
 

Beknopt verslag SD 19 april 2022 
  
Aanwezig voor ACV: Sabri baeckelandt, Mickel Aquirre 

1: bespreking vorig verslag SD 

● Opvolging payroll: 
o Er zijn geen directe problemen gemeld rond uitbetaling. Een paar persoonlijke zaken zijn gemeld. 
o rond SWT zijn een aantal namen overlopen.  

● Opvolgpunten mbt verbeteringen voor lonza medewerkers in distrilog: 
                                      - er lopen nu ook funcAoneringsgesprekken binnen distrilog 
                                      - momenteel is er nog 1 interim acAef omdat de algemene situaAe iets rusAger is geworden 
               - er staan nog verschillende zaken op de rol qua logisAeke steun ( herinrichAng bureaus, verluchAng, 
greenwoodlabels….) 

● Een 2de meeAng met de prinAng coördinators is voor morgen gepland waarbij een algemeen duidelijk kader  wordt 
besproken. Er zijn voorstellen gedaan wat er met de gegeven tools mogelijk is om dit allemaal zo vlot mogelijk te laten 
verlopen met oa face 2 face shiKovergave. Correcte communicaAe zal nog volgen. 

● Rond de nieuwe kledij problemaAek: Momenteel neemt Sofie Dauwe deze taak op haar, er wordt nog verder bekeken 
hoe dit in de toekomst zal worden uitgewerkt, verschillende scenario’s worden bekeken. 

● Er zijn een aantal contracten besproken. 
● We ziRen in een eindfase rond de nieuwe prinAng manager 
● Naar een toekomsAge vervanging voor caroline ( HR ) is er momenteel al een extra administraAeve ondersteuning 

voorzien. Later zal nog beslist worden naar definiAeve vervanging/ aanspreekpunt.  
● De problemaAek rond verlofregeling drukkerij blijK hangende.  
● DefiniAeve versie introducAebrochure is klaar. 
● DefiniAeve versie cao’s zijn getekend en overhandigd.  
● Er zijn nodige stappen ondernomen voor de support bij de greaserafdeling.  
● StofafzeXng bij HCM is bekeken, en oa procesgerelateerde zaken waren hier deels de oorzaak. Verder is er ook een 

prevenAeve planning om de probleemgevallen  te verbeteren.  
● Randstad: eventuele problemen worden nu sneller opgevolgd en verbeterd. 
● ISS wordt verder opgevolgd. Er is een nieuwe facility coördinator aangenomen ter vervanging van Jan de Smedt. 
● Het punt rond toekennen zorgverlof in uitzonderlijke omstandigheden is nog eens verduidelijkt.  
● Punt rond proraAsering AD’s is verduidelijkt.  
● Er zijn een aantal persoonlijke dossiers besproken. 

 



 

2: nieuwe punten 

● Vraag naar de nieuwe loonschalen vanaf April 2022 
● Opmerking rond mogelijk verplaatsen SD van juni 2022 
● Vraag rond verduidelijken  minimumbezeXng  drukkerij. 
● Vraag naar nieuw kandidaten voor drukkerij. 
● Vraag rond opvolging algemeen verlof toekenning drukkerij. 
● Vraag rond RJV correcAes en meer duidelijkheid rond securex/ mutualiteit.  
● Vraag rond cao MC betreffende de 8,08 u 
● Vraag rond  verlofaanvraag en ziekte. 
● Vraag rond funcAe binnen M&E  
● Vraag voor ge-update brochures verlof/ AR / introducAe 
● Vraag rond uurwissel en aanmaken logica planning TT’s binnen de MelAng  
● Vraag rond toekennen jobstudenten in conAnue systeem 
● Er is de opmerking gegeven rond de aanpassing binnen SD ACV ( Axel Coveliers ter vervanging van Gwen Mols ) 
● Er is een uiteenzeXng gegeven door Dominique hostyns/ Tom van gucht betreffende het toekomsAge kader rond 

technieker/ mechanieker waarbij de nodige discussie is gevoerd. Er is de afspraak gemaakt meer concreet op 29 april in 
gezamenlijk overleg met de mechaniekersgroep om dit verder uit te diepen.  

EINDE van deze SD 
  
De volgende SD vindt plaats op dinsdag 17 mei 2022 

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.aquirre@telenet.be 

coveliers.axel@hotmail.com 
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