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TEKST ALS RESULTAAT VAN DE BESPREKINGEN  

op 8 augustus 2018 

 

 

 

Artikel 1. – Wederzijds Respect 

 

Alle partijen zetten hun schouders onder IVAGO als een echt sociaal bedrijf.  

Wederzijds respect is prioritair voor iedereen en is een permanente opdracht, van milieuwerker tot 

algemeen directeur, van manager tot chauffeur, van bediende tot technicus. 

 

De directie engageert zich om zichzelf hierin, alsook al haar leidinggevenden, te laten coachen en 

begeleiden, om de kloof met de werkvloer te helpen overbruggen. 

 

Er wordt een programma uitgewerkt ter versterking van de planners, de diensthoofden en de directeur 

operaties (o.a. methodiek van ‘geweldloze communicatie’). De inplanning gebeurt vanaf half augustus. 

 

Gelet op de verschuivingen op de planningsdienst, wordt het shared leadershipproject o.l.v. prof. Katrien 

Fransen herhaald vanaf half september. Dit project zal worden toegelicht op het eerstvolgend HOC. 

 

Aansluitend wordt een coachingstraject uitgewerkt voor de directie. 

 

IVAGO engageert zich om operationeel normen te bepalen die de veiligheid en de gezondheid van de 

werknemers centraal stellen. 

 

Artikel 2. – Maatregelen in de zomermaanden 

 

1. Maatregelen i.h.k.v. extreme hitte 

 

Volgende maatregelen worden voorzien op de dagen dat ’s morgens om 6 uur door het KMI in het 

binnenland een temperatuur van 30°C of méér wordt voorspeld: 

a. 1 uur hitterust wordt toegekend aan de werknemers van de garage, aan de werknemers van het 

magazijn en aan de werknemers van de AEC met uitzondering van de administratieve 

medewerkers. De werknemers die dit uur hitterust niet kunnen opnemen, krijgen dit uur 

toegevoegd aan hun krediet aan te recupereren uren. 

b. de werknemers tewerkgesteld op de recyclageparken mogen 1 uur vroeger stoppen met hun 

dagtaak, met andere woorden, de hitterust bestaat eruit dat de parken 1 uur vroeger sluiten. Ten 

aanzien van de burgers zal deze maatregel proactief worden gecommuniceerd. 

 

2. Ter beschikking stellen van zonnecrème met beschermingsfactor 50 

 

3. De hitteregeling wordt in het najaar structureel herbekeken. 

 

De hitteregeling wordt in het najaar structureel herbekeken, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan 

eerdere voordelen. 
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De haalbaarheid zal worden onderzocht om in de maanden juni t.e.m. september de uurroosters van 

de ploegen Inzameling en Openbare Reiniging aan te passen teneinde de namiddaghitte zo veel als 

mogelijk te vermijden, nl. tijdens die maanden te starten om 6 uur ’s morgens in plaats van om 7 uur.  

 

M.b.t. de hitte- en hittegolfregeling tijdens overuren voor medewerkers operaties en SOS die continu in 

de zon werken, worden de betrokken werknemers allemaal ingedeeld in de categorie ‘zwaar werk’. 

 

Artikel 3. – Inzameling en Openbare Reiniging 

 

1. Wanneer de ophaling van papier en karton gedurende zes weken werd geschorst, zal, structureel, 

bij de heropstart gedurende vier weken minimum één extra wagen met drie medewerkers worden 

ingeschakeld. Hiervoor zullen extra krachten worden ingezet. 

 

Tevens, indien ploegen vroeger binnenkomen, d.i. vóór het normale einde van de prestaties zoals 

voorzien in de planning, wordt verwacht dat zij hun collega’s die nog op ronde zijn, helpen, en dus 

een nieuwe taak opnemen. 

 

De frequentie van ophaling is nu om de vier weken. Voor de komende beleidsperiode zou kunnen 

overwogen worden om de ophaalfrequentie aan te passen. 

 

2. M.b.t. de glasrondes waren er 9 rondes die dienden geëvalueerd en eventueel aangepast. Voor 8 

rondes is dit gebeurd. In de week van 20/8 wordt die 9e ronde bekeken (als alle chauffeurs terug zijn 

uit verlof). 

IVAGO onderzoekt ook de wijze van aanbieden en het gebruik van het recipiënt. 

 

3. M.b.t. de restafvalrondes in de C-zone wordt vanaf 1 september op dinsdag en donderdag 

gedurende een halve dag minimum één extra wagen met drie medewerkers ingezet. Hiervoor zullen 

extra krachten worden ingezet.  

