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8 maart 2021 

Via deze nieuwsflits brengen we jou graag op de hoogte van: 

 

Vaste contracten 

Tijdens het sociaal overleg van woensdag 3 maart werd vanuit werkgeverszijde een extra toelichting 

gegeven over hoe we bepaald hebben dat we maar 40 vaste contracten kunnen aanbieden dit jaar. 

Bij de berekening starten we vanuit het principe dat we steeds werk kunnen bieden aan onze vaste 

medewerkers.  

Op basis van de geplande andons 

berekenen we het aantal 

werkposten. Daarna rekenen we het 

aantal werkposten om naar het 

aantal contracten en dus vaste 

medewerkers. Er zijn immers altijd 

wel een aantal mensen afwezig. 

Om ten allen tijde te kunnen 

inspelen op de vraag van Sales, 

bieden we ook tewerkstelling aan 

medewerkers met een tijdelijk 

contract. In tijden van hoge vraag, 

bouwen we dit aantal op, in tijden 

van lagere verkoop, kunnen we die 

afbouwen.  

Belangrijk is dus dat de verhouding tussen het aantal vaste contracten en tijdelijke contracten juist zit. 

Niet te hoog, want dan hebben we te weinig flexibiliteit, niet te laag want dan hebben we te weinig 

stabiliteit. 

Wanneer we de oefening maken voor het komende anderhalf jaar (tot juli 2022), merken we dat er 

toch wat veranderingen zitten aan te komen die een impact hebben op het aantal werkposten. Als we 

dan de oefening maken van het totaal aantal nodige medewerkers en het totaal aantal vaste 

medewerkers, kunnen we op vandaag niet meer dan 40 vaste contracten aanbieden om de 

verhouding tussen het aantal vaste en tijdelijke medewerkers juist goed te zetten. 

Uiteraard willen we ook een zicht hebben op wie er de komende jaren van plan is om via SWT 

(brugpensioen) of wettelijk pensioen het bedrijf te verlaten. Vandaar dat in de maand april 

vrijblijvend een bevraging zal gebeuren tijdens de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken van de 

medewerkers die ouder zijn dan 58 jaar wat hun toekomstplannen op dat vlak zijn. Zo kunnen we 

tijdig inspelen op eventuele vervanging. 

 

 

De verkoop onzeker is door Corona 

Daarom Is er momenteel geen ruimte voor meer dan 40 vaste contracten 

 

58 plussers worden bevraagd zodat we ons kunnen voorbereiden op hun 

vervanging 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Sales is uncertain because of Corona 

Therefore no more than 40 extra fix contracts are possible 

 

All 58-plus people will be asked when they want to go on 

retirement so that we can prepare replacement 
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Vlinders  

Op verschillende flows vragen vlinders meer info en 

willen ze breder worden opgeleid en ingezet. Om in 

detail per flow de problemen te kennen, zal per flow 

de verantwoordelijke supervisor een overleg 

organiseren met de vlindergroep en dit voor half 

maart. 

 

Actiepunten  

Het blijft heel belangrijk om verbeteringspunten te blijven doorgeven 

aan jouw leidinggevende. Niet alles kan onmiddellijk aangepakt worden 

maar het is belangrijk dat de juiste prioriteiten kunnen gelegd worden 

en zo de juiste acties kunnen tegenover gezet worden. De afgelopen 

maanden steeg bijvoorbeeld het aantal klachten met betrekking tot de 

werkstukdragers van de H1-lijn, dit voornamelijk door ouderdom en 

slijtage. Een actieplan werd uitgewerkt tot een grondige revisie van 

deze werkstukdragers. Dit actieplan wordt eind volgende week, na 

voorlegging voor advies op het CPBW, toegelicht aan alle medewerkers 

van de H1-lijn.    

 

Opleiding of problemen 

Momenteel hebben we geen instroom van nieuwe 

medewerkers. Hét moment dus om extra opleiding te 

geven aan onze medewerkers. In eerste instantie kan zo 

de skillmatrix van iedereen opgekrikt worden. 

Daarnaast kan iedereen die interesse heeft om een 

werkpost aan te leren op een andere afdeling van de 

eigen flow dit melden aan zijn supervisor. Zo kan deze 

persoon later bij tekorten ingezet worden binnen de flow. 

We geloven immers dat een dergelijke aanpak meer 

loont, dan steeds andere ongetrainde wissels uit te sturen 

naar een afdeling die in manpowernood zit. Gedurende 

de maand maart kan er, waar nodig, beslist worden om 

de andon te verlagen om deze training te laten doorgaan.  

Een Andon is bedoeld om het productie dagplan te 

visualiseren. Bij grote productieproblemen (lijnstops 

vanaf 30 min, personeelstekort, onvoorziene mix 

problemen, etc. ) kan de Andon  aangepast worden door het aanwezig leidinggevend team (bij twijfel 

stemt het Groupleaderteam af met de supervisor (van wacht)). Hierbij is het belangrijk dat dit kort 

mondeling wordt toegelicht aan alle betrokken medewerkers.  

