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                                           Verslag SD van 05 mei 2022:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers: Starters: 2 operatoren LOC, 1 Warehouse operator.  
Stoppers: 1 operator SPE. 
 
SD-vergaderingen: De SD-afvaardiging stelt voor om de SD-vergaderingen terug op vrijdag te laten plaats 
vinden. Aangezien sommige deelnemers gevraagd hadden om ook op donderdag te vergaderen. Aangezien ze 
veel belet zijn, het voorstel om terug vrijdags te vergaderen. Dit wordt nog verder bekeken door HR. 
 
Morgan Stanley: Van Looveren Michaël “Assoc. Dir, Labor Relations” heeft 30 namen van medewerkers die 
nog problemen hebben doorgekregen. Deze zijn via een global contactpersoon doorgegeven aan Morgan 
Stanley. Via deze weg zal getracht worden om opnieuw toegang te krijgen. Update: de mensen zullen 
persoonlijk door Morgan Stanley telefonisch gecontacteerd worden. Momenteel zijn er nog steeds een 10-tal 
dossiers die nog openstaan en waar nog problemen zijn. WN. Afv. vraagt of er 1 contactpersoon bij Morgan 
Stanley kan aangesteld worden voor Organon Heist die op de hoogte is van huidige problemen?  
Indien medewerkers nog steeds problemen hebben met account van Morgan-Stanley dient hij/zij Van Looveren 
Michaël een mailtje te sturen. 
 
Overbruggingsploeg steriele: De medewerkers hebben gekozen om geen 6de feestdag te presteren in 2022. 
Zij zullen 24 uur doorheen de week komen presteren. SPF zal verder in 2 overbruggingsploegen blijven 
produceren. Voor afvulling is dit 1 ploeg waarbij er een 3de medewerker extra wordt voorzien. De bedoeling is om 
ondersteuning te geven. De voorziene taken zullen zijn: inspectie, partwashers, autoclavering, bediening van de 
sip-skids. De medewerker van Q in de overbruggingsploeg wordt terug naar de weekploeg getransfereerd. Voor 
de overbruggingsploeg van LOC dienen nog gesprekken te gebeuren over de te presteren uren in de week.  
Op de ondernemingsraad van 10 mei 2022 wordt dit verder bekeken.  
 
Ik ben zwanger: Door de vakbonden is er gevraagd om op intranet een rubriek/map te voorzien met info voor de 
medewerkers die zwanger zijn. HR zegt dat er een nieuwe HR website in ontwikkeling is, wanneer deze klaar is 
zal dit mee opgenomen worden. De bedoeling is om hier met linken te werken om snel over alle info te kunnen 
beschikken.  
 
Woon-werkverkeer omleidingen: Door de geplande werken aan het rondpunt in Heist o/d 
Berg/Liersesteenweg/ N10/N15 zullen medewerkers misschien een ander traject naar de site dienen te nemen. 
Voor deze collega’s zal HR tijdelijk het aantal meer gereden kilometers in rekening brengen op het sociaal 
abonnement indien deze periode langer dan een maand duurt. HR heeft een invulformulier op het intranet 
voorzien onder de map woon-werkverkeer ‘Tijdelijke wijziging woon-werkverkeer wegens wegenwerken’.    
De medewerker dient dit aan te vragen per mail met een bewijs van de omleiding. Dit kan een foto zijn van de 
duur van de werken aangegeven langs de kant van de wegenwerken of info verschaffen via de website 
https://wegenenverkeer.be/werken/rotonde-fabiola-wordt-ovonde-met-vijf-fietstunnels 
 
Steriele afvulling/inspectie: De IPT Lead van steriele meldt dat er 3 vaste contracten zullen toegekend worden. 
De kandidaten zullen zo snel op de hoogte gebracht worden. Mogelijks gaan deze contracten in op 1 juni 2022 
ofwel op het aflopen van hun tijdelijk contract.  
 
Vacatures QOI: De vakbonden vragen waarom de openstaande vacatures bij QOI niet opengezet en 
bekendgemaakt zijn voor alle medewerkers. Er starten nu medewerkers op in vacatures waar niemand weet van 
heeft. HR zal dit nakijken.  
 



 
  

 
 
 
Problemen met witte kledij:  Er is een grote partij niet gelabelde witte kledij binnengekomen. De bedoeling was 
om deze gelabeld binnen te krijgen en te verdelen aan het personeel. Aangezien deze nu bij de reservekledij 
dienen gelegd te worden schept dit problemen naar opslag. Er is geen plaats meer, dus dienen deze naar 
Hulshout te worden gebracht. HR zal dit probleem doorgeven aan het CPBW. Hier zijn er nog openstaande 
issues wat betreft personeelskledij. 
 

 
Ter info: 
Vraag aan alle medewerkers: gelieve in uw Workday uw contactgegevens te updaten en eventueel aan 
te vullen en een gsm-nummer in te geven van een persoon die kan gecontacteerd worden ingeval van 
nood (ICE). 
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