
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 20 okt 2017: 
 
Vacatures: zie achterzijde 
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: maandag 20 okt 2017, 1 bereider steriele, 1 SPF operator 
Stoppers : 2 operatoren in SPE en 2 operatoren LOC 
Interne vacatures verschuivingen afdelingen zijn afgesloten. 
Voorstelling nieuwe OC: 
Jeremy Crossan OC steriele nachtshift, heeft als consultant binnen MSD COMET project gewerkt en 
voordien bij Pfizer als SMC Analyst Sterilisation en bij McCain Foods als Analyst Microbiology. 
Anouck Wijgaerts OC V/L heeft gestudeerd als Master Bio-ingenieur en daarna doctoraat te 
gasthuisberg Leuven. 
Tourniquet: 
WG.afv. meldt dat de tourniquets gemaakt zijn, WN. afv. stelt voor om dit nog op te volgen. 
Eretekens van de arbeid : 
WG.afv. meldt dat de eretekens van de arbeid deze week zullen uitbetaald worden. 
WN.afv. heeft een lijst ontvangen met alle namen die er recht op hebben, mensen die niet op de lijst 
staan zullen gecontacteerd worden. 
Solliciteren: 
Er wordt opgemerkt dat een medewerker per mail solliciteerde voor een openstaande vacature, deze 
medewerker heeft nooit antwoord gekregen van de betrokken OC.  
WG.afv. zegt dat de betrokken OC op de hoogte is gebracht en hij zal de medewerker nog een email  
sturen. 
Interne Vacature TPO nachtploeg: 
Interne medewerkers met technische ervaring hadden gesolliciteerd voor een interne vacature TPO 
nachtploeg, deze medewerkers waren dan ook verwonderd dat deze vacature extern werd ingevuld 
met een vast contract. Zij ervaren dit als geen gelijke kansen te hebben gekregen. 
WG.afv. meldt dat de WN.afv. zal toegelicht worden op de volgende SD vergadering (27okt2017) 
door IPT Lead Kris De Schepper. 
Pseudo-Efedrine incident: 
WG.afv. meldt dat de kaizen over de controle van de flow van het product zal toegelicht worden op de 
CPBW vergadering. Raskin Delphine is met dit project bezig. 
HR loket boven OSD: 
Elke donderdag van de even weken zal het loket geopend zijn in OSD kleine vergaderzaal tussen 
13:00u en 15:00u. Men kan het loket gewoon raadplegen, men hoeft zich niet meer vooraf in te 
schrijven op een lijst zoals vroeger.  
De oneven weken zal het loket geopend zijn tussen 13:00u en 15:00u vooraan in het HR bureel. 
“Uitgezonderd de dagen waarop de lonen worden uitbetaald, en de feestdagen”. 
Varia: 
-WN.afv. meldt dat bepaalde filmcoaters zelf voor hun aflossing moeten zorgen tijdens de pauze’s 
 WG.afv. gaat dit nakijken. 
-WN.afv. meldt dat op verschillende afdelingen er nog steeds geen verlofdagen voor de laatste 
maanden van het jaar zijn goedgekeurd. Medewerkers hebben wel hun aanvragen tijdig ingediend. 
WG.afv. gaat dit navragen. 
 



- Geen SD op vrijdag 3 en vrijdag 10nov. 
- Medewerkers die HR via een buitenlijn opbellen geraken niet binnen. We vragen om een HR 

medewerker van dienst per week aan te duiden die telkens de telefoon ook tijdens vergaderingen 
kan opnemen.  

- Overbrugginsploeg SPE VA-lijn: we vragen wanneer de eerste ploeg opstart en hoe de overgang 
van V/L naar overbruggingsploeg wordt georganiseerd. HR medewerker antwoordt dat bij de 
overstap de medewerker de week voor hij/zij naar de overbruggingsploeg gaat geen prestaties 
dient te leveren. 

 
 
Overzicht Vacatures op 20 okt 2017:                                                                                13/10/2017 
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