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Overzicht gratis aandelen. 
De redactie van een tekst hier rond is bezig. Deze tekst zal binnenkort verstuurd worden naar de 
medewerkers. De directie heeft pas onlangs informatie gekregen uit Parijs over de gratis aandelen. 
 
De activiteiten van het atelier Ford Genk zal niet overgedragen worden naar Aartselaar. 
 
Het contract van de smeerders bij Ford Genk is niet gestopt. Het contract is wel in heronderhandeling. De 
weekendploeg is gestopt. 
 
CO2 taks. 
Het plan wordt herwerkt. Infosessies zullen ter plekke gegeven worden aan de chauffeurs. Daarna zal de 
procedure in werking treden. De directie garandeert dat eventuele boetes niet ten laste van de werknemers 
zullen zijn. 
 
Vooruitzichten. 
RRE heeft in Henegouwen en Waals Brabant nieuwe projecten met veel uren en er moet snel gestart worden. 
 
Photovoltec is een samenwerking tussen Fabricom en AXIMA ze doen elk 50% van de activiteit. E&I NE, P&M 
NE en NC, PS zijn de betrokken afdelingen. 
 
BP Chembel. 
De klant wou besparingen opleggen op het bestaande contract. Er is een inventaris van de mensen en de 
taken gemaakt, en nu moeten er zelfs meer mensen gestuurd worden. Er is een audit geweest om de 
systemen van Fabricom te bekijken. Het toekomstplan is voor woensdag aanstaande. Er is goede feedback 
van BP. In januari 2010 komt er nog een audit. 
 
ArcelorMittal Gent (Sidmar). 
Fabricom werkt in onderaanneming voor Siemens. Deze activiteiten waren gestopt, nu vraagt men om dit af te 
werken. Fabricom wil eerst een financiële studie maken omdat we zekerheid van betaling moeten krijgen. 
 
London Array: substation bouwen voor dit windmolenpark in de Noordzee. 
 
Project Charly. 
Er komt een doorgedreven decentralisering van de punteringen. Er moet teruggegaan worden naar de basis. 
Werknemers budgettair overplaatsen van HR naar de Divisie met respect voor de mensen, maar het moet 
efficiënter. 
 
Sint Elooi. 
Het doel van Sint Elooi is de mensen samen te brengen in kleine of grote groepen, kort bij de activiteit. Het zal 
OVERAL moeten gevierd worden. 
 
OSS. 
Indien er geen verbetering van discipline komt zal outsourcing van OSS overwogen worden. Er moet iets 
drastisch gebeuren, want er verdwijnt teveel materiaal. Het moet onder controle tegen einde 2009, daarna met 
een propere lei beginnen in 2010. 
 
 
Er mag nooit een terugvordering op het loon zijn zonder eerst overleg met betrokkene. Instructies om te doen 
wat gedaan moet worden zullen gegeven worden. Er komt een meeting met de HR Managers + SDWorx + 
vakbondsdelegatie. 
 
Lummen gaat niet dicht, er is een huurder gevonden het leegstaand gedeelte van het magazijn. De kosten 
kunnen opnieuw gedeeld worden. 
 
Er zijn renovaties bezig in Aartselaar voor de parking, de inkomhal, de raadzaal, enz... Wanneer komt er een 
renovatie van het dak en de verwarming van het atelier? 