 

4. Wat de veegrondes betreft, wordt momenteel de manuele veegronde 8 en 9 in kaart gebracht met 

het oog op een herschikking, uiterlijk tegen 30/9. 

 

Artikel 4. – Dienstverlening i.h.k.v. netheidscharters 

 

Een chauffeur Bedrijfsafval bedient vandaag in zijn ronde Bedrijfsafval ook netheidscharters. Dit afval 

is vaak niet gesorteerd. 

Op 13/8 is hierover een overleg ingepland om desgewenst in samenspraak met de chauffeur deze 

werkwijze te evalueren en de nodige aanpassingen te voorzien. 

 

Artikel 5. – Operationeel gebruik SAP binnen Bedrijfsafval 

 

M.b.t. afroepen is een optimalisatie uitgevoerd voor de vereenvoudiging van de input (heeft betrekking 

op datum input), zodat menselijke fouten maximaal kunnen vermeden worden. Deze aanpassing kan 

vanaf 8/8 gebruikt worden. 

 

Bijkomend zal voor iedere Bedrijfsafvalklant worden geprogrammeerd: 

1. wat zijn normale ronde is, 

2. wat zijn ronde is i.h.k.v. een afroep. 
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De timing hiervoor is uiterlijk 15/9. 

Het resultaat van vermelde programmaties moet zijn dat er zo weinig mogelijk fouten gebeuren bij de 

input van de ronde, met als kanttekening dat menselijke fouten nooit helemaal uit te sluiten zijn. 

 

Naast het bestaande systeem van meldingen op de toerlijst, wordt een systeem van kortere 

communicatie voorzien om onduidelijkheden m.b.t. bepaalde meldingen uit te klaren. Vanaf 21/8 zal 

gedurende 2 dagen per week tussen 15 u. en 16.30 u. een planner beschikbaar zijn om operationele 

vragen/problemen individueel te bespreken met de chauffeur en een medewerker van de dienst 

backoffice.  

Het rechtstreeks contact tussen de chauffeur, de planner en de medewerker backoffice wordt 

beschouwd als een meerwaarde. 

Dit systeem van werken wordt alvast voorzien tot begin december en wordt dan geëvalueerd. 

 

Met de leverancier van de boordcomputer wordt een oplossing gezocht om een antwoord te bieden op 

de vraag om het klantnummer direct zichtbaar te maken op de boordcomputer van de wagen. 

 

De toerlijsten worden vanaf 20/8 opnieuw recto beschikbaar gesteld. 

 

Artikel 6. – Meldingen binnen SAP Algemeen 

 

Alle meldingen m.b.t. het gebruik van SAP kunnen gemeld worden via het Topdeskticketsysteem.  

Dit systeem voorziet tevens feedback: het bezorgt aan de melder zowel een ontvangstboodschap als 

een afmeldings-/afhandelingsboodschap. 

 

Artikel 7. – Toegangscontrolesysteem op de recyclageparken 

 

Aan de leverancier van het systeem wordt de opdracht gegeven tot een groot preventief onderhoud van 

het systeem. 

 

Door de nieuwe beleidsploeg zal beslist worden omtrent het toekomstig systeem van toegang tot de 

parken. Op basis van de nieuwe beleidsnota, waarbij ook rekening zal moeten worden met gewijzigde 

wetgeving, zal dan door IVAGO een nieuwe bestek voor een nieuw toegangssysteem worden 

uitgeschreven. 

 

Artikel 8. –  Werkdruk planners 

 

Binnen de afdeling Openbare Reiniging zijn twee openstaande vacatures. 

Vanaf 6/9 komt een planner terug uit zorgkrediet in deze functie op de afdeling Openbare Reiniging. 

Vanaf begin september wordt voorzien om de ander functie in te vullen via het systeem van waarneming. 

 

Artikel 9. –  Afmelden na het einde van de dagtaak 

 

Het systeem van afmelden aan de dispatching na het einde van de dagtaak zal, voor zover dit technisch 

mogelijk is, geautomatiseerd worden. Zolang geen automatisatie kan doorgevoerd worden, zal extra 

worden toegezien op de toepassing van het ‘vier ogen’-principe door de directeur Operaties en de 

assistent personeelsplanning, of hun vervangers. 
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Artikel 10. –  De opvolging van voorgaande punten wordt een vast agendapunt op het HOC. 

 

Deze tekst zal toegelicht en voorgelegd worden aan het personeel op donderdag 9 augustus om 

7u. en 9 u. 


