Brusssel, 29 mei 2017

Afz.: Handelsstraat
H
96,, 1040 Brussel

Nota
a aan de Ordonnateurss

Digitalise
ering wedd
defiches

Mevrouw, mijnheer de
e Ordonnate
eur,

De personeelsleden die
d door PerrsoPoint uittbetaald worden, ontvin
ngen tot einnd mei 2017
7 een
papieren w
weddefiche met de pos
st telkens err iets verand
dert aan hun wedde.
Deze fiche
es, en anderre betalings
sfiches, zijn ook online
e beschikba
aar op www
w.myminfin
n.be
(handleidin
ng gebruik Myminfin
M
zie
e bijlage).

Vanaf junii 2017 zulle
en er geen fiches mee
er per postt verstuurd
d worden. W
Wie zijn fich
he wil
raadplegen
n, kan zich inloggen op
p bovenverm
melde webs
site met zijn
n eID of mett een digitalle sleutel
(gebruikerssnaam, bevveiligingscod
de en wach
htwoord).

De commu
unicatie omttrent deze wijziging
w
is a
al sinds sep
ptember 2016 volop aaan de gang:
• Sta
artvergadering met de stafdirecteu
s
urs en het college van de
d voorzitteers op 29/09
9/2016
• Ove
erlegmome
ent met de vakbonden
v
o
op 12/10/20
016
• Verrgadering met
m een maiiling naar de
e communic
catieverantw
woordelijkeen op 27/10//2016
• Com
mmunicatie
e naar de pe
ersoneelsle den: bij de betalingsfic
ches van dee wedde van
n januari
201
17 en bij de
e betalingsfic
che van hett vakantiege
eld 2017, hebben alle betrokken
perrsoneelsleden een flyer ontvangen
n omtrent deze afschafffing
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PersoPoint verwacht dat deze aanpassing voor de meeste personeelsleden vlot zal verlopen. Er
zullen echter bepaalde groepen van personeelsleden meer hulp nodig hebben om hun
digitale documenten te zoeken en te consulteren.

Met toestemming van de stafdirecteurs vragen we aan de personeelsdiensten/P&Ostafdiensten om eerstelijnshulp te bieden aan deze personeelsleden door
• hen te helpen zoeken naar een permanente oplossing: tonen hoe ze fiches moeten
opzoeken/raadplegen en de nodige hulpmiddelen daartoe ter beschikking te stellen
(computer, kaartlezer, printer…)
• hen door te sturen naar hun gemeente als ze de pincode van hun eID niet (meer) kennen

Het is in geen geval de bedoeling dat PersoPoint systematisch voor bepaalde personeelsleden de
betalingsfiches afdrukt en per post verstuurt.

Voor verdere vragen en toelichtingen kunt u terecht bij uw contactpersoon bij PersoPoint.

Met vriendelijke groeten
Liliane Verreyen
Verantwoordelijke PersoPoint
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