Treinbesturing: verslag van de nationale werkgroep

Op 30 november 2021 organiseerde ACOD Spoor-CGSP Cheminots een nationale werkgroep gewijd aan de
Treinbesturing. Daarop konden alle grieven aan bod komen, die we dan kunnen meenemen naar de paritaire
subcommissie, om er zo oplossingen voor te vinden. We overlopen de belangrijkste van de vele problemen die
zich voordoen.

1. Nieuwe organisatie: analyse
In het District Zuid-West zullen de teamleaders vanaf januari 2022 blijkbaar niet meer verantwoordelijk zijn voor
bestuurders van een en dezelfde reeks, maar voor bestuurders die verdeeld zijn over verschillende reeksen.
Het argument van de manager driver is de polyvalentie. Na toetsing zal die manier van organiseren niet
worden ingevoerd in het district Zuid-Oost.

2. Verwerkingstijd van de E-Drive in de prestatietijd

3. Concept Eco-Driver en welzijn op het werk

4. W erklast en overuren

5. Carrièreperspectieven

6. Evaluatie van de bestuurders: analyse

7. Opleiding en onderhouden van talenkennis

8. Varia

Tot zover de samenvatting van onze werkgroep. Er werd uitgebreid van gedachten gewisseld en geanalyseerd.
Omdat een dag niet volstond om de vele problemen die zich voordoen bij de besturing aan te kaarten, bekijken
we of we in de toekomst twee werkgroepen per jaar kunnen organiseren. We zullen ook bezoeken aan de
depots organiseren om te overleggen met het personeel.
Zoals aangehaald tijdens de werkgroep, heeft ACOD Spoor-CGSP Cheminots gevraagd aan de nationale
paritaire subcommissie van 1 december 2021 om de middelen die ter beschikking worden gesteld aan het
rijdend personeel (tablet, gsm, materiaal...) te evalueren.
Zodra we het antwoord van de directie hebben ontvangen, zullen we de datum doorgeven, zodat enkele
technische raadgevers zich kunnen vrijmaken voor deze vergadering. Een tweede vergadering over de
problemen met RTTM vond plaats op 22 december 2021.
Voor de andere thema’s die werden aangehaald zullen we de directie aanspreken om antwoorden te krijgen
op onze vragen. Zodra we die antwoorden hebben gekregen, brengen we jullie op de hoogte.
Ten slotte: laten we niet wachten op een werkgroep om een punt of een probleem voor te leggen aan de
directie. Wij staan tot uw dienst om tussen te komen in elk paritair orgaan.
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