
            Het Syndicaal ACV Journaal Van 31 mei 2016 

1.Polyvalente Drukkers 

Alle polyvalente drukkers zullen in de zomer in de drukkerij tewerkgesteld staan. De 

minimumbezetting zal gerespecteerd worden. Enkel en alleen in noodgevallen kan de 

supervisor vragen om de productie te komen versterken. Op het einde van het jaar zal 

gezien worden dat elke polyvalente per ploeg ( in principe zijn er dat 3) evenveel in 

productie zal gestaan hebben. Als er vrijwilligers zijn die op eigen initiatief meer in productie 

willen staan kan dit in overleg met supervisie. De verlofaanvragen gebeuren volgens de 

planning van de drukkerij, dus ook als hij in productie moet komen werken en hij heeft in die 

periode al verlof staan dat al in drukkerij werd goedgekeurd blijft dit gelden. Als hij in 

productie staat en hij wil nog extra snipperdagen aanvragen dan kan dit als de bezetting het 

toelaat. 

 

2. Productie 

De volgende maanden zal de DW procedure uitgewerkt worden en er worden duidelijke 

afspraken gemaakt die via de coaches zullen lopen. 

Vanaf nu zal er wekelijks een HCM stilgelegd worden gedurende enkele uren om kleine 

herstellingen die dienen te gebeuren uit te voeren. Dit zal op voorhand gecommuniceerd 

worden zodat iedereen de kans krijgt om mankementen aan desbetreffende machine aan te 

geven. 

Door een tekort aan Size 2 orders zullen er vanaf 01/06/2016 2 machines stil gelegd worden 

tot de partiële stop, nl HCM 31 en HCM 37. Vanaf 13/06/2016 zullen er 5 HCM stilliggen en is 

er in de bezetting dan 1 operator minder nodig. Vanaf 01/07/2016 worden er dan 10 HCM 

stilgelegd. 

Serverproblemen zullen opgelost worden daar waar mogelijk. Het soms uitvallen van GMS 

bij de operators tijdens lengtemetingen kan niet verholpen worden, men geeft de raad om 

eerst alle applicaties te sluiten vooraleer men hiermee begint. 

 

3. Drukkerij 

De info-sessies met Jean-Marie zullen tegen eind juni afgerond moeten zijn. 

 

4. Melting 

In het najaar zullen er nog 5 extra jumbo tanks in roulatie gebracht worden. 

 



5. Varia 

Verlofaanvragen die al op lange termijn zijn aangevraagd en geweigerd worden zullen in 

Pronett blijven open staan zodanig dat als toch moest blijken dat er een welbepaalde dag 

verlof kan genomen worden de eerste aanvrager voorrang krijgt. 

De jobstudenten die komen werken zullen niet meer op voorhand uitgenodigd worden voor 

een infosessie maar zullen de eerste uren van hun eerste werkdag geïnformeerd worden. 

Jobstudenten die in productie gaan werken zullen 2 dagen vroeger mogen beginnen 

 

6.  Kort schema van de shutdown 

14/07/2016: late shift: standaardbezetting + maler 

                       Ongeveer 6 machines leeg en gekuist 

14/07/2016: nachtshift: MC + wasser + trimsmelter + kleurenman + reserve + maler 

                                           29 machines uitbreken ( 2 DW teams + 1 extra man aan DW 

machine) 

15/07/2016: 6u: alle machines stil en leeg gedraaid 

                        10u: elektriciteit uit 

 

 

 

 

 


