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Hier is dan onze eerste nieuwsbrief van 2014. Allereerst wensen we jullie een gezond 2014.
Het belooft weer een spannend syndicaal jaar te worden.
Maandag 13 januari zitten we voor de eerste keer samen met de directie over de CAO 2013-2014. Nieuw is hier dat
de directie de CAO SWT (vroeger brugpensioen) mee wil nemen naar deze bedrijfs-CAO. Vroeger werd dit
afzonderlijk ( en sneller) gedaan, nu zitten de mensen die op SWT willen gaan nog in de onzekerheid.
Wij betreuren dit. We houden jullie op de hoogte!
Eind verleden jaar waren we begonnen aan onze informatierondgang over de lopende herstructurering in R&D.
We gaan hier de volgende dagen mee verder, want we zijn nog niet bij iedereen geraakt. Maar het is nu al duidelijk
dat jullie niet echt blij zijn met de werkwijze van onze directie.
Dankzij onze tussenkomst in de Syndicale Delegatie is er werk gemaakt van het herplaatsen van geïmpacteerde
mensen vanuit Beerse naar Geel. Jammer genoeg is dit nog maar een tijdelijke oplossing . Ook hier blijven we
werken aan definitieve oplossingen. Ons standpunt is en blijft duidelijk: GEEN GEDWONGEN ONTSLAGEN.
Tijdens onze rondgang hebben we ook heel wat mensen ontmoet die niet tevreden waren over het verloop van het
proces functieclassificatie. Zoals jullie weten zijn wij uit dit proces gestapt omdat we vinden dat een
functieclassificatie voor ALLE werknemers op dezelfde manier moet gebeuren!
We volgen het verder verloop hiervan natuurlijk wel op via Ondernemingsraad en Syndicale Delegatie. Als je vragen
hebt bij dit proces, aarzel dan niet om onze afgevaardigden aan te spreken.
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Een makkelijke manier om iemand van ons te contacteren is via onze website

www.pharmeus.be
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