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       Aanwezige ACV afgevaardigde: Johan Platteaux 

 

• Er is beslist om in de toekomst verschillende keren per jaar een evacuatieoefening te houden. 

• Het plaatsen van handvaten op de dishen verloopt vlot, er moeten nog een zestal gedaan worden. 

• Het plaatsen van de afscherming op de dishen is lopende. 

• Het vervangen van de nagelbedpistolen zal gebeuren telkens er een ombouw gebeurt op de machine. 

• Er worden eerst nog wat verbeteringen gedaan alvorens de witte scrapdozen in roulatie gaan. 

• De opleiding van drukkers ivm de V-box software zal zeer kort opgevolgd worden. 

• Polyvalente drukkers gaan ook een opleiding krijgen over de werking van de I-box 

• Er wordt gezocht naar een beter tijdstip om de melting en de controlerooms te kuisen. 

• Een afgevaardigde vraagt om de taken van de jobstudenten beter op te volgen. Het is zeer belangrijk dat zij 

veilig kunnen werken en hiervoor de juiste beschermingsmiddelen ter beschikking krijgen. 

• Er is terug geurhinder in de toiletten en de mannenkleedkamer. 

• De vraag is gesteld om de mensen te informeren dat er geen handdoeken of schoenen aan de kastjes mogen 

hangen. 

• De afwatering van DW machine 2 loopt niet optimaal. 

• Een afgevaardigde vraagt om een kuismachine te voorzien bij Disor. 

• De vraag is gesteld om een anti-slipmat te voorzien in de keuken van de drukkerij. 

• Er is gevraagd om een fietspomp ter beschikking te leggen in het supervisorlokaal indien een werknemer een 

lekke band zou hebben. 

• Er zal een duidelijke plaats zijn voor de verlengsnoeren van de TT’s. 

• De problemen met de verlofaanvragen via Pronett zal onderzocht worden. 

 

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

contacteren! Of maak gebruik van onze ACV CAPSUGEL INFO & IDEENBUS (Hoofdingang personeel) … uw 

opmerkingen, vragen en/of suggesties komen dan bij de juiste personen terecht!  

 

Volgende vergadering CPBW Capsugel vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2016 

 

 

 


