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Vaccinaties
Voor het krijgen van een
vaccin voor
covid is er
de vraag gesteld of er
een bepaalde code kan
voorzien worden, klein verlet. Hierop zal een antwoord gegeven worden tijdens de
volgende OR van maart.

Sport en cultuursheque’s
Op de OR zijn ze teruggekomen op
dit punt. Volgens de directie ligt de
fout bij de leveranciers. Hoe het zit
bij de andere leveranciers, zoals we
reeds gevraagd hadden, werd nog
niet onderzocht.
De directie komt later op dit punt
terug.

QAS en proefgietmachines volgen
de gietzalen volgens een specifiek
detailschema.

In Gev 4 is er een normale belasting,
behalve voor de Grafische producten en
PCB, waar we een hoge belasting heb- Werkbelasting CB/ Bereidingen
ben en dit door de fase-in van nieuwe
De afdeling Inkt is vol belast. Vanuit
producten.
de andere afdelingen van BG1 wordt
In GTI is de werkbelasting genormali- maximaal ondersteuning georganiseerd. Door lagere vraag in Healthcare seerd om de gevraagde volumes te
Classics en bepaalde NDT producten produceren.
wordt onderzocht of nog enkele mensen Voor de andere afdelingen van bein TDV, Gev 4 kunnen versterken. Het reidingen is er een onderbelasting.
huidige TDV programma naar Gev 4 blijft Dit resulteert in de aankondiging van
volgende stilstanden:
lopen zoals voorzien.
Voor EBZ wordt er een beperkte beIn Gev 8 is de belasting normaal voor zetting voorzien in KW11 (15/03 –
chemicaliën en blijft ze hoog voor de 21/03) om de voorraad op niveau te
inktconfectie. Ondertussen is de capaci- brengen. Vanaf maandag 22/03 tot
en met maandag 5 april wordt er een
teit met behulp van TDV verzekerd.
volledige stilstand voorzien met TW
Werkbelasting OTOR en inpak & ver- en EW. Op dinsdag 6 april wordt er
met de vroege ploeg terug gestart.
zending
In Otor en inpak en verzending is er een In de afdeling AgX zal in KW11
(15/03 – 21-03) nog een beperkte
normale belasting.
productie zijn voor het afwerken van
primers van de water gebaseerde
inkten. Nadien kennen zij een volleWerkbelasting Gietzalen, QAS
dige stilstand met TW en EW tot en
De beide gietzalen zijn op dit moment met maandag 5 april. Op dinsdag 6
april wordt er met de vroege ploeg
normaal belast.
terug gestart.
Omwille van marktomstandigheden ten
gevolge van aanhoudende Covid is echter een stilstand noodzakelijk die zal
worden opgevangen door TW/EW in
volgende periodes:

Labo-dispersies heeft een productiestilstand in KW12-13 (22/03 –
04/04). In deze periode zijn er werken en een PO in de installaties
waarbij assistentie vanuit de afdeling
1. De medewerkers van M36: zaterdag nodig is. Tegen het einde van KW13
(29/03 – 04/04) wordt de opstart
20 maart tot en met dinsdag 6 april
2. De medewerkers van M79: woensdag voorbereid met een beperkte bezetting om vanaf dinsdag 6 april terug
17 maart tot en met dinsdag 6 april
volledig op te starten.
Voor de ondersteunende afdelingen,
Nadien starten de gietzalen terug op.
logistiek en LO1 wordt een beperkte
bezetting voorzien om de productie
Er zal 1 CR tijdens de weekdagen in de van de inkten van de nodige service
te voorzien.
vroege ploeg aanwezig dienen te zijn.

