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Verslag van dinsdag 14 juli 2020: 
 

Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 16 juni 2020. 
De volgende opmerkingen werden geformuleerd: 
-Acties n.a.v. COVID 19 betreft de flows van de kleedkamer in de shiftwissel en voor de keuken 
worden permanent opgevolgd door de werkgever. Updates worden steeds gegeven in de syndicale, 
het CPB en de OR. 
-Het signaal ivm het schenden van de privacy in SPE door het filmen van medewerkers zonder 
expliciete toestemming is gegeven aan de afdeling. In de toekomst zal er steeds een overeenkomst 
worden opgemaakt vooraleer er wordt gefilmd. 
-De opmerkingen ivm Eurofins werden doorgegeven aan de directie van Eurofins. 
 
Goedkeuring verlofkalenders 2021.  
WG afv. gaat akkoord met het voorstel WN afv.verlofkalender 2021.   
 

- Kalender Vroege, Late en Dagploegen: 
11 Feestdagen in 2021:  
Vrijdag 01 januari: Nieuwjaarsdag, Maandag 05 april: paasmaandag,   
Vrijdag 30 april = 1 mei: Feest van de Arbeid, Donderdag 13 mei: OH Hemelvaart,  
Maandag 24 mei: Pinkstermaandag, Maandag 12 juli: = 11 juli Vlaamse gemeenschap,    
Woensdag 21 juli: Nationale feestdag, Maandag 16 aug: = 15 aug O.L.V. Hemelvaart,  
Maandag 01 nov: Allerheiligen, Donderdag 11 nov: Wapenstilstand, vrijdag 24 dec = 25 dec kerstmis.  
 
7 Vastgelegde ADV: 
Vrijdag 14 mei, vrijdag 12 november, maandag 27 december, dinsdag 28 december,  
woensdag 29 december, donderdag 30 december, vrijdag 31 december.        
                                      

- Kalender Nachtploeg:  
11 Feestdagen: 
Zondag 03 januari: Nieuwjaarsdag, zondag 04 april: paasmaandag,  
zondag 02 mei: Feest van de Arbeid,   donderdag 13 mei: O.-H.-Hemelvaart,  
Zondag 23 mei: Pinkstermaandag, Zondag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap,  
donderdag 21 juli: Nationale Feestdag,  zondag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart,  
maandag 1 november: Allerheiligen,   Donderdag 11 november: Wapenstilstand,  
zondag 26 december: Kerstmis 
7 Vastgelegde ADV-Dagen: 
Donderdag 22 juli, zondag 31oktober, donderdag 23 december, maandag 27 december,  
dinsdag 28 december, woensdag 29 december, donderdag 30 december. 
 
 



 

 

 
Referteperiode Covid-19 premie. 
De referteperiode voor de COVID 19 premie was van 15 maart 2020 tot 15 april 2020 (tot en met 14 
april 2020). De Feestdag van paasmaandag telde voor een niet gewerkte dag.  
De werknemer diende minimum 50% van het normale uurrooster aanwezig te zijn op de werkvloer. 
 
Maandelijkse verplichting CAO 108. 
Deze informatie was nog niet beschikbaar en zal aan de WN afv. zodra deze beschikbaar is 
doorgestuurd worden per e-mail. 
 
Verlenging corona-ouderschapsverlof. 
De verlenging van het corona-ouderschapsverlof is op donderdag 9 juli 2020 in het Staatsblad 
verschenen: het wordt verlengd tot 30/09/2020. Medewerkers kunnen na goedkeuring van de 
leidinggevende gebruik maken van deze verlenging. 
 
Opleiding Workday voor personeel. 
De medewerkers hebben geen opleiding gekregen in Workday. Als de medewerkers iets willen 
aanpassen in Workday, is dit niet eenvoudig. Ook de managers hebben geen opleiding gekregen. 
De werkgeversafvaardiging geeft toe dat er in de beginperiode van Workday te weinig opleiding en 
begeleiding is geweest. Intussen zijn de HRBP’s (HR Business Partner), Bea Spaenhoven en Bert 
Van Waeyenbergh ingewerkt en supporteren zij de managers met Workday-problemen. De 
werkgeversafvaardiging ziet de eerste resultaten omdat er minder fouten in Workday gemaakt 
worden.  
Voor de medewerkers blijft de manager het eerste aanspreekpunt. Deze kan bij de HRBP’s terecht 
voor ondersteuning en indien deze een Workday-probleem wil escaleren. 
WN afv. vraagt om deze info te willen communiceren. 

 
Organisatie werkplanning 27/10-2/11 ten gevolge van NewCo-migratieplan: 
Er zal een “transactional freeze” zijn waarbij de master data zullen bevroren worden gedurende deze 
periode. We gaan zo veel mogelijk verder produceren, zeker op de MSD-producten gaat deze freeze 
geen impact hebben (Remicade, Keytruda, Temodal, ...). Voor de NewCo-producten gaat de 
werkgever nog bekijken welke impact het heeft. Er wordt per IPT een actieplan opgesteld om de 
productie zo weinig mogelijk te verstoren. 
Er is geen verder nieuws over NewCo. 
 
Toelichting over de gepresteerde uren van de uitzendkrachten in 2019. 
Volgens de berekeningen kloppen het aantal uren en het aantal uitzendkrachten, zoals besproken op 
de EFI-vergadering. 
Toelichting over de gepresteerde uren van de contractors. 
WG-afv. geeft een aantal cijfers van  “vaste” contractors: 
IT: 28 contractors, EHS: 4, HR: 2, Operations: 110, Quality: 50 
      
 VARIA: 
Geen variapunten.  
Omwille van de verlofperiode worden de OR lijstjes van juli 2020 tesamen met de OR lijstjes van aug 
aan de OR van 25 augustus 2020 toegevoegd. 
Volgende Ondernemingsraad zal doorgaan op dinsdag 25 augustus 2020.  
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