
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 22 sept. 2017: 
 

 
Vacatures: zie achterzijde 
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: Op LOC starten maandag 25sep. 2 operatoren, een 3de start op 09 okt 2017.  
Binnen OSD starten maandag 25 sep 1operator en 1 persoon in CW.  
Stoppers : 1 op OSD 
 
Overbruggingsploeg LOC : IPT Lead LOC, Kris De Schepper licht toe dat door de hoge te 
produceren volumes en de opgebouwde backlog een oplossing uitgewerkt is om extra volumes te 
produceren.  
Binnen de overbrugginsploeg zullen vrijwilligers gezocht worden om de productiestilstand die er nu is 
op zondagavond  tussen 18uur en 22 uur op te vangen. Dit zou uitzonderlijk zijn vanaf heden tot eind 
2017. Deze gepresteerde uren zullen in mindering gebracht worden van de extra 48 te presteren uren 
om weekend 51 en 52 op te vangen. 
In ruil voor de 4 extra te presteren uren op zondag zullen ze 8 uren kunnen recupereren.  
Enkel de overbruggingswerkers die met de nacht staan (18u tot 06u) kunnen zich kandidaat stellen. 
WN. afv. merkt op rekening te houden met het maintenance team voor de IT toepassingen tijdens 
deze tijdsduur. 
 
Verloop Sollicitatiegesprekken: 
N.a.v. problemen tijdens sollicitatiegesprekken, meldt WG. afv. dat er voldoende ondersteuning 
voorzien is in de daarvoor opgestelde one pagers alsook wordt er wekelijks tijdens “A touch of HR” 
bijkomende ondersteuning geboden. Ook is er ondersteuning van het Flex center voorzien.  
 
Uitbreiding overbruggingsploeg:   
Doordat in de nabije toekomst de overbrugginsploeg zal uitgebreid worden, wordt er gevraagd of er 
rekening gehouden is met het extra werk voor het magazijn en Indaver.  
WG. afv. zegt dat de extra taken  bekeken worden. 
 
Overbruggingsploeg: 
WN. afv. vraagt wat er gebeurt wanneer een medewerker intekent voor de tijdelijke 
overbrugginsploeg in OSD maar toch vroegtijdig wenst terug te keren naar de V/L ploeg. 
WG. afv. verduidelijkt dat niets hierrond gegarandeerd kan worden maar dat er telkens getracht zal 
worden om naar een oplossing te zoeken.  
 
Overbruggingsploeg bedienden: 
Er dient eerst een “CAO overbruggingsploeg bedienden” opgemaakt te worden met de vakbonden 
alvorens functies toegekend kunnen worden. 
 
Aangekondigde Staking 10 oktober: 
WG afv vraagt of er in de sector Chemie en op het bedrijf zal deelgenomen worden aan de staking. 
WN afv. antwoordt dat het momenteel enkel over ACOD (Spoor, De Lijn, politiediensten en …) gaat. 
Tot op heden is er geen info dat de privésectoren deelnemen. 



 
Status onderzoek Spill in het magazijn. 
WN afv. vraagt uitdrukkelijk aan de werkgever om transparant om te gaan en correcte info te delen. 
Momenteel doen er verhalen de ronde waar niemand voordeel bij heeft. 
 
Overzicht Vacatures op 22 sept 2017: 
 

 

 

ACV - LBC 


