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Een moment van stilte voor overledene Luc van Hoof. 
 
Fabricom Maintenance. 
Iedere betrokkene is de revue gepasseerd is. De leidraad is dat niet alle oude voorwaarden overgenomen 
worden maar een equivalent ervan. Individuele berekening wat er heden op jaarbasis betaald wordt en wat in 
de toekomst. Soms geeft dit voordelen. Niet alles was budgettair (te duur) om te zetten. Die uitzonderingen 
blijven per statuut behouden. Tot 15/06/09 kan men nog vragen stellen. Verplaatsingskosten bijvoorbeeld: 
evalueren over een referteperiode, 6 maanden aanhouden, dan zien wat de transferpremie bedraagt. Er wordt 
een garantie van netto inkomen geboden. Er is een politiek van interne mobiliteit binnen GDF Suez. 
 
Verhuizingen. 
Bedienden HV Dobbelenberg verhuizen naar Ukkel. Voor het materiaal en het magazijn eventueel een nieuwe 
oplossing in Vilvoorde of een perceel huren naast de site Haren. 
 
Sociale info. 
Er mogen maar een minimum aantal onderaannemers aan het werk zijn bij Fabricom GTI. Er kunnen enkel 
mensen gekozen worden voor activiteiten die we zelf niet in huis hebben. 
 
Te geven opleidingen. 
Na een analyse van de evaluaties zal in augustus een opleidingsplan ter beschikking zijn. VDAB opleidingen 
tijdens eventuele tijdelijke werkloosheid wordt onderzocht. 
 
Organisatie personeelsadministratie. 
Loonbeheerder is de naam op de loonbrief staat. Er komen brievenbussen aan de HR diensten om na de uren 
te gebruiken. Wat te maken heeft met de loonverwerking is voor de HR contactpersoon is, wat over de 
interpretatie van de vergoeding gaat is voor de operationelen. In een volgende HR News komt een uitgebreide 
info. 
 
Onthaal. 
Zal Uniform zijn voor alle zetels. De dag van de aanwerving zal er al bepaalde info gegeven worden. De 1ste 
werkdag een veiligheidsfilmpje bekijken + specifieke dingen per activiteit: kledij, jongere WN onderzoek. 
Onthaaldag is 1 vastgestelde dag per zetel. Groeperen van de laatste aanwervingen. Een onthaalkalender en 
een checklist wordt opgesteld. 
 
3 dagen verlof in 6 halve dagen. 
Dit is pure wetgeving. 3 dagen jaarlijks verlof van de 4de verlofweek kunnen in halve dagen opgenomen 
worden. Het heeft geen invloed op de loon- en arbeidsvoorwaarden. 


