
 
 

Beknopt verslag SD 16 november 2021 

  
Aanwezig voor ACV: Gwen Mols, Sabri Baeckelandt  
 
 

1: bespreking vorig verslag SD 
 

• Rond Covid-19 is er een nieuwe taskforce vastgelegd op donderdag 18 november voor de OR. 

• Rond payroll zijn er voor de maand oktober geen onregelmatigheden vastgesteld. Betreffende de 
fouten die gebeurd zijn bij 4 personen van de finish ( verschillende codes in het systeem): deze zijn 
rechtgezet en betrokken personen zijn op de hoogte gebracht en de correcte uitbetaling is gebeurd. 

• Er worden stoelen voor het rooklokaal geleverd eind deze week. Stoelen voor het 
landschapsbureau zijn besteld. 

• Er wordt zeker nog een terugkeer moment ingevoerd voor gepensioneerde / SWT medewerkers, 
zodra de regelgeving rond COVID dit praktisch toelaat. 

• De documenten GV 2022 zijn klaar en beschikbaar via SV. Deze worden ook verder in de andere 
systemen ingevoerd. 

• Op 15/11 is er een constructieve meeting geweest met de dagmekaniekers betreffende het soms 
spaak lopen in de samenwerking met externe firma’s. 

• Voor de drukkerij is het warningsysteem verbeterd/ aangepast en zijn er twee extra droogkappen in 
bestelling. 

• Op de vraag over de aanwezigheid van de bedrijfsarts: voor het volgende jaar zal de bedrijfsarts 
een planning opmaken van de aanwezigheid op de site. Op basis hiervan kunnen dan de nodige 
afspraken gemaakt worden ( werkhervatting,....). er is nog eens benadrukt dat de voorkeur wordt 
gegeven aan een fysiek contact ipv telefonische of andere manieren van communicatie. 

• Betreffende de dikwijls manke watermantel koppelingen aan de dishen is de leverancier hierover 
aangesproken ( gebruik van een andere, minder kwalitieve binnenveer ).  

• Er is een gesprek ingepland met de printing coordinators betreffende het opvolgpunt rond de 
verlofregeling in de drukkerij. 

• Het punt rond de slechte camerabewaking op de bedrijfparking wordt verder behandeld binnen 
comité. 

• Betreffende het tekort aan dishen: het set uit colmar blijkt niet te voldoen / geschikt te zijn voor onze 
HCM’s. Intussen zijn er een aantal gereviseerde dishen terug in omloop en wordt bekeken om nog 
nieuwe bij te bestellen. 

• Het punt rond de frustraties in de drukkerij rond materiaal blijft een heikel punt. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



                     
 
 

• Opvolgpunten mbt verbeteringen lonzamedewerkers Distrilog: 
o de herinrichting van de administratieve lokalen staat gepland samen met de 

herinrichting van de bureaus op de lonza site 
o er is een offerte aangevraagd voor het voorzien van ventilatie in de lokalen (WDP 

) 
o de huidige lonza interim blijft aan boord al minstens tot eind van het jaar. Op 

colmar is ook een extra medewerker aangenomen zodat er minder naar hier 
wordt gestuurd. 

o De  meer-aanwezigheid van de leidinggevende wordt met de persoon in kwestie 
afgetoetst. 

o Op het GMP doc moet geen tijdsvermelding meer gegeven worden. 
o Het voorzien van extra ruimte in het magazijn zal ook gepaard gaan met het 

voorzien van de nodige gevraagde equipment. 
o Er wordt ook een 14 daagse meeting gepland met Anouk om verdere opvolging 

te garanderen. 
 

 
2: nieuwe punten 
 
 

• Er zijn een aantal tijdelijke en vaste contracten besproken. 

• Vraag rond klachten Randstad: er is 1 zaak van verkeerde uitbetaling feestdag doorgegeven. 

• Vraag rond materialen in stock ( en vooral het gebrek eraan): er wordt proactief hogere stock 
aangelegd. 

• Vraag rond verduidelijking rond de problemen met de gevraagde terugbetalingen RJV. Momenteel 
is er weet van meer dan 15 personen die 1 of meerdere terugbetalingen / correcties hebben 
ontvangen. 

• Vraag rond de verdere opbouw / timing oude-nieuwe douches. 

• Vraag rond terugbetaling oogmeting ( Pearle ) tbv veiligheidsbril op sterkte. 

• Vraag rond veiligheidsproblemen ( DW machines / gladde vloer hcm 46-47 / melting...) 

• Vraag naar bespreking template functioneringsgesprek ( verschoven naar volgende SD ). 

• Vraag rond timing komende projecten zoals gelloading / melting /..... 

• Vraag rond algemene DW load / meer specifiek rond OP 2 en 7. 

• Vraag rond mogelijkheid tot bestellen eten tijdens kerst. 

• Vraag rond de plannen van een extra inzetbare mec. In elke ploeg. 

• Vraag rond verschaffen van een eigen werkbak voor de polyvalente mecaniekers. 

• Vraag rond de nieuwe EHS manager / imprinting manager. 

• Vraag rond het jaarlijks in te vullen formulier ivm de kerstcheques: er is verduidelijkt dat 
interimwerkers hier ( voor zichzelf ) ook recht op hebben bij >1 maand aanwezig. 

• Vraag rond correcte procedures Covid quarantaine / het volgen van de wettelijke regelingen. 
 
 
 
 
 

                                                
 



 
 
 

                       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINDE van deze SD 
 

De volgende SD vindt plaats op dinsdag 21 december 2021 
 
Gelieve jullie vragen/opmerkingen/bemerkingen die besproken kunnen/zullen worden tijdens de zitting van de 
volgende SD mee te geven of te bezorgen aan een ACV afgevaardigde. 
 
Mailen van je vragen kan/mag ook! Richt je vragen aan:  
 
 
sabri.baeckelandt@gmail.com 
 
kurt.coveliers@telenet.be 
 
mickel.aguirre@telenet.be 
 
gwenny.mols22@hotmail.com 
 

BEZOEK OOK ONZE ACV LONZA PAGINA BINNEN DE WEBSITE ACV BIE MECHELEN VIA 

www.acvbiemechelenkempen.org 
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