
 
Werkbelasting BG5 

B19 is normaal belast. 

EB2 heeft een normale belasting. Tijdens 
de stilstandsweek van M79 (23-27/05) 
wordt er een verhoogde vrijgave verlof  
gegeven. Deze momenten worden gebruikt 
om opleiding en productie van WB inkt en 
Zirfon te voorzien. 
 

 

Werkbelasting CB/Heultje 

 

De afdeling Poederfosforen blijft volbelast 
gezien de hoge leverdruk naar  
Schrobenhausen. De belasting in Facpro is 
hoog. 
 

 

Werkbelasting Onderlaagfabriek 
 

M54 is gestopt op 24 april, waarna M53 
werd opgestart. 
M53 produceert vooruitzichtelijk tot einde 
mei. 
De CP is een week vroeger dan gepland 
gestopt owv een aanleveringsprobleem 
van PTA. 
Om de verloren IPA-productie in te halen, 
zal de CP een week vroeger opgestart  
worden. 
De geplande opleiding gaat door, echter in 
een ingekort tijdsbestek. 

M :  943  /   -5 

V :  12     /    0 

1924 

1742,60 

31 maart 2022 

F ietsleaseplan : Op 25 april 2022 hadden we een vergadering waarmee de directie met 
een beslissing ging komen en uitleg over loon materie  .We kregen te horen dat ze nog in 

gesprek waren met andere leasingmaatschappijen en nog geen berekeningen hadden ge-
maakt . Op 16 mei is de volgende vergadering gepland .Laat ons hopen voor duidelijkheid nu. 

Algemene commentaar 
Werkbelasting Confecties 
 

De belasting in de beide film confecties is 
normaal. 

In PCF is er zowel in de inkt als in de  
chemische activiteiten een normale  
belasting. 
 

Werkbelasting  
OTOR en inpak & verzending 
 

In Otor en Inpak en verzending is er ook 
een normale werkbelasting. 

Werkbelasting Gietzalen, QAS 
 

M36 is normaal belast. 
M79 is onderbelast, wat wordt opgevangen 
door een stilstand in KW21  
(23 mei t/m 25 mei), zoals vorige OR is 
aangekondigd. Er werd vrijgave verlof  
voorzien, voor de overtallige medewerkers 
is er TDV voorzien naar Finishing. 
 

Werkbelasting CB/ Bereidingen 
 

De eerste helft van mei kent nog een hoge 
belasting, daarna volgen gieting in M40 en 
een stilstand in M79. Tijdens deze minder 
belaste periode wordt er productie voorzien 
in AgX voor de primers van de  
watergebaseerde inkten en worden vaste 
rijpers voorbereid. 
 

De afdeling EBZ is normaal belast en de 
overcapaciteit van de afdeling wordt  
weggewerkt door ondersteuning te geven in 
de andere afdelingen van Bereidingen. 
 

De afdelingen Labo-Dispersies en Inkten 
kennen een normale belasting. 

M :  752 /   -3 

V :  217  /    -2 

Materials 
Manufacturing: 1407 / -1 
Ondersteunde  
Functie:               307  / -4 
Digital Print & 
Chemicals:          209  / +1 
Offset 
Solutions:            1       / 0 

Mei 2022 



 

Digitale melding ziekteafwezigheid. 

Steeds meer artsen voorzien enkel nog 

een digitaal ziektebriefje. Daarom  

hebben we de vraag gesteld dat dit in 

de toekomst voldoende is om uw 

afwezigheid te wettigen. De directie 

heeft hierop gezegd dat het digitaal 

ziektebriefje volstaat en dat ze een  

automatisch antwoord ingesteld hebben 

zodat de betrokkene een  

ontvangstbevestiging krijgen bij een  

digitale indiening van een ziekteattest. 

Dit zal dan ook in het arbeidsreglement 

aangepast worden. 

