
 

 

 
 

Beknopt verslag SD 15 maart 2022 

  
Aanwezig voor ACV: Sabri baeckelandt, Kurt Coveliers 
 
 
 

1: bespreking vorig verslag SD 
 

● Opvolging payroll: 

o Er zijn bij de betaling van maart een aantal correcties gebeurd, wordt nog verder bekeken hoe deze juist zijn 

gebeurd en waarom.   

o Er is meegegeven rond SWT dat er een duidelijk stappenplan moet gebruikt worden en duidelijke info rond de 

pro en contra’s. Er zijn een aantal namen overlopen.  

● Rond de aanwezigheid van de arbeidsgeneesheer zal er vanaf 2022 een vast schema advalvas worden uitgehangen en 

verder worden gecommuniceerd. 

● Opvolgpunten mbt verbeteringen voor lonza medewerkers in distrilog: 

                                      - er lopen nu ook functioneringsgesprekken binnen distrilog 

                                      - momenteel is er nog 1 interim actief omdat de algemene situatie iets rustiger is geworden 

                                      - er staan nog verschillende zaken op de rol que logistieke steun 

● Rond het punt van algemene support door HR wordt vanuit HR het voorstel gedaan om in de toekomst Sofie Dauwe meer 

te betrekken binnen HR- arbeiders en SD arbeiders als extra support. 

● Rond de aanstelling nieuwe printmanager is er vanuit 3 externe kandidaten 1 persoon gekozen waarmee er verder wordt 

onderhandeld. Er wordt vanuit SD duidelijk meegegeven dat dit hoognodig is om de problematieken binnen imprinting 

te proberen oplossen, zeker rond verlofplanning.  

● De meeting met de printing coördinators is gebeurd waarbij een algemeen duidelijk kader is 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 

shiftovergave. Correcte communicatie zal nog volgen. 

● De openstaande functie van PA is ingevuld door de keuze van Ivan Weyenbergh ( ploeg C ).  

● Rond de nieuwe kledij problematiek: momenteel zijn er nog 20 medewerkers die problemen hebben met broeken. Eind 

maart worden er 600+ nieuwe broeken geleverd. Wie kan, mag vanuit de reserve nemen of wordt er in overbrugging van 

tijd oudere broeken voorzien van de vorige leverancier. Op lange termijn is het nieuwe ontwerp ter controle bij QA voor 

GMP. Later volgt er dan een beoordeling bij SV en verdere testing.  

● Alles rond CAO maaltijdcheques/ Cao 90 wordt gefinaliseerd 

● Er zijn een aantal persoonlijk dossiers besproken 

● Er zijn momenteel 2 vacatures voor ploegmechaniekers.  

● Rond de organisatie van de greasersdames zijn een aantal aanpassingen gebeurd waardoor met de huidige bezetting het 

werk kan gebeuren ( Bv aanpassing procedures boeringher ) . De huidige situatie wordt dan nog verder opgevolgd. 

● Er zijn verschillende pistes rond het verdelen takenpakket kledij. 

 

 

 

                                                                



 

 

                                                                          
  

 

 

 

● Rond de opmerking shift mechanieker/ technieker: er is een kader besproken en concreet uitgewerkt met betrokken 

partijen op vlak van opleidingen en vereisten met de bedoeling het takenpakket niet te verruimen maar meer te 

specialiseren. Er wordt gestreefd op lange termijn naar min 3 personen per shift. Er wordt gevraagd een duidelijke 

communicatie rond te geven, ook naar eventuele verloning/ classificatie. Ook rond dagmechaniekers die naar techniek 

kunnen overgaan is gesproken. 

● Problematiek Gv ploeg A is besproken met SV 

● Stof hcm’s: Jan Borms is dit aan het opvolgen.  

● Lekken koppelingen dishen is door de zwakkere veren. Deze zullen worden vervangen. 

● Randstad: er is bevestigd dat de lumpsum wordt betaald deze week. 

● ISS wordt verder opgevolgd. De kuisacties zijn al beter maar er is ruimte voor verbetering.  

● Loonschalen zijn doorgestuurd, bedragen rond SWT zijn meegegeven. 

 

2: nieuwe punten 

● Vraag rond de twee AD vanuit cao die niet mee mogen geteld worden in een eventuele proratisering.   

● Opmerking over rest AD dat afgesloten is eind februari 

● Vraag rond vertrouwelijke dossiers en behandelen hiervan. 

● Vraag communicatie aanpassingen op officiële papieren tijdig te doen 

● Vraag rond vergoeding km woon-werk 

● Vraag rond draaiboek overlijden medewerker. 

● Vraag rond toekennen 4/5 de zorgverlof binnen drukkerij 

● Vraag rond update situatie rond greenwood: wegens te moeilijke praktische en organisatorische issues zal dit niet 

doorgaan. 

● Vraag rond correcte communicatie en inplannen onderhoudswerken V-box 

● Vraag rond correcte werking inhouding maaltijden en de juiste betaling hiervan  

● Vraag rond automatisering klep big hopper 

● Vraag naar opleiding nieuwe DW machines 

● Vraag naar procedure moeilijke kleurovergang en steken van borstels 

● Vraag naar de lage afhouding inkomstenverzekering en dit te communiceren met betrokkenen 

 
 

EINDE van deze SD 
  
De volgende SD vindt plaats op dinsdag 19 april 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 
 

gwenny.mols22@hotmail.com 
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