
 

 

 

Beknopt verslag SD Arbeiders van 17 januari 2017 

 

ACV afgevaardigden: Kurt Coveliers, Ronald Smet, Gunter Meskens 

� Overzicht FTE’s per ploeg januari 2017: 

Ploeg A: 35.3 

Ploeg B: 35.2 

Ploeg C: 35.9 

Ploeg D: 34.8 

 

� Het voorstel voor een nieuwe invulling van de werkroosters in de finishing zal op de OR van 19 

januari besproken en uitgelegd worden. 

 

� Alle werknemers gaan nog eens een duidelijke uitleg krijgen over hoe ze hun Capsugel mail van 

thuis uit kunnen raadplegen 

 

� Ook de drukkers kunnen nu 6 maanden op voorhand hun verlof aanvragen. Wel geldt ook de regel 

conform de productie dat voor de vakantieperiode (juli/augustus) eerst de aanvragen voor het 

groot verlof zullen bekeken worden en daarna de individuele snipperdagen. 

 

 

� Dhr Lancelot gaat een oplijsting maken van voordelen die vervallen indien men langer dan 1 jaar  

afwezig is op Capsugel. 

 

� Opleidingen voor arbeiders die in aanraking komen met I-box zullen op korte termijn worden 

gegeven, alsook een heropfrissing voor de polyvalente operators. 

 

 

� Er wordt nog maar eens op aangedrongen om een betere communicatie met de operators als er 

interventies gebeuren aan de machines door derden. 

 

� De vacature die open stond aan de tellijn is tijdelijk ingevuld. 

 

 

� Het voorstel van de directie om mekaniekers met niveau A niet toe te staan om contractueel 

minder te werken is door de ACV afvaardiging van tafel geveegd. Na lang discussiëren tussen 

werkgevers en afgevaardigden is besloten door Bart Pelgrims om eerst de directeur te informeren 

en te bevragen. Dit punt zal op de volgende syndicale verder besproken worden. Wordt vervolgd … 

 

 

 

 



 

 

 

 

� Het nagelbed aan HCM 44 is een prototype. R&D is met een definitieve versie bezig die op langere 

termijn zal ingeschakeld worden. Het is wel al duidelijk dat dit prototype een meerwaarde biedt 

naar stops toe aan de machine. 

 

� Op de volgende syndicale vergadering zullen de namen bekend gemaakt worden van de personen 

die in aanmerking komen voor een tijdelijk vast contract. 

 

 

� Op de OR van 19 januari zal een lijst bezorgt worden van de personen die dit jaar gevierd worden. 

 

� Vermoedelijk zullen in de loop van de derde week van februari de besprekingen van de CAO 2017-

2018 plaatsvinden.  

 

 

� Na een incident met een werknemer en een leidinggevende heeft deze zijn excuses aangeboden 

aan de betrokken persoon en is er door de directie een duidelijk signaal gegeven dat zulke zaken 

niet kunnen, zeker niet voor iemand met een leidinggevende functie. 

 

� De ACV afvaardiging heeft de directie bedankt uit naam van de arbeiders die op 24 december zijn 

komen werken met de late en de nacht en die een maaltijd aangeboden hebben gekregen. Op onze 

vraag is dit ook doorgetrokken naar de toekomst voor de mensen die deze dag moeten komen 

werken. 

 

 

� De informatie omtrent de vakantiewerkers zal gestart worden in maart 2017 

 

 

 

 

Volgende SD arbeiders  


