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Aanwezige ACV/LBC afgevaardigden: Gunter Meskens,  Gunter Michiels, Tom Vandenbossche 

1. Sales, Productie, Kwaliteit, Overuren en Ziektecijfer 

Qua sales was augustus een goed maand, de directie vertelt ons dat “de kar aan het draaien is” aangaande 

inkomende orders en verkoop.  

De productie was ook normaal rekening houdende met de partiele stop. De reden waarom de Yip zo laag was is te 

verklaren doordat vele B80 machines stil lagen. 

De klachten waren ook vrij goed, enkel de terugkerende standaardklachten bleven. Directie weet nog niet of dit 

komt door de zomerperiode of dat er inderdaad een positieve trend is naar onze klanten toe. 

Er zijn 2 klachten binnengekomen van externe vreemden maar de directie is er van overtuigd dat deze klachten 

onterecht zijn en dat de vreemden niet in Capsugel zijn gemaakt. 

De overuren zijn normaal, zelfs minder dan vorig jaar. Ook het ziektecijfer had een dalende trend. 

2. Punten Vorig verslag 

In de drukkerij zullen er verschillende zaken verbeterd en vernieuwd worden om te vermijden dat er 

vreemde dozen bij de klant terecht komen. Verdere info hierover volgt. 

Begin volgende week zullen alle arbeiders informatie krijgen over de uitbetaling van de aanvullende 

pensioenen en over wat er moet gebeuren met het aanvullend pensioen bij uitdiensttreding van een 

arbeider alsook bij overlijden. 

Op de ondernemingsraad van oktober zullen de jobstudenten geëvalueerd worden. 

Iedere arbeider/bediende krijgt een eigen Capsugel e-mail adres en zal hierover geïnformeerd worden. In 

de toekomst (2017) zal er ter hoogte van de cafetaria een kiosk komen waar iedereen o.a. zijn e-mails kan 

bekijken. 

3. Nieuwe Punten 

In het officiële verslag van oktober zullen jullie in de bijlagen nog eens duidelijk de wetgeving kunnen terugvinden 

over het nemen van verlof samen met de scenario’s en de gevolgen indien men zich hier niet aan houdt. 

Er zijn terug voldoende capsize cassetten voorzien. 

In oktober zal de nieuwe versie van GFT scheduling uitgerold worden over alle computers in de productie. 

De leden van het ABVV melden aan de directie dat 29 september 2016, een stakingsdag is en dat bijgevolg geen 

interims toegelaten worden om te komen werken die dag. De directie neemt akte van deze melding, maar voegt 

eraan toe dat zij enkel weet heeft dat op 29 september 2016 een nationale betoging werd uitgeroepen door de 

vakorganisaties, wat voor hen niet te vergelijken valt met een stakingsdag.  



 

 

In de toekomst zal alle communicatie naar de arbeiders/bedienden verlopen via het  intern e-mail systeem. 

Vanaf volgende week zullen er betere snijmessen aanwezig zijn in de refter. 

Alle arbeiders/bedienden zullen op hun kleerkastje hun naam krijgen. 

Er is beslist op de ondernemingsraad dat er telkens bij een trouw, geboorte, overlijden een attentie ( telegram) zal 

gestuurd worden naar de werknemers, vertrekkend vanuit de HR afdeling. Eveneens wordt er afgesproken dat er 

een aantal telegrammen (geboorte, huwelijk en verlijden) beschikbaar zullen zijn bij supervisie die bewaard worden 

in een afgesloten kast. Wanneer een bepaalde ploeg een telegram wenst te versturen dienen zij zich tot hun 

supervisor te richten.   

In verband met de problematiek rond de kleurmannen meldt een afgevaardigde dat er nog steeds teveel shiften zijn 

die slechts met één kleurman aangevat worden terwijl er, volgens afspraak, twee kleurmannen zouden moeten 

starten. Ook wordt de vraag nogmaals gesteld om elke shift met twee kleurmannen aan te vatten. De directie laat 

weten dat het vorige voorstel, een poule van 5 kleurmannen per ploeg waarvan er steeds twee in elke shift aanwezig 

dienen te zijn (lees max 3 vakantiedag, GV, etc.) MAAR waarvan niet elke shift twee kleurmannen worden 

toegewezen (blijft afhankelijk van B2 bezetting), voor hen aanvaardbaar en bespreekbaar is. De tweede aanwezige 

kleurman kan dan een andere taak op zich nemen. Doch twee vaste kleurmannen per ploeg blijkt onbespreekbaar.  

De opmerking in verband met het scrap, quarantaine zetten van dozen door een operator (blijkbaar kan dit niet 

meer) wordt genoteerd door de directie en onderzocht. 

De directie meldt dat in de week van 19 september zal er een speciale actie lopen ivm het fietsgebruik naar het werk 

in Vlaanderen. Verdere info volgt. 

 

                                            

Volgende OR: donderdag 20 oktober 2016 

Vragen en/of opmerkingen m.b.t. het overlegorgaan OR? Aarzel niet en gelieve een ACV afgevaardigde te 

contacteren! Indien geen afgevaardigde in de buurt … maak gebruik van onze ACV INFO & IDEENBUS (Hoofdingang 

personeel) 

 

 


