
 

 

 
 

Beknopt verslag SD 21 december 2021 

  
Aanwezig voor ACV: Sabri baeckelandt 
 

1: bespreking vorig verslag SD 
 

 

● FTE’s liggen iets hoger voornamelijk door een hoger ziektecijfer. Zoals elk jaar zijn nu ook de verloftellers 

opgevraagd om mensen erop te kunnen wijzen hun verlof op te nemen 

● Opvolging payroll: 

o Er zijn een aantal individuele problemen behandeld en opgelost. 

● Er zijn een aantal persoonlijke dossiers en vaste contracten besproken 

● De stoelen voor de landschapsbureau zijn binnengekomen en de defecte exemplaren zullen worden 

vervangen. 

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

● Betreffende de vernieuwing camera’s op de parking: dit wordt mee opgenomen in het jaar actie plan 2022 

● Opvolgpunten mbt verbeteringen voor lonza medewerkers in distrilog: 

                                      - er is nog steeds een hoge workload, interims blijven actief zolang dit aan de orde is 

                                      - 5 nieuwe bureaus worden voorzien 

                                      - de offerte voor de ventilatie is binnen 

                                      - eind januari zal er meer duidelijk gegeven worden rond de verdere plannen 

                                      - extra scanners zijn binnen ( enkel softwareklaar maken) 

                                      - de mogelijkheid tot afspringen greenwood label wordt bekeken 

● Betreffende verloftellers 2022 in protime: deze zijn nog niet volledig beschikbaar, maar de belofte is gemaakt 

om naar de toekomst toe dit pro actief te behandelen tijdens het lopende jaar zodat deze naar 2023 toe wel 

zullen de beschikbaar zijn. 

● Verlofplanning drukkerij: alles blijft momenteel bij het oude, gesprekken zijn nog lopende 

● Betreffende mogelijke terugbetaling oogmeting: wordt nog opgenomen met EHS 

● Betreffende de problematiek rond RJV: de meeste problemen waren te wijten aan een verschil in opgegeven 

vs werkelijk werkregime en veroorzaakt door een software probleem waar bij bepaalde platformen 

miscommunicatie hadden. Intussen zijn er de nodige acties gedaan om dit op te lossen. Er zijn nog een aantal 

specifieke dossiers lopende die via opvolgmeetings met securex worden behandeld. Er is nu ook een 

rechtstreeks contact met de juiste dienst binnen securex om proactief te anticiperen. 

● De inhoud rond het nieuw document functioneringsgesprek zijn verder besproken.  

● Betreffende DW load rond operator 2 en 7: bij controle bleek dit in de algemene lijn correct te zijn met een 

normaal gemiddelde. Er is inderdaad wel vast gesteld dat er in november een aantal shiften een hogere aantal 

DW’n waren door laattijdige aanpassingen in de planning. Er wordt meegegeven dat dit nog steeds 

nauwlettend wordt opgevolgd.  

● De betaaldata voor de lonen 2022 zullen worden uitgehangen.   



 

 

● De formele vacature voor polyvalente mechanieker wordt deze week nog uitgehangen, gesprekken zullen 

starten in januari. Deze zullen momenteel moeten werken met een gedeelde werkbak, wat later dan opnieuw 

zal worden bekeken naar een eventuele uitbreiding.  

● Opvolging nieuwe imprinting manager: externe kandidaten worden gescreend. 

 

2: nieuwe punten 

● Vraag rond de recente gestuurde mails rond fietsleaseplan 

● Vraag rond sodexo: collega’s die nog geen kaart of code hebben gekregen, nu beschikbaar bij HR 

● Vraag rond IT probleem verlofplanning drukkerij 

● Vraag rond evaluatie tijdelijke krachten  

● Vraag rond aantal persoonlijke dossiers 

● Vraag naar juiste startdata tijdelijke krachten  

● Vraag rond definitief afwerken CAO 2021-2022 

● Vraag rond afspraken CAO rond de maaltijdcheques 

● Vraag rond wat er gebeurt met lopende of in wacht zijnde dossiers rond inkomstenverzekering en SWT vanaf 

01-01-2022 ( volgens nieuwe CAO? ) 

● Vraag rond berekening van de overeengekomen loonstijging van 0,35€ 

● Vraag rond Interims eerste kwartaal 2022 en de inzet van polyvalente drukkers in productie 

● Vraag rond de vacature van meltingverantwoordelijke ( interne/ externe kandidaten ) 

● Vraag rond mogelijkheid vaccinatie boosterprik On site  

● Vraag rond problematiek HR en correcte dienstverlening 

● Dankwoord van beide fracties voor het mogelijk maken tot bestellen maaltijden voor kerst. 

 

 
 
 

EINDE van deze SD 
 

De volgende SD vindt plaats op dinsdag 18 januari 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 
 
 
 

BEZOEK OOK ONZE ACV LONZA PAGINA BINNEN DE WEBSITE ACV BIE 
MECHELEN VIA www.acvbiemechelenkempen.org 
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