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Verslag SD van vrijdag 28 juni 2019: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 2 bereiders OSD, 1 operator OSD, 4 operatoren SPE. 
Stoppers: 1 Operator LOC. 
 
Jobstudenten:  In de vakantieperiode juli/aug/sept zullen er op IPT SPE 6 jobstudenten tewerkgesteld worden. IPT OSD 
dient nog te bekijken of zij jobstudenten nodig heeft. Bij IPT LOC en Steriele zullen er geen jobstudenten opstarten. 
Voorwaarden zijn: minimum leeftijd van 18 jaar en opleiding eerste 1 jaar hoger onderwijs volgen of gevolgd hebben.  
 
Kennismaking nieuw HR Lead:  Brigitte Vanbrabant is de nieuwe HR Lead, Brigitte heeft 14jaar bij Pfizer Zaventem 
gewerkt en 6 maanden bij Novartis (Alcon). Momenteel is men nog op zoek naar een associated business partner. 
 
Anciëniteitsdatum op de loonbon: Bij een aantal arbeiders die binnen de 2jaar terug in dienst zijn gekomen, klopt de anc-
datum niet op de loonbon. Dit zal door HR rechtgezet worden. 
 
Maaltijdcheques:   In de begeleidende brief staat vermeld hoe je deze kaart dient te activeren. De vakbonden stellen dat dit 
enkel nodig is bij  kaarten uitgereikt aan nieuw personeel. De directie doet navraag. 
 
Warehouse:  Hier worden er 8 arbeidersfuncties omgezet naar bedienden statuut. Op de ondernemingsraad zal dit verder 
toegelicht worden. 
 
Sollicitatiegesprekken:  Er zijn personen die geen feedback krijgen over hun sollicitatiegesprek, zij moeten vernemen van 
andere mensen dat de openstaande vacature is ingevuld door iemand anders. De directie gaat dit verder bekijken. 
 
Voorschot augustus 2019:  
De vakbonden en HR zijn overeengekomen dat het voorschot van augustus berekend wordt op 8 werkdagen i.p.v. de 
gebruikelijke 10 werkdagen zodat het voorschot op tijd kan gestort worden. Dit omwille dat 15 en 16 augustus 2019 in ons 
bedrijf feestdagen zijn aaneensluitend aan een weekend en die dagen de banken zullen gesloten zijn.  
 
Inspire punten en 1000$ RSU aandelen: 
Een aantal medewerkers die in 2018 recht hadden op inspire punten omwille van bv. hun anciënniteitcadeau hebben deze 
tot op heden nog niet mogen ontvangen. HR doet navraag bij betrokken verantwoordelijke. 
Wat betreft de 1000$ Grant: de langdurig zieken zullen een brief ontvangen van Morgan Stanley en MSD met de instructies 
om een account aan te maken. De vakbonden vragen aan het personeel dat nog steeds geen toegang heeft tot hun 1000$ 
Grant zich nogmaals te melden aan hun afgevaardigden.  
Hierbij geven we nogmaals alle namen door van medewerkers  waarvan de registratie (INLOG) nog steeds niet in orde is of 
waar de medewerker niet meer bij Morgan stanley kan inloggen. HR lead zal dit terug doorgeven aan contactpersoon HR 
medewerker in Brussel. 
 
Ouderschapsverlof 1/10:  De vakbonden vragen om dit dossier zo snel mogelijk in orde te brengen. Hier dient er een 
bijlage aan het arbeidsreglement te worden voorzien en via de Ondernemingsraad bekrachtigd. 
 
Workday: 
HR meldt dat bij de overgang van HTR naar Workday  er een “lock-down” (van 25/7/2019 tot 12/8/2019) periode zal komen. 
In deze bevriezingsperiode kunnen er geen contracten opgesteld worden  en daarom doet  HR een voorstel om de 
uitzendkrachten die einde juli 2019 aan de 65 dagen zouden komen een maand langer als uitzendkracht te laten werken. 
Deze uitzendkrachten zullen einde juli. 2019 uitzonderlijk een tijdelijk contract aangeboden krijgen met een startdatum vanaf 
1 september 2019 (i.p.v. 1 aug 2019).  
 
 



HR-loket:  elke donderdag van 13u tot 15u (uitgezonderd 2de en 3de laatste werkdag van de maand o.w.v 
loonsverwerking)  
Oneven weken: HR burelen,  Even weken: OSD vergaderzaaltje. 
Natasja Ferla zal zich vooral toespitsen op de GPS-Emprova kalender. 
 
Overuren:  de vakbonden melden dat er door het lang aanslepen van verschillende uiteenlopende issues waarvoor geen 
oplossing wordt aangereikt door de directie er geen overuren meer goedgekeurd worden vanaf 01 juli 2019. De vakbonden 
blijven opstaan voor dialoog en zullen wanneer er concrete oplossingen zijn terug met de directie samenzitten. 

 
 

 
                                     Openstaande Va catures op vrijdag 28 juni 2019: 
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