  

Fietsenstalling  

Ten gevolge van het toenemend aantal 

elektrische fietsen raakt het gedeelte 

met beugels in de fietsenstalling volzet. 

Dit hebben we aangebracht in het  

comite  en kregen het antwoord dat er 

een opdracht gestart zal worden om de 

tussenliggende standaard fietsenrekken 

te verwijderen en te vervangen door 

stalen beugels zoals de bestaande. Aan 

de aannemer wordt gevraagd om deze 

taak  af te werken voor de  

bouwvakantie. We gaven hierop de  

bemerking dat het totaal aantal  

fietsplaatsen niet volstaat. . Momenteel 

vinden de fietsers die met de late ploeg 

opkomen geen beschikbare plaats meer 

in de fietsenstalling. Gezien het aantal 

fietsers traditioneel vanaf de lente  

toeneemt en meer medewerkers met de 

fiets komen, door hoge brandstofprij-

zen,hebben we  gevraagd  of de  

uitvoeringstermijn kan gewijzigd worden 

naar zo snel mogelijk.  

De directie was zich niet bewust van het 

nijpend plaats tekort. Bij de laatste  

inspecties was het laatste standaard 

fietsenrek immers bijna leeg volgens de 

directie. Een oplossing wordt  

onderzocht en we volgen het zeker op! 

Jobstudenten 
 
In de ondernemingsraad van januari 
werd de vraag gesteld of er dit jaar  
jobstudenten zouden worden aangewor-
ven.Toen was dit  nog onduidelijk. Daar-
om stelde we nu terug de vraag omdat 
we zien dat er maar met mondjesmaat 
volk binnenkomt in de confectie. 
De directie antwoord hierop dat ze het 
liever niet doen,.Maar ondertussen zijn 
er een paar fouten gebeurd binnen con-
fectie, 
( vb tags Monomed )zodat ze het  
misschien toch moeten overwegen, om 
voor bepaalde taken ,jobstudenten in te 
zetten. De directie zal dus nog bekijken 
of aanwerving nodig is .  
We hebben dan nog meegegeven dat 
het om jobstudenten gaat. Als we  
wachten tot in juni om te publiceren in 
de info Plus dan zijn we misschien te 
laat en dan hebben ze al vakantiewerk 
elders. 
 
Gietzaalorganisatie 2023 
 
Op 28 april 2022 werd ons de  
gietzaalorganisatie toegelicht voor de 
gietzalen. Beiden zalen zullen in een 
drieploegensysteem gaan. Het blijven 
twee groepen en er zal van de  
werknemers van zaal 36 gevraagd  
worden om extra competenties aan te 
leren in zaal 79. Voor de verdere details 
zullen er nog vergaderingen gepland 
worden.  
De leiding zal dan ook eerstdaags het 
plan toelichten aan de werknemers. 
Wanneer er nog vragen zijn ,dan vragen 
we het om het aan ons door te geven 
zodat we deze bemerkingen kunnen  
stellen  in de eerstkomende vergade-
ring. 
 
 
Parkeerplaatsen carpoolers 
 
We hebben de vraag gesteld of er nog 
voldoende parkeerplaatsen voor de  
carpoolers zullen blijven, nu er laadpa-
len geïnstalleerd worden op de  
carpoolparking.  
De directie antwoord hierop dat dit  
bekeken wordt.  

Maart    2022    119,59     116,52 

 

Wanneer het  
4 maandelijkse 

Gemiddelde 117,44 
Overschrijdt, worden de  

Lonen met 2%  
verhoogd 

 

Stand van zaken Covid-19 

We hebben de vraag gesteld of 
alle maatregelen vervallen  

vanaf 11 mei 2022. 
Ze antwoorden hierop dat ze 

eerst de beslissing van het 
overlegcomité moeten  

afwachten.  





 

 

 

Leden 

hebben recht op 25% korting op hun verblijf 

geef lid nummer op bij boeking 


