
24/02/2011 - OR - De Montil Affligem. 
 
Track & Trace. 
De werknemersafvaardiging (WNA) vraagt naar de tekst en lijst van rechten en plichten voor de gebruikers 
van het systeem. 
De directie zegt dat volgende ondernemingsraad een toelichting door Dhr. Ampe zal worden gedaan. Het 
systeem is omslachtig, technisch en onduidelijk voor de gebruikers. 
 
Ware toedracht ontslag van Departement Manager en Project Manager P&M NE. 
De WNA vraagt naar de ware toedracht en een toelichting van het ontslag van beide personen. 
De directie meldt dat er een vertrouwenbreuk is ontstaan tussen directie en betrokkenen. Dat er andere 
acteurs verkondigen dat zij de aanleiding zouden zijn is totaal niet correct. De directie en enkel de directie 
heeft deze bevoegdheid en heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Toekomstgericht zal zoals in het 
verleden de Divisiemanager de nodige gesprekken, onderhandelingen en beslissingen nemen tot dat er een 
alternatief is gevonden. 
 
Waardering personeel Fabricom. 
De WNA vestigt de aandacht dat er onderwaardering van ons eigen personeel wordt geconstateerd. De 
leiding heeft ook niet steeds zicht op welke capaciteiten en ervaring ons personeel heeft. Met dit 
ongenoegen worden er veel aanvragen tot mutaties of brugpensioen gedaan. De WNA vraagt dan ook een 
evaluatie te doen bij de operationelen die het soms misbruiken, en zo de aanleiding zijn tot misnoegdheid. 
 
Verlofrechten. 
In tegenstelling tot de afspraak tussen directie en sociale partners zouden de juiste verlofsaldi trimestriëel 
worden overgemaakt aan ieder personeelslid. Tot op heden mochten we geen nog geen overzicht 
ontvangen. De directie zal het nodige doen om dit aan de HR administratie over te maken. 
 
Decoratiefeest 2011. 
Het decoratiefeest zal plaatsvinden op de locatie van vorig jaar op 26 maart 2011. De WNA vraagt om de 
uitnodigingen tijdig te versturen, zodat het betrokken personeel tijdig hun voorzorgen kunnen nemen. 
 
PortEyes. 
De WNA vroeg een organigram van dit nieuw opgericht bedrijf tussen Fabricom, Cofely en de NMBS. Omdat 
de personen die in deze dienst zullen komen onderhevig zijn aan de bewakingswet (Wet tobback), zijn deze 
nog in opleiding en kan het organigram niet voorgelegd worden. 
 
Identificatiekaart:  
Er werd al een kaartje opgestuurd maar de datum was in het verkeerde formaat. Iedereen zal een nieuw 
kaartje ontvangen. De WNA vraagt om te controleren of iedereen in het systeem zit omdat niet iedereen het 
vorige kaartje ontvangen heeft. Het identificatiekaartje is niet onbelangrijk indien tewerkgesteld op werven. 
 
Investeringen transport OSS. 
De vorige ondernemingsraad vroeg de WNA of er nog zal geïnvesteerd worden in transport te Zwijndrecht. 
Er zijn nu 4 chauffeurs voor 2 camions. Of er wijzigingen komen door het transport uit te besteden is nog 
geen beslissing genomen. De volgende ondernemingsraad zal meer info gegeven worden. 
 
Verhuis Oostakker. 
De directie bevestigd dat tegen eind juni 2011 de verhuis van Oostakker moet afgerond zijn. Plaats voor het 
atelier en burelen zijn goedgekeurd. De bedoeling is dat Distributie, ex Cofathec en eventueel de werfatelier 
van E&I en P&M daar hun onderdak krijgen. 
 
Afhouding loon na wijziging. 
De WNA vraagt nogmaals indien er wijzigingen optreden van de betaling van de werknemers, deze op 
VOORHAND in te lichten via een HR News voor de afhoudingen doorgevoerd worden. 
 
Verlofvoorzuitzichten. 
Eerstkomend zullen de werknemers hun rooster ontvangen om hun verlofvooruitzichten door te geven. De 
WNA vraagt duidelijk te formuleren naar wie het moet teruggestuurd worden, wie het aanspreekpunt is, en/of 
de afgesproken procedure nog van toepassing is. Dit wil zeggen dat het gaat om vooruitzichten en geen 
definitieve aanvraag. De bedoeling is om de operationelen inzicht te geven of er genoeg personeel is. 
 
