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Overuren in Chemische produktie Geel 

In de Geel 2020 mailing hebben jullie volgende mededeling kunnen lezen: 

Mogelijkheid van overuren 

Samen met onze sociale partners bekeken we de mogelijkheid van overuren. Dit alles om de productie van de gevraagde 

hoeveelheden mogelijk te maken, onze veiligheidsvoorraden terug op te bouwen, de patiëntbevoorrading te verzekeren 

en onze reputatie van betrouwbare productiepartner waar te maken. Samen beslisten we om dit mogelijk te maken 

vanaf 31 juli 2020 voor een beperkte periode, te evalueren met de sociale partners, voor Plant 3, Plant 4, PU, ME, 

Magazijn en QC met de modaliteiten zoals voorheen. 

Na overleg met de militanten heeft BBTK inderdaad besloten om de gevraagde overuren voor de Chemische 
Produktie Geel goed te keuren voor een periode van 3 maanden (augustus, september en oktober 2020) onder 
volgende voorwaarden. 
  

• Het omzetten van tijdelijke operatorcontracten naar vaste contracten zoals besproken op de SD van 
22/06/2020. (8 tot 9 contracten tegen het einde van het jaar) 

• Geen gedwongen ontslagen (wel vrijwillig vertrek) in het kader van de aangekondigde intentie tot ontslag in 
MAM en CP Geel. 

• De opstart van gesprekken voor het opzetten van werkingsmodel voor de operators (incl. Uitwisseling met 
CDPP) In dit geval zullen wij de twee contractors die operatorwerk doen in CDPP tolereren tot eind 2020. 

  
  

De goedkeuring van overuren voor de maanden november en december is voor ons gekoppeld aan de vooruitgang 
van gesprekken ivm werkingsmodel operators , het niet verhogen van het aantal contractors dat operatorwerk doet 
in CDPP (Wij willen helemaal geen contractors die kerntaken zoals operatorwerk uitvoeren!) en de evolutie van de 
inzet van contractors voor curatief werk als gevolg van de reductie van de curatieve ploegen van 5 naar 4 man in 
2019 (Het management bewerde destijds dat dit geen enkel probleem zou geven!). 
 
Wij zullen dit van dichtbij opvolgen! 
  
  
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en we staan er na de vakantie terug voor jullie, want er komen 

belangrijke zaken aan in het najaar: 

- De sociale verkiezingen die hopelijk kunnen doorgaan. 

- Het verlengen van het sociaal plan dat eind 2021 afloopt. 
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