BG5 kent een gelijklopende onderbelasting. Vanaf KW11 (15/03 –
21/03) wordt er in EB2 een beperkte
bezetting voorzien om in KW12
(22/03 – 28/03) en 13 (29/03 –
04/04) naar een volledige productiestilstand te gaan. Ook in EB2 zullen
we tijdens deze periode gebruik maken om gericht opleiding te geven in
de water gebaseerde inkt installatie.
Voor de overige werknemers wordt
er TW/EW voorzien. Vanaf dinsdag
6 april start de productie dan terug
volledig op.
B19 kent een productiestilstand van
de onderlaagmachine. Een beperkte bezetting gedurende de hele periode is nodig voor de productie –
homogenisatie- van orgacon. Voor
de andere werknemers wordt er
TW/EW voorzien.
Vanaf woensdag 7 april wordt er
terug volledig opgestart.

Werkbelasting CB/Heultje
De productie-afdelingen in Heultje
kennen een onderbelasting.
Er is een productiestilstand en er
wordt TW/EW voorzien voor Facpro
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en Fosforen vanaf zondag 21
maart tot en met zondag 4 april.
Tijdens deze periode wordt een
beperkte bezetting aangezegd om
de productie van Orgacon en
grondstoffen voor de inktproductie
verder te zetten.
Werkbelasting Onderlaagfabriek
Als gevolg van beleveringsproblemen met verschillende grondstoffen, o.a. ingeroepen overmacht, is
de planning van de Onderlaagfabriek gewijzigd.
M53 wordt niet opgestart in maart
wegens een tekort aan Pet SAN
en de productie aan M54 loopt verder.
De IPA-PET campagne van de CP
wordt uitgesteld wegens tekort aan
PTA.
Ten gevolge van een tekort aan
Butoxy-ethanol worden de kap- en
wasactiviteiten van Monomed aangepast.
Bovengenoemde grondstofproblematiek geeft aanleiding tot een
stilstand die zal worden opgevangen door TW/EW in volgende periodes:
Medewerkers van Extrusie en
Kap- & wasplaats hebben
TW/EW van maandag 22
maart tot en met maandag
5 april. Er zal 1 CR tijdens
de weekdagen in dagploeg
aanwezig dienen te zijn,
met
uitzondering
van
paasmaandag.
Medewerkers van de CP hebben TW/EW van maandag
29 maart tot en met zondag 25 april. In deze periode dienen telkens 2 medewerkers per ploeg aanwezig te zijn waarvoor opleiding voorzien wordt in het
kader van de toekomstige
organisatie.

A = Gezondheidsindex
B = Gemiddelde
Wanneer het 4 maandelijkse gemiddelde
de 108,49 overschrijdt, worden de lonen
met 2% verhoogd.
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M53 zal starten met opwarmen
vanaf dinsdag 6 april.
Algemeen
Het TW/EW programma impacteert
ploegarbeiders, ploeg- en dagbedienden, betrokken bij de stilstanden van de genoemde installaties,
onder het stelsel van de 'volledige
schorsing'.
Kaderleden zullen niet in EW worden opgenomen en worden gevraagd in de mate van het mogelijke verlof op te nemen.

Werkbelasting
diensten

Onderhoud

en

Onderhoud en diensten is in de
vermelde TW/EW periodes minder
belast. Deze periode zal gebruikt
worden voor opleiding en voor het
wegwerken van achterstallen in de
onderhoudsactiviteiten.

Eetzalen.
De vorige dagen werd er communicatie gedaan dat de eetzalen zouden sluiten op vrijdag.
Vandaag tijdens de Ondernemingsraad hebben we hierop gereageerd
met als gevolg dat dit nog verder
wordt besproken en dat de eetzalen
gewoon open blijven.
We houden jullie verder op de
hoogte.
Parkings
Door de winterprik van een aantal
weken geleden hebben we moeten
vaststellen dat de parkings er spiegelglad bijlagen.
Door verschillende omstandigheden is dit verkeerd gelopen. Men
was hiervan op de hoogte en men
zal dit verder bespreken zodat dit in
de toekomst vermeden kan worden.
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