
 
 
Beknopt verslag SD 20-10-2020 
 
Aanwezigen voor ACV Lonza Bornem: Gunter Michiels, Sabri Baeckelandt, Julien Netten 
 
 

1. bespreking vorig verslag SD 
 
 

● punt 4: aanpassingen rond geüpdate versies van AR / intro brochure / afspraken 
verlof-> opnieuw bekijken regelgeving rond AD’s gebaseerd op de originele basis 
regels en in duidelijk kader gieten 

● punt 6: toegang coaches tot werkinstructies in DMS: nog op te volgen 
● punt 10: ontvreemden materialen-> terug controles invoeren/ duidelijke nota 

uithangen 
● punt 20: nog te creëren afspraken kader rond uitbetalen feestdagen voor 

poulemedewerkers 
● punt 23: op 31/12 zal er gestopt worden om 18.00u 
● punt 25: optimaliseren rond GFT planning nog op te volgen 
● punt 27: ANC datum verschuiven voor uitbetaling-> wordt verder behandeld in OR 

 
 

2. nieuwe punten 
 

● vergaderingen werkgroepen rond HCM 46 afgerond, er gaan testen volgen om 
werkbaarheid van nieuwe werkmethodes te checken 

● verzuimingsgesprekken steeds met leidinggevende / HR? 
● vraag naar loopbaanonderbreking: moet mogelijk blijven mits voldoen aan 

modaliteiten volgens wetgeving en organisatorisch 
● cadeaubon nav 2 jaar ongevalvrij, ook voor SWT’s die door de lange termijn ( 6 

maanden ) tussen behalen 2 jaar en effectief uitdelen reeds uit bedrijf zijn 
● waarom geen werkgroep rond mechaniekers / drukkerij-> vooral met hoofdmec. 

gesproken / weerslag nieuwe werkmethodes operatoren op mec. moet nog bekeken 
worden 

● budget voor rand investeringen rond hcm 46? is er ( momenteel 75.000 euro ), ook 
uitrollen naar kleinere verbeteringen alle HCM ( bv gele scrapbakken, 
nagelbedpistolen )? 

● openingsuren magazijn herbekijken 
● Protime tellers die niet kloppen? volgens Barbara van de velde zouden alle tellers 

juist moeten zijn. Wie toch een verschil ziet, zowel negatief als positief, wordt 
gevraagd dit naar alle eerlijkheid te melden aan HR 

● test aan Borsor ( 4 + 1 ) wordt in vraag gesteld-> testen zal werkbaarheid moeten 
doen blijken 

● verhuizen vakbondslokaal naar zaal Suhzou? eventueel dan met minstens 2 PC incl. 
kaartlezer 



● hygiene ijskast in cafetaria laat te wensen over-> dagelijkse controle? 
● hygiene landscape-> bekers, borden? 

 
 

 


