
 

Beknopt verslag SD 17 mei 2022 
  
Aanwezig voor ACV: Sabri baeckelandt, Axel Coveliers  

1: bespreking vorig verslag SD 

● Opvolging payroll: 
o Er zijn geen directe problemen gemeld rond uitbetaling. Een opvallend hoog voorschot van 1 persoon kon 

gerelateerd worden aan een verkeerd percentage ( 75% ipv 55%). Er is een opmerking gegeven rond de 
uitbetaling vakanCegeld van een collega. 

o rond SWT zijn een aantal namen overlopen.  
● Opvolgpunten mbt verbeteringen voor lonza medewerkers in distrilog: 

                                      - er is een aangepaste goedgekeurde offerte binnen voor de venClaCe/ verluchCng.  
                                      - er wordt nog gewerkt aan een oplossing betreffende de greenwood labels. 

● Er is met de prinCng coördinators overlegd betreffende oa de shiKovergave binnen drukkerij . Dit verloopt in de 
algemene lijn goed. 

● Rond de nieuwe kledij problemaCek: Momenteel neemt Sofie Dauwe deze taak op haar. Er is een verduidelijking 
gegeven rond de regels van het toekennen van het aantal en welke broeken. Er is door Sofie ook een Cjdlijn voorgesteld 
over het implementeren van design, pastesten, definiCeve beslissing en opmeCngen met een uiteindelijke levering eind 
januari 2023. 

● Er is een structuur besproken binnen de organisaCe van de greasersdames waar men met de huidige mensen de 
bezeTng wil opCmaliseren. 

● De infosessie rond shiK mechanieker/ technieker is gegeven. Alles moet nu verder worden uitgewerkt naar een 
concreet stappenplan/ organisaCe van de opleidingen. Er is ook de opmerking gegeven om de geweten kandidaten door 
te geven tegen de volgende classificaCe ( juni ). 

● Rond de bezeTng voor de maalmolen is Veolia aangesproken om een 7/7 dagen permanenCe in dagdienst. 
● Rond de dossiers van het toekennen van zorgverlof is er overeengekomen binnen SD met alle parCjen casu per casu te 

behandelen. Er wordt door direcCe voorgesteld een duidelijk kader hierrond te maken dat voor iedereen duidelijk kan 
worden toegepast. 

● Opleiding voor het gebruik van de nieuwe DW machines wordt voorzien, dagDWers gebruiken die reeds, enkel op Micro 
biologisch niveau moeten nog een aantal aanpassingen worden uitgetest. 

● Een werkinstrucCe rond het het steken van borsteltjes bij moeilijke kleurovergang wordt via coaching gecoördineerd. 
● Op de huidige loonschalen moet enkel nog de coachpremie correct worden aangepast. 
● Er is door HR meegegeven dat infosessies zijn voorzien ivm maalCjdcheques op 31 mei en 3 juni. Info volgt nog. 

 



 

2: nieuwe punten 

● Vraag naar inplannen pensioen collega 
● Vraag rond opvolging inkomstendossiers. 
● Vraag rond een dossier werkhervaTng. 
● Vraag om negaCeve beoordelingen jobstudenten ook via SD mee te geven. 
● Vraag rond draaiboek wachtvergoeding, 
● Vraag rond logica betaling bij een ploegenwissel waarbij toevallig beide collega’s ziek zijn. 
● Vraag wanneer de individuele jaarrekening beschikbaar is. 
● Vraag rond woon-werkverkeer uitbetaling 
● Vraag rond de falende communicaCe over gebruik maalmolen/ wegdoen scrapzakken. 

3: opvolging Securex-RJV 

Op vraag van de fracCes was vandaag een medewerker van securex ( via inbel) beschikbaar betreffende de prangende 
problemaCek rond de vele correcCes die collega’s van RJV hebben ontvangen. Hieruit is oa naar voor gekomen dat 1 van de 
oorzaken hierrond ligt in het berekenen van het gemiddelde aantal gewerkte dagen volgens het opgegeven dagenstelsel ( 5 
dagen / week) op kwartaalbasis dat echter in prakCjk niet overeenkomt met de werkelijkheid volgens ons gewerkte systeem 
( mensen die afwisselend meer of minder dagen presteren al naargelang hun ploegen ). Hierdoor heeK RJV herberekeningen 
moeten uitvoeren, startende vanaf 2019 tot heden. Dit is veroorzaakt door een laaTjdig ( binnen securex ) indienen van ons 
werkelijk gewerkte dagen aan RJV. ( 2 jaar te laat…). Nu is door de medewerker meegegeven dat alles nu correct en op Cjd wordt 
doorgegeven en dat derhalve naar de toekomst toe geen correcCes meer zouden gebeuren. Er is sowieso meegegeven dat dit 
allemaal ook verder door HR en de fracCes zal worden opgevolgd.  

EINDE van deze SD 
  
De volgende SD vindt plaats op dinsdag 21 juni 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 


