
27/10/2011 OR oktober - De Montil Affligem. 
 
De directie vraagt 1 minuut stilte voor het overlijden van drie collega’s. 
 
Interims 
De WNA vestigt er nogmaals de aandacht op dat de wetgeving moet gevolgd worden aangaande melding 
van interims. Voor interims in het kader van vervanging moet de WNA geïnformeerd worden. Voor 
vermeerdering van werk moet de WNA toestemming geven. 
De laatste overeenkomst volgens CAO 90 geldt ook voor interims. Zij krijgen een dagbedrag om het 
alternerende systeem van ecocheques en groepsverzekering bij de arbeiders financieel te compenseren. De 
WNA vraagt van hoe de directie kan zien of de bedragen die door Fabricom aan de interim-kantoren worden 
uitbetaald ook daadwerkelijk worden doorgestort aan de interimair. Volgens de WGA kan dit op zich niet 
gecontroleerd worden, maar ze krijgen wel iedere maand de factuur van de interim-kantoren. 
 
Gratis aandelen 2007 
De WNA merkt op dat niet iedereen het overzicht van CREELIA heeft gekregen. Volgens de WGA zijn de 
Local HR Managers de aanspreekpunten voor eventuele vragen. 
 
Bosietopleiding 
De veiligheidsvoorschriften zullen in het Nederlands en Frans vertaald worden. 
 
Networks Indoor Aartselaar 
De WNA vraagt wat de toekomst is van het magazijn van Networks want de magazijnier werd overgeplaatst. 
Volgens de WGA is er enkel een herschikking bezig. Het magazijn blijft, weliswaar onbemand. 
 
Groepsverzekering Contassur 
Vorige ondernemingsraad stelde de directie dat de documenten klaar lagen voor verzending. Vandaag werd 
nog niets ontvangen. De directie geeft toe dat er een misverstand was, ze zal het nodige doen. 
 
Inhoudingen op het loon 
Nogmaals vraagt de WNA respect op te brengen bij afhoudingen op het loon. In sommige gevallen is er zelfs 
geen loon na eventuele correcties. In de eerste plaats moet betrokkene worden geïnformeerd. Er moet nog 
altijd een redelijk loon betaald worden. 
 
Procédure overdracht voertuigen 
Tot op heden zijn er arbeiders die nog een voordeel in nature betalen nadat hun voertuig al geruime tijd is 
overgedragen. De WNA vraagt een document op te stellen waarmee betrokkene kan aantonen dat er een 
overdracht gebeurd is. 
 
Contractordorp ArcelorMittal Gent 
P&M heeft nog geen locatie toegewezen gekregen binnen de site van ArcelorMittal. De WNA vraagt dan ook 
de nodige acties te ondernemen om de bestaande accommodatie buiten de ArcelorMittal site te vervangen. 
 
Werking OSS 
De WNA doet nogmaals de melding dat bij het onthaal de nieuwelingen niet over de alle PBM’s beschikken. 
 
Dispatch Industrie NE 
De WNA vraagt naar de stand van zaken. 
De directie bevestigd dat op 2 november een interim in dienst komt. 
 
Algemeen doet de WNA een oproep om de dispatching beter met elkaar te laten communiceren. Nu zijn er 
personen bij IO die economisch werkloos waren, na tussenkomst van de sociale partner bij Industrie Noord 
aan de slag konden. Ook werknemers die naar een andere werf moeten krijgen veel te laat de melding. In 
het verleden wist men op donderdagavond waar men heen moest de volgende week. 
 
Ook dient na economische werkloosheid de persoon zelf contact op te nemen. Dit is de taak van 
dispatching. Dit dient te verbeteren. Bijkomend werd bij iemand die in zijn werkweek zat de dagen met 
jaarlijks verlof ingevuld. Dit moet stoppen! De directie neemt nota. 
 
Werkloosheids documenten 
Blijvend versturen van documenten aan mensen die nog voor maanden werk hebben. Is dit realistisch? 
De WNA vraagt nogmaals het onderzoek te doen naar de brieven die verstuurd worden. Dit kost enkel maar 
geld aan het bedrijf met demotivatie van de arbeiders tot gevolg. 
 
Documenten loonsverhoging 
De directie is nog het ontwerp aan het verbeteren. 



 
Site Desteldonk 
De WNA doet terug de opmerking dat in sommige gevallen de plaatsen veel te nauw zijn berekent. De 
directie bemerkt dat de moderne normgeving is gerespecteerd. Een algemeen beeld is dat de werkplekken 
veel krapper zijn dan vroeger. De WNA verwijst dat het ARAB niet wordt gerespecteerd. Aan een tafel voor 
twee werken drie mensen. Er zijn voldoende vrije plaatsen maar deze mogen niet gebruikt worden. Er is ook 
geen privacy voor de Local HR, de HR Officer en de vertrouwenspersoon. De WNA doet een oproep naar de 
directie om hier actie in te nemen. 
 
Departement Manager P&M NE 
Externe consulting komt voorlopig op freelance basis. Opdracht is de sterktes versterken en de zwaktes in 
kaart brengen. 
 
Opvolging onderaannemers 
De WNA vraagt de onderaannemers blijvend op te volgen. 
Een voorbeeld is dat een uitvoering op een project werd gedaan door onderaannemers, maar nadien diende 
te worden afgebroken. De directie bevestigt de opvolging. 
 
Opleiding Distributie 
De WNA kreeg de melding dat een opleiding voor gasaansluitingen tussen 19.00 en 22.00 uur zal doorgaan. 
Indien de persoon een dagtaak achter de rug heeft lijkt dit geen goed voorstel. De directie zal dit 
onderzoeken. 
 
Nieuwe aanwervingspolitiek Fabricom arbeiders 
Het is de bedoeling een onderzoek te doen met betrekking tot verbetering van de aanwervingen bij de 
arbeiders. Het betreft A3 en A2 profielen. Fabricom zal gaan samenwerking met Adecco, Randstad en 
Synergie. De coördinatie is in handen van Fabricom. De vacatures worden uitgeschreven door Fabricom. 
Gesprekken kunnen in de locale agentschappen van de drie partners gebeuren. Moet niet persé in 
Aartselaar gezien worden. Evaluatie van de arbeider na één maand en 2de evaluatie na drie maand. 
De WNA bemerkt dat de wetgeving dit systeem tot op heden niet toelaat. Alvorens van kracht te gaan zal het 
project aan een beperkte afvaardiging worden voorgesteld. 
 
Communicatie en Twitter 
Iedereen kon het gebeuren in de media volgen betreffende een medewerker waarvan veronderstelt werd te 
hard gereden te hebben. 
Volgens de WNA ging de woordvoerder van Fabricom Communication zijn bevoegdheid te buiten door in de 
pers te melden dat betrokkene ter verantwoording zou worden geroepen. De WNA vraagt een bijsturing van 
de dienst communicatie. 
 
Computers en communicatiemiddelen 
Volgens de arbeiders verliep de migratie naar SOIT moeizaam op sommige sites, ICT laat soms lang op zich 
wachten. De directie vraagt begrip voor deze ongemakken. 
 
Feestdagen buitenland 
Verschoven naar Syndicale Delegatie. 
 