Vlindermeetings per flow voor half maart 

-------------------------------------------------- 

Spidermeetings per flow before mid-March 

Verbeterpunten blijven 

doorgeven vb: actieplan 

revisie werkstukdragers H1 

klaar 

---------------------------------------

---------- 

Keep informing about 

improvement points. Ex.: 

action plan revision 

workstation-devices H1 ready 

Momenteel geen opstarters, dus juiste moment 

om te investeren in opleiding. Zo kunnen we de 

skillmatrix opkrukken en meld ook je wissel-

interesse voor een andere afdeling van je eigen 

flow bij je supervisor 

 

Investering in training of het aanpakken van 

problemen, kan een reden zijn om de Andon aan 

te passen  

------------------------------------------------------------------

-- 

No start-ups at the moment, so the right time to 

invest in training.  Upscaling of skillmatrix and 

report your switch-interest to another part of 

your flow to your supervisor 

Investing in training of handling problems can be 

a reason to adapt the Andon. 
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Het kan ook zijn dat er omwille van externe redenen beslist wordt om de andon te verlagen. 

Bijvoorbeeld omdat een leverancier niet tijdig kan leveren. Op dit moment is dat scenario mogelijks 

heel actueel met de leveranciers in Tsjechië omdat er door de hoge besmettingsgraad in dat land, heel 

wat mensen in quarantaine moeten waardoor leveranciers tijdelijk minder kunnen produceren. Wij 

volgen deze situatie uiteraard heel nauw op. 

  

Ondersteuning van de flows 

 Een werkgroep binnen 

manufacturing buigt zich 

momenteel over de vraag hoe we de 

ondersteuning van de flows op vlak 

van TPM, veiligheid en improvement 

kunnen verbeteren. Hierbij wordt 

onderzocht hoe we de 

werkverdeling, training & opvolging 

van deze gebieden kunnen 

verbeteren.  

Tegen 18 maart zal het concept klaar zijn, waarna vervolgens met alle betrokkenen zal gekeken 

worden hoe de implementatie best wordt aangepakt.  

 

Covid19 

Is er zicht op het einde van de tunnel?  

Alles hangt samen met de snelheid van de 

vaccinatie. Wij schatten momenteel in dat tot 

september Corona ons leven zal blijven bepalen; 

dit is als we de zogenaamde groepsimmuniteit 

bereikt hebben.  

Dus we hebben nog een half jaar te gaan.  

In Daikin hebben we momenteel weinig 

medewerkers die besmet zijn. En dus komt de vraag ook in onze fabriek of we niet kunnen 

versoepelen op een aantal aspecten. Wij denken dat dit momenteel niet verstandig zou zijn en dit om 

volgende redenen: 

1. De Belgische cijfers bewegen voortdurend. Twee weken terug was er bijna euforie. Op vandaag zijn de 

cijfers al terug iets minder gunstig; zeker in Oostende waar in het naburige Damiaan-ziekenhuis men 

vorige week nog een opnamestop afkondigde voor operaties met overnachting omdat men er 38 covid 

patiënten had; wat in de buurt zat van de cijfers van tijdens de eerste golf. 

 

 

Een werkgroep kijkt hoe we de ondersteuning van de flows kunnen verbeteren 

op vlak van improvements, TPM, veiligheid, kwaliteit en spiders. Concept 

klaar tegen 18 maart 

------------------------------------------------------------------------------ 

A workgroup investigates how we can strengthen the support of the flows on: 

improvements, TPM, spiders, safety & quality 

Covid maatregelen blijven van kracht.  

HOU VOL & 

Zorg voor elkaar! 

------------------------------------------------------------------------------ 

Covid rules remain important 

HOLD ON & 

Care for your colleague! 
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2. Zoals hierboven vermeld is de toestand in Tsjechië, waar Daikin twee fabrieken heeft en we dus veel 

Daikin collega’s hebben, heel snel verslechterd. Men is daar in enkele weken gestegen van 2000 

besmettingen per dag naar 12000. Dit toont aan dat het zeer snel kan veranderen. 

3. De nieuwe covid-varianten: De Engelse, de Zuid-Afrikaanse, de Braziliaanse. We weten er nog niet 

zoveel van, maar het blijkt toenemend via allerlei studies dat ze besmettelijker zijn, en waarschijnlijk 

ook meer ziekmakend.  

Daarom moeten we vol houden: mondmasker dragen, afstand bewaren, handen desinfecteren, 

sociale contacten beperken.  

Wij zullen blijven covid-steward- teams inzetten, aan de poort en in de fabriek. Zie deze teams niet als 

de vijand. Net zoals in het voetbal, zijn deze stewards er voor de goede zaak: onze gezondheid en hun 

eerste opdracht is sensibiliseren en coachen. Aan de stewards wordt gevraagd vriendelijk, 

diplomatisch maar consequent te reageren op elk gedrag dat niet volgens de covid-regels is.  

Tot slot vragen we om te zorgen voor elkaar. Iedereen heeft zijn eigen bezorgdheden tijdens deze 

periode en vandaar dat we daarvoor extra attent moeten zijn, ook op het werk. Heb oog voor het 

welzijn van je collega’s. Durf een collega aanspreken die duidelijk stiller is dan gewoonlijk. Gewoon de 

vraag stellen: hoe is het met jou en dan luisteren, kan al wonderen verrichten. We moeten misschien 

ook durven bekennen dat we momenteel allemaal langere tenen hebben. Met langere tenen 

bedoelen wij dat we allen gefrustreerd lopen omdat we niet op restaurant kunnen of gaan feesten, 

omdat de kinderen ganse dagen thuis op elkaars lip zitten, omdat we niet op reis kunnen, en zoveel 

meer, waardoor we prikkelbaar zijn en soms al eens iets zeggen of doen, wat we ons al snel beklagen.  

Ook hiervoor vragen we om begrip te hebben voor elkaar. En als je het zelf niet makkelijk hebt, durf 

hierover spreken met een collega, je leidinggevende, je syndicaal afgevaardigde of een medewerker 

van het vertrouwensteam. 

 

 


