
 

 

       
 

         
 
               
 
 
 

 
Verslag SD van vrijdag 18 sept. 2015: 

 

Vacatures:  
Interimmedewerkers: 1 stopper op SPE, 3 stoppers op LOC en 1 stopper in magazijn Hulshout.
1 medewerker wordt getransfereerd vanuit LOC naar SPE. 
De vacature Steriele nacht dient herbekeken. De functie voor afvulling zou niet meer geldig zijn. 
Voor compounding nacht zou er wel een vacature zijn. HR zal dit verder navragen. 
 
Lijst overwerk: De lijst werd overhandigd aan de leden van de SD.
 
Tikklok LOC/OSD - GPS: In augustus werd door een consultant de tikklokken nagekeken. De 
vertragingen bij snel achter elkaar in- en uittikken zouden opgelost zijn. HR zal dit ter plekke nog 
gaan controleren. 
GPS van thuis uit zal op korte of zelfs lange termijn niet mogelijk zijn. Dit is te wijten aan de Merck 
policy i.v.m. gebruik netwerk van Merck. De aanpassing aan de kalender i.v.m. kleuren en codes 
zal pas kunnen gebeuren tegen eind 2015. Tegen 15 nov.2015 zal het verlofsaldi voor 2016 
opgeladen worden. Op de vraag om GPS te gebruiken via de MES computers, zal terug 
herbekeken worden. 
 
myLearning: door de overvloed aan de te lezen procedures en de grote achterstanden zal door 
HR hierover een PDCA opgestart worden met de betrokken diensten om deze problemen te 
evalueren. Dit zal vanaf eind september 2015 opgenomen worden. 
 
Controles door Seris: Indien medewerkers van thuis uit medicijnen de firma binnenbrengen, 
dienen zij op voorhand de receptie te verwittigen. Dit gaat enkel over medicijnen die door MSD 
geproduceerd worden in Heist. HR zal hiervoor de benodigde procedure opstellen en bezorgen 
aan alle Seris medewerkers. 
   
Medische controle bij interimmedewerkers: Na onze opmerking dat interim medewerkers ver 
van huis hun medisch onderzoek dienden te ondergaan meldt de directie dit te hebben bekeken. 
Deze situatie bleek uitzonderlijk te zijn, de medewerker zal hiervoor de gepaste vergoeding 
ontvangen.  
 
Laureaat van de arbeid: In januari 2016 zal er een mail verzonden worden naar alle 
medewerkers. Indien iemand recht heeft op een premie van Laureaat van de arbeid, dient deze 
medewerker het document “loopbaan” aan te vragen bij de Rijksdienst voor Pensioenen, en te 
bezorgen aan HR voor einde februari 2016. Rechthebbenden dienen deze werkwijze zelf uit te 
voeren. HR volgt deze dossiers niet automatisch op. 
 
Fietsenstalling achteraan/vooraan: Door de hevige regenbuien van de laatste week, blijkt dat de 
waterafvoer niet optimaal werkt aan de fietsenstallingen. Het water plenst binnen in de 
fietsenstallingen. HR zal contact opnemen met onderhoud. Dit item zal ook opgenomen worden 
via het CPBW. 
 
 



 

 

 
 
 
Overzicht van de Vacatures op 18 sept. 2015: 
 

 


