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ACV afgevaardigden: Ronald Smet, Johan Platteaux, Gunter Meskens 

 

� Overzicht FTE’s per ploeg februari 2017: 

Ploeg A: 36.0 

Ploeg B: 35.2 

Ploeg C: 35.9 

Ploeg D: 35.3 

 

� Als men tijdens het werkjaar langdurig ziek valt ( > 1 jaar) behoudt men zijn aantal seniorendagen die 

men nog niet had opgenomen en neemt men die mee tot men terug komt werken. Vb: Ik wordt ziek 

in april 2017 en kom maar pas terug werken in april 2019. Ik had nog 3 dagen seniorenverlof staan in 

2017 die ik nog niet had opgenomen, die worden dan bijgeteld bij mijn seniorendagen in 2019. In 

2018 heb ik een heel kalenderjaar niet gewerkt, op die seniorendagen heb ik geen recht. 

Seniorendagen worden dus NIET uitbetaald. Het Telenet voordeel blijft wel doorlopen en blijft men 

dus van genieten, ook al is men langer dan 1 jaar ziek. 

 

� Het nieuwe werkroostervoorstel aan de finishing is NIET goedgekeurd en het huidige systeem blijft 

dus in voege. 

 

 

� Op vraag van een afgevaardigde om lockers te plaatsen in de kantine is een negatief antwoord 

gekomen van onze directie. Er wordt op aangedrongen om persoonlijke spullen die niet in de witte 

zone toegelaten zijn in de kleerkasten te plaatsen. 

 

� Vanaf volgende week maandag zal er een interim de personeelsdienst komen versterken, deze zal 

zich bezighouden met het opvolgen van de overuren, het Pronet gebeuren en de payroll. 

Verder deelt Dhr. Lancelot mee dat er vanaf 1 juli 2017 een extra HR Manager zal beginnen op 

Capsugel om de taken van Veerle De Mars over te nemen. Dit is geen persoon die iets te maken heeft 

met onze Zwitserse overnemers, hij zou overkomen van Proximus. 

 

� Elke arbeider zou nu over 8 volwaardige kledingstukken moeten kunnen beschikken. 



 

 

 

� De directie meldt ons nogmaals dat zij streng gaan toekijken op mensen die zaken meebrengen in 

productie die daar niet thuishoren. 

 

� Er zal met 1 ervaren kleurenman per ploeg samengezeten worden om op een constructieve manier 

meningen en adviezen te bespreken met als doel om tot een uniforme werkwijze te komen over de 4 

ploegen heen. 

 

 

Volgende syndicale vergadering zal doorgaan op dinsdag 18 april 2017 

 

 

 

 


