
 
       
 
       
 

         
 

               
Verslag SD van vrijdag 23 februari 2018: 

 
Vacatures:  zie achterzijde. 
 
Interim starters/stoppers:   Starters:  1 bereider IPT OSD, 1 operator IPT LOC, 2 magazijniers Heist 
en 1 in Hulshout. Stoppers : 1 Operator SPE. 
 
Voorstelling Nieuwe OC’s /leidinggevenden:  Ludgard Van Hoogten (L&D Lead) en Jonas 
Sterkendries (Mgr, Logistics Magazijn Hulshout)  dienen zich nog voor te stellen aan de SD. HR Lead 
bespreekt met beide nog een gepaste datum af. 
 
Woon-werkverkeer nieuwe bedragen vanaf 1feb. 2018:  We vragen of HR reeds van Essenscia of 
SD Worx de nieuwe tabel met bedragen woon-werkverkeer vanaf 1feb 2018 heeft ontvangen.   
Tevens vragen we om de nieuwe bedragen vanaf loonbon afrekening februari automatisch toe te 
passen en de lijst door te geven aan het Flex Center/uitzendkantoren. 

Linefeeding door operatoren in IPT STER:  
IPT Lead heeft een vergelijk gemaakt met andere IPT’s en komt volgende SD 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. Nog 
geen info hierover ontvangen. 
 
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. Nadien dient men in de betrokken IPT een blad 
uit te hangen waarop medewerkers vrijwillig kunnen aangeven dat zij overwerk wensen te presteren. 
Communicatie zal via Tier 5 gebeuren. 
 
Staking op 27 feb. 2018:  De socialistische overheidsvakbond ACOD (ABVV) gaat op 27 februari 
staken. De vakbond is het niet eens met het wetsontwerp van minister van Pensioenen Daniel 
Bacquelaine (MR) rond de zware beroepen. Dat is belangrijk om de pensioenleeftijd te bepalen. De 
staking betekent waarschijnlijk dat het openbaar vervoer die dag verstoord zal zijn. Syndicale 
delegatie ABVV MSD neemt niet deel aan deze actie.  

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. 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. 

 

 
 
Overzicht Vacatures op 23 feb. 2018: 
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