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OR Verslag van dinsdag 18 juni 2019:  
 
Lezing en goedkeuring verslag OR vergadering 21 mei  2019: 
Na een correctie op een datum  van 16 april 2019 i.p.v. 19 maart 2019 werd het verslag zonder verdere 
opmerkingen goedgekeurd. 
 
CBRE einde beheerscontract of verlenging: 
Op de vraag van de WN-afvaardiging over het aflopen van het service contract van CBRE, deelt de 
WG-afvaardiging mee dat deze discussies lopen op regionaal niveau (Europa). Heist SLT is niet 
betrokken bij deze discussies. Het is afwachten wat er beslist wordt op regionaal niveau. 
 
Jobstudenten in de vakantieperiode juli/aug./sep. 2 019: 
Op vraag van de WN-afvaardiging of er jobstudenten worden tewerkgesteld, meldt vandaag de WG-
afvaardiging dat er studenten per uitzondering worden toegelaten: 6 jobstudenten in SPE, 1 in OSD 
en 2 in Quality. 
.  
Onkostennota’s voor SWT/pensioen: 
Alle onkostennota’s worden in COMET gemaakt en verwerkt. Echter, indien een medewerker uit 
dienst is, kan – per uitzondering- een onkostennota op papier gemaakt worden via de template die 
beschikbaar wordt gehouden wordt door Finance. 
 
HR-model: toelichting door Nihal Hammad (Dir, HR Bu siness Partner) 
De werknemersafvaardiging legt een opsomming van zijn verzuchtingen voor. Uit deze verzuchtingen 
wordt geconcludeerd dat er geen overwerk  meer wordt goedgekeurd vanaf 1 juli 2019. Nihal geeft 
haar toelichting over het HR-model. De werkgeversafvaardiging, inclusief Nihal, geven antwoorden op 
de verzuchtingen. 
 
Dit is een korte samenvatting van de discussie: 
Nihal: “ Het HR-model in België is laat ingevoerd wat betekent dat we al mensen hadden verloren 
vooraleer het model was ingevoerd. Dit maakte dat de medewerkers bij HR te veel werk hadden en te 
zwaar belast werden. 
 
De transformatie begon in juni 2018 en  Kim Van Loo, (recruiter) was de eerste verandering die wij 
konden zien. Zij zorgt voor onze “talent acquisition”-noden. (Ralph Salden, MSD-medewerker uit 
Nederland ondersteunt ons ook voor sommige profielen). 
  
Payroll werd vanaf februari geoutsourced naar SD Worx. Wij zijn niet de experten in payroll volgens 
Nihal. Wetgeving en alle regelingen in Heist zijn immers erg complex. Interne audits en controle zal 
gedaan worden door een MSD-medewerker Christian Clément. 
De HR-processen zijn uitgetekend en de HR-standaardtransacties zullen uitgevoerd worden door 2 
experten (Amélie en Laure). De face-to-face communicatie zal niet door hen gedaan worden, enkel de 
standaardtransacties. Op deze manier zal het HR-team tijd vrij hebben om voor de HR business te 
werken. 
 



De verandering was moeilijk en medewerkers van HR Heist wilden het team verlaten. Deze 
medewerkers zouden in het toekomstig HR-model immers hun vroegere taken niet meer kunnen 
uitoefenen. Op dit ogenblik hebben we deze mensen in het team in Heist: Natasja, onze junior HRBP, 
Bea, de HRBP en Brigit zal HR Lead worden. “En er is nog een vacature vrij voor een HRBP. Zoals je 
kan zien, hebben we de headcount laten stijgen en we werken met een gespecialiseerd team.” 
 
Werknemersafvaardiging: “Waarom heb je niet gekozen om met het team verder te gaan?”  
Nihal: “Het is de keuze geweest van de medewerkers om HR en MSD te verlaten.” !!!!! 
 
Na de uiteenzetting van Nihal werd de verklaring van de werknemersafvaardiging voorgelezen, punt 
per punt. Er werd door de werkgeversafvaardiging gereageerd op een aantal punten: 
 

- Problemen met 1000$ grant & Inspire: Kathleen stuurt de cases naar Nihal  
- Fietslease: er wordt gezocht naar een Belgische oplossing, zo wordt ook door Nihal bevestigd. 
- Cashless betalen: Bart vraagt na bij CBRE wat de status precies is. 
- De HR-director is gebaseerd in Brussel omdat er in Brussel verschillende afdelingen zijn van MSD. 

MMD is slechts één afdeling. De HR Lead in Heist werkt nauw samen met de HR-directeur. 
- De leegloop van HR:  

Nihal: “Het vertrek van Natalie was de “break down”. We moesten toen snel gaan in de transformatie. 
We weten dat dit een stressvolle situatie was. De medewerkers voelden zich gestresseerd en ze waren 
niet zo positief meer, ze konden niet meer op hun niveau werken. We hadden geen goede support 
meer, we moest vooruitgaan met de verandering. We hebben geen keuze gehad.” 
De werknemersafvaardiging: “De firma heeft niet genoeg moeite gedaan om de mensen te houden.”  
Nihal bevestigt deze stelling, het is juist. “Maar we moeten vooruit kijken. We hebben nu nieuwe 
mensen aan boord. We hebben jullie feedback nodig om het team te supporteren.” 
De werknemersafvaardiging: “De expertise is verloren.”  
Nihal zegt dat dit geen positieve kijk is. “We hebben nieuwe mensen aan boord, we hebben geen 
andere opties op dit moment. We hebben onze sociale partners nodig.” 

- HR is niet bereikbaar en OC’s doen HR-taken:  
Dat HR niet bereikbaar is, is juist volgens Nihal. Momenteel is er geen HR  
Over de OC-taken: “Het HR model is niet uitgevonden door HR, dit is het globale model. In het model 
gaat het om first line manager taken. Als de line manager te veel werk heeft, moet hij dit opnemen met 
zijn leidinggevende.” 
Line managers zijn volgens werknemersafvaardiging wel betrokken bij wettelijke HR-taken, bijvoorbeeld 
voor overuren. Werkgeversafvaardiging vindt dat de opleiding van line managers beter kan en dat dit de 
verantwoordelijkheid is van het SLT. 

- Werknemersafvaardiging laat weten dat de service van SD Worx op dit ogenblik niet voldoende is. Nihal 
bevestigt dat SD Worx verantwoordelijk zal zijn voor de payroll. Nihal vraagt tijd en geduld tot het werkt. 

- De werknemersafvaardiging vindt dat we een structureel tekort hebben aan ervaren vaste krachten. 
Werkgeversafvaardiging repliceert op deze manier: “Dit is een moeilijke tijd voor de site door de vele 
veranderingen. Het geeft veel stress bij de mensen. Permanente contracten worden inderdaad schaars 
gegeven, gezien de context van de producten die Heist zullen verlaten. Ten slotte is de turnover zeer 
laag en verlaten weinig mensen vrijwillig MSD Heist.” 

 
Werkgeversafvaardiging vraagt welke oplossing of welke volgende stap er is in deze discussie om 
samen aan oplossingen te werken.  
De werknemersafvaardiging staat open voor  dialoog. Wij verwachten concrete oplossingen en 
geen loze beloften. 
 

Varia:  
MES-problemen worden in het Engels gemeld, voor sommige medewerkers is dit moeilijk. De issues 
zullen besproken worden in het tierproces van de betrokken medewerkers. 
Er is een nieuwe regeling 1/10 tijdskrediet. De werknemersafvaardiging vraagt een plan om deze 
regeling in te voeren. Dit wordt verder via de SD besproken. 
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