Opleidingsplan 2011. 
Dit zal volgende ondernemingsraad het opleidingsplan en de evaluaties toegelicht worden. Er zal dan ook de 
procedure van het peterschap toegelicht worden. 
 
Procedure onderhoud voertuigen. 



De WNA vraagt naar duidelijkheid ivm de garages die nog mogen gebruik worden voor het onderhoud van 
de voertuigen. Er is onduidelijkheid ontstaan door een schrijven van Fleet. Daar deze onze werkgever niet is 
vroeg men al via het CPBW de chauffeurs aan te schrijven. De directie erkent het probleem en zal de nodige 
actie ondernemen en dit opnemen met OSS. 
 
Werken in buitenland – Maghreb landen. 
De WNA vraagt of de personen die in Maghreb landen werkzaam zijn (vooral onze aanwezigheid in Algerije), 
in veilige omstandigheden kunnen werken. De directie bevestigd dat alles veilig is, het zijn 3 Fabricom 
werknemers die in de regio actief zijn. 
 
Interne HR cel. 
De WNA vraagt naar stand van zaken ivm de vergrijzing binnen de firma. Iedereen zal langer moeten 
werken, met gevolg dat er meer oudere werknemers in de firma zullen zijn. Maar niet iedereen zal in 
dezelfde fysieke conditie verkeren en daarom vraagt de WNA of Fabricom rekening zal houden om 
aangepaste activiteiten in te richten. Wat gaat er gebeuren met collega’s die moeilijker inzetbaar zullen zijn? 
Indien er geen aangepaste activiteiten voor handen zijn zal er teruggegrepen worden naar brugpensioen. Dit 
kan niet de bedoeling zijn en daarom vraagt de WNA aan de directie nu al hun huiswerk te maken. 
 
Uitreksel Contassur. 
Vorig jaar mochten we voor de bedienden in februari en de arbeiders in maart een overzicht ontvangen van 
Contassur. De WNA vraagt of dit jaar dezelfde periode zal voorzien worden. De directie vermoedt dat het dit 
jaar iets later zal zijn. 
 
Naamverandering Process Solutions. 
De WNA vraagt wat de bedoeling is van een andere logo binnen de dienst Process Solutions. Gaat er een 
afsplitsing gebeuren zoals bij Maintenance en Communications? De Divisiemanager verwijst dat het eerder 
een denkpiste is om nieuwe markten aan te boren. Het logo is geen nieuw logo het is een masquotte naar 
aanleiding van het behalen van het ISO 14001 certificaat. Het is geen bedoeling een afsplitsing te worden. 
De BU Manager Belgian Operations is hiervan duidelijk niet op de hoogte, en bevestigd dat deze praktijken 
onmiddellijk dienen te stoppen. Er zijn logo's van de groep GDF Suez en Fabricom, en andere initiatieven 
zijn niet aan de orde. Eigen initiatieven zullen onmiddellijk worden afgevoerd. 
 
Vertrouwenspersoon Industry NE. 
In tegenstelling tot de bemerking van een bepaalde fractie is er wel degelijk een vertrouwenspersoon in 
Genk. Er is geen wijziging. 
 
Bedrijfsvisie vrouwen op de werkvloer. 
De WNA vraagt wat de visie is van Fabricom om meer technisch geschoolde werkneemsters binnen ons 
bedrijf te nemen. De directie verwijst dat Fabricom een mannenbedrijf is maar niets heeft tegen meer 
vrouwen op de werkvloer. Dit zal toekomstgericht meer en meer het geval zijn of worden. Wel moet er 
rekening gehouden worden met aparte werfinstallaties. 
 
Aanwezigheid ex-Departementsmanager in onze sites. 
De WNA vraagt de bedoeling van de aanwezigheid van de ex-Departementsmanager P&M in onze sites van 
Zwijndrecht en Genk. De Divisiemanager bevestigt dat betrokkene werkt voor een detacheringbureau welke 
mensen rekruteert en aanbied aan bedrijven. Daar de poel waarin gevist wordt binnen deze business niet zo 
groot is komt men zulke situaties tegen. Het is zeker niet de bedoeling om deze persoon terug op te nemen 
binnen ons bedrijf. 
 
Toegankelijkheid Insite. 
Niet iedereen heeft toegang tot Insite al wordt er via briefwisseling soms verwezen dat men sommige info 
vind op Insite. Wordt opgevolgd en onderzocht. 
 
 


