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Verlofrechten. 
Als voorwaarde bij de onderhandeling over de vast te leggen verlofdagen vroeg de WNA een overzicht van 
verlofrechten. Tot nu toe is nog niets verstuurd. De directie bevestigd dat dit eerstdaags zal gebeuren en dit 
trimestrieel zal herhaald worden. 
 
Verlofvooruitzichten. 
De WNA merkt op dat deze brief nog niet naar iedereen verstuurd is. Graag een stand van zaken. 
 
Identificatiekaartje. 
Deze zullen vanaf einde april worden verdeeld. 
 
Investering in transport. 
De WNA vraagt duidelijkheid ivm de transportactiviteiten in Zwijndrecht. 
De directie heeft herhaaldelijke malen extern prijs gevraagd om uit te besteden, maar nam nog geen 
beslissing.  
 
Lijst onderhoud voertuigen. 
De WNA vraagt naar de stand van zaken. Dit is al gevraagd op het CPBW om duidelijkheid te scheppen 
waar men moet op onderhoud moet gaan met zijn voertuig.  
 
Opleidingen. 
De WNA heeft al maanden geen subsidieaanvragen voor opleidingen meer gezien om te ondertekenen en 
vraagt of er iets aan de procedure veranderd is. Volgens de directie is er niets veranderd, zij zal dit 
onderzoeken aangezien er anders veel subsidie kan misgelopen worden. 
   
Naamverandering PS. 
De directie zou een onderzoek doen naar de logo’s of mascotte die werd ontwikkeld, zonder medeweten van 
de topdirectie. De directie is formeel en duidelijk, dit is een spijtig initiatief dat zeker niet voor herhaling 
vatbaar is.  
 
Decoratiefeest. 
De WNA merkt op dat deze editie een paar zaken misliepen en kunnen verbeterd worden. Namen kwamen 
slecht door. Diensten werden verwisseld van de betrokkenen enz… 
 
Uitwisseling personeel - shutdown. 
De WNA vraagt enig respect voor de werknemers. Er wordt steeds gerekend op de flexibiliteit van ons eigen 
personeel. Overuren, weekendwerk enz… Als motivatie krijgen de personen een economische 
werkloosheidbrief gepresenteerd. De WNA vestigt er nogmaals de aandacht op dat ons personeel niet in 
een vitrine kan geplaatst om indien men ze nodig heeft ze eruit te nemen. Enig respect daarvoor. 
 
Buildings. 
Waalse concurrenten wensen samen te werken met Fabricom. De directie zal onderzoek doen. 
 
Opleidingsplan 2011. 
Een uiteenzetting wordt gedaan door Mevr. De Coninck. Er is nog geen analyse gemaakt van de gevraagde 
en de aangeboden opleidingen aangezien de evaluaties nog niet volledig verwerkt zijn. 
 
Peterschap. 
Mevr. De Coninck doet een uiteenzetting van wat de bedoeling kan zijn en de voorziene procedure. Er zal 
getracht worden een voogd alsook een peter te voorzien. De directie zal zorgen voor een opleiding voor de 
personen die worden aangeduid. Men is het volkomen over eens dat het gemakkelijker zal zijn op sedentaire 
plaatsen. De WNA vraagt ook het leeratelier te betrekken bij deze organisatie. 
 
Track & Trace. 
De bedoeling is om in de toekomst ieder utilitair voertuigen uit te rusten met dit systeem. De technische 
contactpersoon is Dhr. Praet. Het is de bedoeling het reisboek uit te sluiten, het onderhoud beter te laten 
verlopen en de keuringen op te volgen. Tot nu toe is de kilometer registratie module om dit te doen nog niet 
operationeel. 
Indien iemand het voordeel in natura betaald en het voertuig gebruikt voor woon- werkverkeer, wat voor de 
ficus privé-vervoer is, is het gebruikt van Dallas-key niet nodig. De directie zal deze nuance ook in de 
procedure opnemen. De WNA vraagt van hoeveel inbraken er tot vandaag werden geregistreerd. Het is ook 
niet de bedoeling dat de klanten onze mensen met een Telefleet systeem kan sturen. Onderlinge 
dispatching tussen de klant en Fabricom is de mogelijkheid. Het systeem laat toe om GSM berichten te 
sturen naar het voertuig. Dhr. Praet is gesprekken aan het voeren om met de leverancier af te spreken een 
duidelijke handleiding op te maken voor de gebruiker. Het is duidelijk dat de controle niet mag misbruikt 



worden. Indien wel zal HR zijn verantwoordelijkheid nemen. Een lijst van gebruikers en van mensen die het 
privacydocument ondertekent hebben zal overgemaakt worden aan de secretaris. De WNA vraagt nogmaals 
een CAO af te sluiten hier rond. 
 
Huisvesting buitenlandse werven. 
De WNA wenst een overeenkomst af te sluiten met minimumvoorwaarden voor logement in het buitenland. 
Vandaag is er een opbod en laten de voorwaarden van huisvestingen soms te wensen over. Vooral bij 
International Operations is dit soms het geval. Er bestaat een overeenkomst met de vergoedingen, en de 
WNA vraagt dit door te trekken naar de accommodatie ter plaatse. De directie gaat akkoord en zal dit 
onderzoeken. Het is ook een syndicale aangelegenheid. 
 
Vertrouwenspersoon. 
De WNA vraagt wat de criteria zijn voor een vertrouwenspersoon en wie de aanstelling doet. Dit wordt verder 
gezet in het CPBW. 
 
Onthaal. 
In navolging tot de Try-out dag werden er opmerkingen doorgegeven en deze zullen alvorens van start te 
gaan eerst worden doorgesproken met alle partijen. 
 
Verhuis Lummen. 
De WNA merkt op dat de nieuwe locatie zeer beperkt in ruimte is en dat de verhuis nogal rommelig verloopt. 
Volgens de directie hebben de operationelen zelf gevraagd om kleiner gehuisvest te zijn en de verhuis 
verloopt inderdaad nogal rommelig. 
 


