
  

Beknopt verslag SD 18 oktober 2022  

   
Aanwezig voor ACV: Sabri baeckelandt, Axel Coveliers  

1: bespreking vorig verslag SD  

● Opvolging payroll: 

▪ Er is door HR een overzicht gegeven van alle meegegeven issues ( 23 ) en de oorzaken/ oplossingen hiervoor. 
Een deel kon gerelateerd worden aan een conflict binnen workday ( Het achterliggende systeem dat alles 
bepaalt van onze uren ed) wanneer meerdere acDes tegelijk gebeuren.  ( Bv klassificaDe + index ).  

▪ Ook door verkeerde ingave door SV heeL tot 2 fouten geleid.  

▪  Bij securex zijn de fouten vooral rond MC gebeurd en bij 1 iemand betreffende  zijn voorschot. 

▪  In Manchester zijn fouten gebeurd door gebrek aan inzicht hoe de zaken in Bornem gebeuren.  

▪ Er is voor 2 personen lange Djd geen kmvergoeding betaald, hier kon geen directe reden voor gegeven 
worden . 

▪ Ook rond SWT gebeuren soms fouten onder de vorm van laaVjdige betaling werkgeversbijdrage. Er wordt 
benadrukt dat zeker alle papierwerk op Djd moet worden doorgegeven.  

▪ Er zijn in het algemeen verbeteringspunten/ acDes ( oa een betere communicaDe naar de mensen ‘ wat te 
doen in welke situaDe’ ) meegegeven door HR om naar de toekomst toe de fouten te minimaliseren. Er is nu 
een nieuwe werkkracht gestart binnen HR. 

▪ Er zal nog een duidelijke communicaDe volgen naar de werkvloer toe. De Djdslijn rond de nieuwe payroll zal 
nog verder verduidelijkt worden binnen OR. 

● Er zijn Djdelijke en vaste contracten besproken. SWT dossiers zijn meegegeven.  

● Opvolgpunten mbt verbeteringen lonza medewerkers in het magazijn: greenwoodlabels ok / venDlaDe aangesloten en 
acDef / ijskast wordt geleverd. 

● Wip label printers zullende komende week toekomen. 

● Rond shiLmechaniekers- technieker: intake gesprekken zijn lopende: 13 kandidaten vanuit shiL en een aantal vanuit 
dag.  Er is een eerste aanmaak van trainingsplan. IniDeel starten de opleidingen vanaf 1 januari.  

● Omtrent de afspraken rond het plaatsen van “blazer borstels”: in een paar ploegen nog afstemmen. 

● Er wordt gekeken naar een investering betreffende de hoge temperatuur in landscape/ kleedkamer en reLer  

● Rond AFL zullen er op korte termijn upgrades komen, op lange termijn verandering van set-up 

● Er zal nog een gesprek ingepland met DW team worden rond polyvalente support bij incidenten. 

  



  

2: nieuwe punten  

• Vraag rond verduidelijking Uitbetaling MC en de kwartaal afronding. 
• Vraag rond DKV bij gepensioneerden waar brieven om lidmaatschap DKV te betalen vaak te laat bij de mensen 

aankomen waardoor mogelijk kaart wordt geweigerd wegens ‘niet-betaling’ 
• Vraag rond meer duidelijkheid rond wekelijkse communicaDesessies door supervisie, en de prakDsche afwikkeling 

hierrond  
• Vraag naar oplijsten van uitloopbaanmogelijkheden voor oudere werknemers 
• Vraag rond randstad en overzicht / meer inspraak over wie zich allemaal meldt/ transparanDe naar wie naar ons komt 
• Vraag naar aantal persoonlijke dossiers 

EINDE van deze SD  
   
De volgende SD vindt plaats op dinsdag 15 november 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 
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