
 

 

 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 29 juli 2016: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
Starter : 1 bereider start op 8/8/2016 in steriele compounding. 
 
Keuken: vraag naar een soepautomaat  en/of automaat  met verpakte voedingswaren:   
WG afv. heeft dit item verwezen naar het CPB. Dit item zal daar verder behandeld worden. 
 
Start en kwalificatieloon : Wij melden dat er nog steeds collega’s zijn die nog steeds niet hun rechtmatige 
verloning hebben gekregen, het gaat hier vooral over de collega’s die binnen de 2 jaar terug in dienst 
kwamen met een interim-periode in 2015. Dit wordt opgenomen door HR wanneer betrokken medewerker 
terug uit verlof is. Dit is voorzien voor de maand september. 
 
Labo’s:  Wij vragen toelichting over het gerucht dat de labo’s zouden moeten inkrimpen. De verhouding 
vaste werknemers +/- 45 en  +/- 20 contractors maakt dat de collega’s zich zorgen maken over de 
tewerkstelling. Het voorstel wordt gedaan om de leiding van de labo’s uit te nodigen op de 
Ondernemingsraad waar dit probleem verder wordt besproken. De toelichting wordt gegeven op de OR 
van augustus of september.  
 
Nieuwe OC’S:  Aangezien er momenteel veel nieuwe OC’s in dienst zijn gekomen, wordt het voorstel 
gelanceerd om deze groep uit te nodigen op de SD ter kennismaking.  
 
GPS: De aanpassingen naar de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, is gepland voor het jaareinde. 
 
Bruggepensioneerden (SWT) rondleiding MSD:  Dit wordt gepland in het najaar. 
 
Extra brievenbussen:  Er zullen bijkomend brievenbussen worden geplaatst voor de vakbonden en HR 
aan de inkomhal OSD/SPE/LOC. Hierin kunnen de medewerkers hun documenten in deponeren.  
De locaties / mogelijkheden  worden nog bekeken. Medewerkers van de nachtploeg kunnen momenteel 
geen gebruik maken van de witte brievenbus aan de tourniquet / toegangspoort noordkant, aangezien ze 
aan de voorkant toekomen en langs de achterzijde de firma verlaten. Dit wordt verder besproken na de 
verlofperiode. 
 
VARIA:    
 
Emery testen steriele:  De SD-afvaardiging meldt dat er grote bezorgdheid is ontstaan bij de collega’s 
van de landscape. Bij het uitvoeren van Emery testen in de steriele is er een soort mist ontstaan op de 
landscape. Er waren klachten over irritatie van de bovenste luchtwegen. Bij het controleren van de 
veiligheidsfiche blijkt dat de gebruikte aerosol voor de testen, wel degelijk schadelijk kan zijn. Dit wordt 
verder verwezen naar het CPB. Hier zal de bedrijfsarts bevraagd worden over het risico van zulke 
incidenten. Tevens zal dit probleem gekoppeld worden aan het uit dienst nemen van de afzuig 
ventilatoren op het technisch verdiep van de steriele na de verbouwingswerken. 
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Overzicht Vacatures op 29 juli 2016:  
 

 


