D E C E M B E R

In dit nummer:
Een bericht van
algemeen nut.
Jullie afgevaardigden.

Overzicht codes
op jullie werkschema’s.
Eindejaarspremie.

Aandachtspuntjes.

15 jarig bestaan
in 2019.
And the winner
is…

De vakbondswerking in de onderneming
betekent veel meer dan met de werkgever gaan praten.
Je vindt ook een ideeënbus in de inkomhal van ons kantoor voor klachten, opmerkingen en of verbeteringen.
Je kan ook een persoonlijk gesprek aanvragen met iemand van de syndicale
afvaardiging via het onthaal of via e-mail:
dcovakbond@gmail.com
Van boven naar onder: Laurinda Biermans (BBTK), Agnes Wynants (ABVV),
Wendy De Vuyst (ACV), Ann Bosman
(ACV).

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69
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Probeer op deze zaken te letten, dubbelchecken voor de
zekerheid kan geen kwaad!
Dit is een overzicht van codes die op je werkschema
kunnen voorkomen. Hier kan je zien wat deze codes
effectief betekenen.
Ao
Aow

arbeidsongeval
arbeidsongeval gewaarborgd

Br

bevallingsrust

EUV

europees verlof

Ev

educatief verlof

EWM
F

economisch werkloos omv medische

Fv

familiaal verlof

G

gewerkt zonder cheques

JV

jeugdvakantie

Kv

klein verlet

MeB

medische bijstand

MO

medisch onderzoek

O

extra uren

Oa

onwettig afwezig

Op

opleiding

OVV

ouderschapsverlof

P

tijdelijke werkloosheid

PA

palliatief verlof

Ps

werkloos door particulier stop

Pv

particulier in verlof

Re

recup uren (anders dan extra uren)

Ro

opname van recup uren

SO

syndicale opleiding

ST

staking

SV

sollicitatieverlof

SVP

syndicale verplichting

T

tijdskrediet

T2

1/2 tijdskrediet

T5

1/5 tijdskrediet

Ta

toegestaan afwezig

TMB

tijdskrediet medische bijstand

U

gewerkt effectief

V

verlof

Wrr

werkrooster/verloren uren

Ws

werknemer stop

WVW

werkverwijdering

Z

ziekte

Zh

ziekte halftijds

Znv

ziekte niet vergoed

ZV
Zw

zorgverlof
ziekte gewaarborgd

feestdag

NIEUWSBRIEF

Kijk je cheques goed na of deze niet vervallen zijn, want
vervallen cheques kunnen wij ook niet meer gebruiken!
Bij een dubbele account (wanneer beide partners klant zijn)
dien je duidelijk aan die klanten te vragen op welke naam je
prestaties moeten worden ingebeld, breng ons hier ook
even van op de hoogte. Het inbellen van de elektronische
dienstencheques behoort ook tot je takenpakket! Het inbellen van de e-cheques moet op dezelfde dag gebeuren als de geleverde prestaties dit kan tot 24.00 uur!
Wanneer je klant verlof aan je doorgeeft, vraag je best of ze
ons hiervan ook schriftelijk op de hoogte willen stellen
(minstens 5 werkdagen op voorhand).
Geef alle wijzigingen aan je uurrooster dezelfde dag nog
aan ons door (bijv.: overuren, enz…). Blijf je uursschema
steeds nauwkeurig invullen en tijdig binnenbrengen
om fouten in de lonen te voorkomen.
Ondergetekende,

Onze onderneming bestaat volgend jaar 15 jaar en dit zouden
wij natuurlijk graag samen met
jullie, partners en kinderen vieren.
Het evenement zal doorgaan op 24
augustus 2019 op het Kerkplein in
Beerse. Wij houden jullie zeker op
de hoogte! Reserveer deze datum
maar alvast in je agenda.

Wij kregen voor onze prijsvraag in het CPBWeetje 43 inzendingen binnen. De vraag luidde: ‘Wanneer vindt het Sinterklaasfeest plaats? Het antwoord: ‘2 december 2018’.
Wouters Greta werd als winnares uitgeroepen. Zij mag
haar cadeaubon op het kantoor komen
afhalen.

