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                                       Verslag SD van vrijdag 21 aug. 2020:                                                                                                                             
 

Vacatures: zie achterzijde.                                      
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: Geen interimmers die starten. 
Stoppers: Geen. 
 
Stand van zake 1000$ Grant (MSD Aandelen): 
WN.Afv. vraagt waarom de 14 werknemers nog niet door Van der Walt Charl zijn gecontacteerd. 
Wegens familiale omstandigheden en jaarlijkse vakantie heeft Charl de betrokken werknemers nog niet 
telefonisch of via e-mail kunnen contacteren. Bedoeling is dat Charl iedereen begin september contacteert om 
de problemen aanmaak ‘Log In’ bij Morgan Stanley te bespreken. Charl is ook bereid om naar de medewerkers 
van de nachtploeg te komen. 
 
Briefwisseling van AG Income Care: 
Werknemers die meer dan 30 dagen afwezig zijn wegens ziekte/hospitalisatie gaan automatisch via e-mail 
informatie ontvangen vanuit HR over de inhoud van de groepsverzekering  Income Care. B.v. vraag naar 
professionele hulp, of beroep doen op een gespecialiseerde dienst voor bijstand van psychosociale begeleiding. 
Financiële tussenkomst “dekking gewaarborgd inkomen” van AG Income Care groepsverzekering vindt plaats na 
90 dagen. Werknemers kunnen deze dekking aanvragen d.m.v. formulier ‘schadeaangifte en medisch 
getuigschrift invaliditeitsrente’. Deze formulieren kan je terugvinden op intranet onder HR invulformulieren 
map ‘groeps-en hospitalisatieverzekering gewaarborgd inkomen AG Insurance.  
 
Rechtzetting ANC-datums: Bij een aantal werknemers die binnen de 2 jaar terug in dienst zijn gekomen bij 
MSD klopt de ANC-datum niet op de loonbon en in Workday. Dit is nog steeds lopende, ondertussen heeft men 
gezien dat dit een probleem is tussen verschillende softwareprogramma’s die elkaar tegenwerken. HR zal een 
volledige Data controle in de systemen doen.  
Namen van werknemers waar de ANC-datum niet correct is mogen via e-mail naar HR Helpdesk doorgestuurd 
worden.  
Groepsverzekering arbeiders/bediende: 
WN.Afv. vraagt info over wat er gebeurd met het lopende pensioenplan van de periode als arbeider en 
toelichting rond arbeider naar bediende. HR heeft aan AG infosessie’s gevraagd voor alle nieuwe bedienden. 
 
Hinderpremie:  
De negatieve code die gecreëerd wordt op de loonbonnen geven meestal een negatief saldo. WN.Afv. vraagt om 
een begeleidende brief mee met de loonbon te sturen waarom een negatief saldo werd  gecreëerd. WN.Afv. 
heeft ondertussen samengezeten met HR Payrol Lead Grootaers David, acties worden samen met hem 
opgevolgd. 
 
LOKET HR: De vakbonden vinden het niet correct dat wanneer de overheid thuiswerk verplicht, HR de loketten 
voor het personeel onmiddellijk opschort. Medewerkers hebben recht op bijstand en ondersteuning vanuit HR. 
Niet alle zaken kunnen per mail of telefonisch worden geregeld. Er blijven klachten komen dat wanneer je dan 
HR belt er gewoon niet wordt opgenomen. Dit wordt intern bij HR herbekeken. HR antwoordt dat er altijd iemand 
op MSD HR zal aanwezig zijn en telefonisch bereikbaar is. 
 
 



 
 
HR en tijdelijke werkloosheid: De vakbonden merken op dat wanneer iemand die in quarantaine wordt gezet, 
de werkgever deze medewerker rechtstreeks op tijdelijke werkloosheid mag zetten. Vanuit HR volgt er dan een 
mail met de melding dat betrokken werknemer zijn dossier bij de RVA verder moet invullen. Dit is dus fout! HR 
dient de correcte informatie te geven. De betrokken werknemer dient bij zijn vakbond of de hulpkas online de 
werkloosheid aan te vragen via een vereenvoudigde procedure. HR zal zijn mails aanpassen. Collega’s die hulp 
nodig hebben, kunnen hun delegeé’s vragen om bijstand. De vakbonden kunnen dit in het vakbondslokaal 
rechtstreeks “Online” aanvragen voor de medewerker. 
 
Documenten HR: De vakbonden vragen nogmaals om documenten voor de ziekenkassen sneller te 
behandelen vanuit HR. Medewerkers dienen soms lang te wachten op vergoedingen/afhandeling dossiers. 
HR antwoordt dat na de payroll de gegevens elektronisch bezorgd worden aan de ziekenfondsen. Daarna 
bepaalt het ziekenfonds zelf wanneer de uitbetalingsdagen zijn. 
 
Vacature voor extra Magazijnier Heist: 
WN.afv. vraagt of er nieuwe vacatures worden opengezet voor magazijnier bij MSD Heist? 
We vernemen dat een uitzendkracht na 4m. tewerkstelling vernomen heeft dat hij geen MSD tijdelijk contract zal 
krijgen, 1 magazijnier heeft reeds 4 opeenvolgende tijdelijke contracten gekregen en mogelijks geen vast 
contract. 
1 magazijnier op SWT is en 1 magazijnier onlangs op pensioen is gegaan. 1 magazijnier langdurig afwezig is 
wegens ziekte, maar hiervoor geen vervangcontract is gegeven.  
Dus 5 magazijniers minder in de 2 ploegen.  
We wensen mee te geven dat het niet de bedoeling kan zijn om meer werkdruk op de overgebleven 
magazijniers te leggen. Tevens kan een tekort aan magazijniers niet opgevangen worden door eventueel 
overwerk. 
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