
ACLVB ACV-BIE BBTK-ABVV 

Frederik de Merodestraat 76-78 Korte Begijnenstraat 20 Grote Markt 48 

2800 Mechelen 2300 Turnhout 2300 Turnhout 

Aan alle personeelsleden van 

Janssen Pharmaceutica NV 

J.C. General Services CVBA 
 

V.U. : ACV bouw – industrie & energie: Peter Goris, Korte Begijnenstraat  20, 2300 Turnhout  

ABVV/BBTK: Serge Seret, Grote Markt 48, 2300 Turnhout 

ACLVB: Eric Vuchelen, Frederik de Merodestraat 76-78, 2800 Mechelen 

Olen, Geel, Beerse, Merksem 20 oktober 2020 

 
 
 
 
Beste collega’s 

 

Tijdens de ellende die het Corona-virus met zich meebrengt, doet onze directie er nog een schep 

bovenop.   Op een extra ondernemingsraad van 15 oktober jl. werd de mogelijke impact van een aantal 

functies aangekondigd 

 

Hieronder een overzicht over welke afdelingen het gaat; 

 

● Global Public Health R&D 

- de impact hier is gering 

- één verschuiving naar een andere rapporteringslijn.   

● Small Molecule Pharmaceutical Development  

- hier is de impact het grootst, 15 collega’s dreigen hier hun job te verliezen 

● Small Molecule API cluster Geel 

- hier is er mogelijks impact op 2 functies binnen de cluster van API magazijnen, en op 1 functie 

van document beheerder 

● E&PS Facilities Organisatie 

- de functie van magazijnmedewerker wordt uitbesteed aan een externe partner 

 

In totaal werd de mogelijke impact van 19 werknemers waarvan ongeveer de helft bedienden en de 

andere helft kaderleden. 

Daarnaast werden ook nog een beperkt aantal nieuwe functies aangekondigd met andere profielen of job 

invulling. 

 

 

Op de ondernemingsraad van 13 oktober werd er ons nog verteld dat men een nieuw globaal programma 

wil opzetten, het zogenaamde ‘Re-Ignite project’ dat zich richt op profielen in de markt die na een 

carrière pauze van minstens 2 jaar terug in de arbeidsmarkt willen stappen. 

Als de functie-inhoud verandert, dan is er voor de meesten onder ons geen plaats meer bij het ‘sociale 

Janssen’.  Hetzelfde geldt voor langdurig zieken, die niet gereïntegreerd raken. 

 

Als vakbonden blijven we ons verzetten tegen gedwongen ontslagen. We willen maximaal blijven 

inzetten op hertewerkstelling. 

 

Zorg goed voor jezelf en je naasten. 

 

 


