
 
 
       
 
       
 

         
 

               
Verslag SD van vrijdag 02 maart 2018: 

 
Vacatures:  zie achterzijde. 
Interim starters/stoppers:   Starters:  1TPO & 1bereider IPT STER.,  5 operators & 1TPO IPT SPE,  
1 operator IPT LOC. 
Stoppers: 1 bereider & 1 operator IPT OSD, 1 operator IPT LOC. 
Voorstelling Nieuwe OC’s /leidinggevenden:  Ludgard Van Hoogten (L&D Lead) en Jonas 
Sterckendries (Mgr, Logistics Magazijn Hulshout)  dienen zich nog voor te stellen aan de SD.  
HR Lead bespreekt met beide nog een gepaste datum af. 
Voorstelling Nathalie Vion : Labor Relations Lead (EUCAN) :   
Nathalie Vion stelt zich voor aan de syndicale delegatie. Zij zal enkele syndicale vergaderingen 
bijwonen. WN afv. stelt de vraag aan Nathalie Vion of de medewerkers van de MSD Heist Site in 
aanmerking komen voor de aangekondigde Merck aandelen aan elke werknemer ter waarde van 1000 
dollar. Nathalie Vion meldt dat de werknemers van de MSD Heist Site de aandelen ook krijgen, maar 
er dient eerst nog voor MSD België bekeken te worden wat de gunstigste mogelijkheden zijn naar 
wetgeving en fiscaliteit.  
WN afv. stelt ook de vraag wanneer er bij MSD werk gemaakt wordt van de harmonisatie tussen de 
arbeiders en bedienden. Nathalie Vion meldt dat het de bedoeling van Merck is om een harmonisatie 
tegen 2025 te hebben in lijn met de Belgische wetgeving. 
Woon-werkverkeer nieuwe bedragen vanaf 1feb. 2018:  
HR heeft van SD Worx de nieuwe tabel met bedragen woon-werkverkeer van 2018 ontvangen.   
De nieuwe bedragen woon-werkverkeer werd op de afrekening van feb 2018 automatisch toegepast. 
Wij vragen ook dat het flexcenter en de uitzendkantoren de nieuwe bedragen toepassen. 
Linefeeding door operatoren in IPT STER:  De IPT Lead heeft een vergelijking  gemaakt met de 
andere IPT’s en komt 16 maart 2018 op de SD vergadering feedback geven.                          
INSPIRE: punten i.v.m. anciënniteitsgeschenk:   Bij een aantal medewerkers die in 2017 recht 
hadden op een anciënniteitsgeschenk zijn de punten uit Inspire verwijderd. MSD wenst deze te 
harmoniseren. Momenteel zijn deze punten nog niet terug ingevoerd. We stelden tevens vast dat men 
Inspire (Globoforce) van thuis uit niet kan raadplegen/openen. Dit wordt nog bekeken. 
Overbruggingsploeg:  De medewerkers van de overbruggingsploeg vragen dat er zo snel mogelijk 
afspraken worden gemaakt om de weekends van week 51 en 52 te compenseren. Dit doen ze door 48 
uur tijdens de normale werktijden te komen presteren. Men verwacht van de IPT een aantal 
mogelijkheden waaruit de medewerkers kunnen kiezen. IPT Lead meldt dat ze dit nog aan het 
bekijken zijn hoe ze dit kunnen inplannen door de hoge volumes  de planning en de stock opbouw. 
Afspraken bij al dan niet verlengen van tijdelijke contracten en het aanvragen van overwerk : 
Via SD werden hierover in het verleden duidelijke afspraken opgesteld. Blijkbaar zijn deze nog niet 
duidelijk voor de OC’s. HR Lead zal een nieuwe communicatie uitsturen naar alle OC’s 
/leidinggevenden. Wat bij verlenging van de nieuwe tijdelijke contracten vanaf maart (+ herhaling in 
Tier 5 en Tier 4). Indien er een vraag is om overwerk te presteren, dient leidinggevende/OC deze 
overwerkaanvraag eerst aan de SD Vakbondsafvaardiging aan te vragen. Na goedkeuring van de 
overuren dient men in de betrokken IPT een blad uit te hangen waarop medewerkers zich vrijwillig 
kunnen opschrijven indien zij overwerk wensen te presteren. Communicatie zal via Tier 5 gebeuren.    



 Receptie/inkomhal:  WN afv. vraagt aan WG afv. om een koffiemachine & drinkwatercooler te 
plaatsen in de inkomhal receptie zodat wachtende bezoekers iets kunnen drinken. WN afv. meldt dat 
de verwarming van de receptie om 22:00h uitspringt, ook in het weekend zou de verwarming niet 
werken waardoor de receptioniste /security op de koude receptie hun werk dienen uit te voeren. Wij 
vragen dringend een oplossing voor deze problemen. 

ADV-1: Bij overdracht van max. 5 ADV-dagen van 2017 dient men die ADV-dagen wel in te plannen 
vóór 31 maart 2018. Bij weigering van toekenning/opname van deze dagen door OC/leidinggevende 
dient men HR te raadplegen. 
 
Nieuw Hospitalisatieplan: Hr. Karina Put heeft een aantal data voorzien wanneer er aan de 
arbeiders van de verschillende IPT’s via infosessies kunnen gegeven over het nieuwe 
hospitalisatieplan (Vanbreda) en de invaliditeitsverzekering (AG).                                                                                   
We vragen om alle medewerkers van bewaking/receptie te informeren dat MSD met het 
hospitalisatieplan is overgegaan van AG Insurance naar Vanbreda, dit is ondertussen uitgevoerd. 
Indien een medewerkers nog documenten schademelding + terugvordering onkosten AG 
hospitalisatieplan zou nodig hebben, kan men die nog terugvinden via intranet HR 
invulformulieren  Aanvragen hospitalisatie AG Insurance.  
Formulier “verklaring op eer m.b.t. hospitalisatie”(geen aftrek ADV) kan men tevens via 
intranetinvulformulieren groeps- en hospitalisatieverzek. …verklaring hospitalisatie. 
 
Overzicht Vacatures op 02 maa. 2018:  
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