig ingehouden ADV-dagen wegens hospitalisatie periode 2012/2013/2014 werden 
voor betrokken medewerkers in het GPS-systeem opgeladen en dit onder “inhaalrust vorig jaar”. 
 
CAO SWT (Brugpensioen) en overbruggingsploegen: 
We vragen aan de directie om enkele data door te mailen naar de syndicale afvaardiging en 
secretarissen van de verschillende vakbonden en zo snel als kan de onderhandelingen over beide 
cao’s te starten. 
 
Werkhervattingskaart:  
Vorige week melden wij dat een aantal medewerkers, die na ziekte het werk hervatten en hun 
werkhervattingskaart hebben binnengebracht bij de werkgever, kregen van de mutualiteiten toch 
nog een doorbetaling van de uitkering na het ziekteverlof.  
Voor de betrokkenen is het niet duidelijk voor welke periodes de terugbetalingen gedaan zijn. 
We vroegen toen welke procedure door HR werd toegepast en of de witte brievenbussen op HR en 
ter hoogte van de Cafetaria vooraan dagelijks werden leeggemaakt? De werkhervattingskaart via de 
binnenpost naar HR versturen wordt niet aangeraden. HR heeft de flow bekeken en de 
brievenbussen zullen vanaf heden dagelijks leeggemaakt worden.  
 
Maaltijdcheques: 
Wij doen opmerken dat medewerkers in Betaald Educatief Verlof geen maaltijdcheques hebben 
ontvangen. Wordt verder door HR bekeken en besproken op de SD 27feb.2015 
 
 
Nachtshift Magazijn Hulshout: de medewerkers in nachtshift in Hulshout zullen getransfereerd 
worden als gevolg van besparingen. Hierdoor zullen een aantal medewerkers in de V/L 
tewerkgesteld worden maar kunnen er ook een aantal transfereren naar de nachtshift in het 
magazijn in Heist o/d Berg.  
HR en Vandecauter Dirk zijn reeds met individuele gesprekken gestart. 
Medewerkers van de beide magazijnen Heist & Hulshout horen geruchten dat zij ook zouden 
overgenomen worden door JCI. HR lead antwoordt dat er op dit moment geen sprake van is en er 
ook géén gespreken over een eventuele overname lopen met JCI.  
 
  
 
 
 
 
 



 
Overzicht Vacatures op 13feb. 2015: 

 

 


