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Lezing en goedkeuring OR verslag van 20 feb. 2018: 

Het OR verslag van 20 feb. 2018 werd overlopen en goedgekeurd. Enkele aanvullingen en 
opmerkingen over de lijstjes OR werden gegeven.  
WG afv. vraagt aan de WN afv. om de gegeven opmerkingen aan de lijstjes “In diensten en tijdelijke 
medewerkers” aan te passen en daarna via mail te willen versturen naar HR. 
WG afv. zal dit verder verdelen aan alle OR-leden. 
 
COMET update:   

Werkzaamheden zijn terug opgestart en de betrokken personen zitten terug in de cederstraat.  
Alles loopt volgens planning, Go Life is nog steeds voorzien feb.2019. Verschillende modules zijn 
terug opgestart. Dataload zal begin juni doorgaan daarna zullen er in juni-juli testen gebeuren.  
4 sites zullen einde 2018, voorjaar 2019 Go Life gaan, MSD Cherokee, Singapore, Brinny en Heist. 
 
Opsomming van de uitbetaalde Shiftpremie’s ploegena rbeid uitgekeerd in 2017: 

De Kortingen op de ploegenarbeid bedroeg in 2017 in totaal 5,3 miljoen euro. We vragen tevens om 
ook het totaalbedrag dat MSD Heist heeft uitbetaald aan shiftpremies V/L/N en overbruggingsploeg 
mee te delen. 
 
EFI vergadering (Economische en Financiële Informat ie):   

We vragen wanneer het EFI verslag van juni 2017 kan voorgelegd worden?  
Plaatsvervangend secretaris OR gaat dit verder afwerken. 
Voorzitter OR geeft mee dat op donderdag 21 juni 2018 de jaarlijkse EFI zal doorgaan. 
Het Trillium-document 2017 zal op volgende OR overhandigd worden. 
 
Varia: 

 Inspire:  
WN afv. stelt vast dat er naar de medewerkers toe hier weinig over gecommuniceerd werd. 
Het is de bedoeling dat je hierover op de hoogte word gebracht door uw OC/leidinggevende. 
WN afv. vraagt of Inspire ook thuis via PC kan geraadpleegd worden. WG Afv. zegt dat enkel     
werknemers met een MSD laptop thuis Inspire kunnen raadplegen. 
Voordelen alle aard: de punten die je via Inspire krijgt zijn zichtbaar op uw loonbrief onder 
looncode  1600 (Voordeel in natura Inspire Award in punten). De werknemer betaald hierop GEEN 
kosten. De wettelijke RSZ en Bedrijfsvoorheffing worden door MSD betaald. Deze worden via 
looncode 1944 verrekend ( Compensatie Premie Inspire). 
 
 
 
 



 

 Opleidingen via Bootcamp in IPT SPE:  
IPT Lead Peter Ingang geeft een toelichting rond de opleiding en bedoeling van de bootcamp.  
WN afv. uit hun bezorgdheid, er zijn te weinig vaste medewerkers om de toestroom van nieuwe 
medewerkers op te vangen. Vaste medewerkers die ineens 6 nieuwe uitzendkrachten kunnen 
opvangen en opleiden lijkt ons niet evident.  
De Nieuwe arbeiders/uitzendkrachten krijgen op een te korte tijdspanne te veel info rond 
allerhande procedures GMP/GMD SOP’s…, ze worden daarna bij aan een werkcentra gezet om te 
observeren en geven vaste medewerkers soms onterechte opmerkingen over de manier van 
werken. We maken er de werkgever attent op dat alle werkcentrums 100% van de aandacht van 
de medewerkers vragen en dat alle afleidingen een verhoging van fouten kunnen veroorzaken. 
We merken op dat er in het verleden per IPT 1 trainer was aangesteld, hij/zij was het 
aanspreekpunt waar de nieuwe medewerkers steeds bij terecht konden indien iets niet duidelijk 
was . We melden tevens dat er aan bepaalde werkcentra b.v. MPL –lijn, 1 gekwalificeerd persoon 
staat en al de andere operatoren vaak niet gekwalificeerd zijn. Volgens de geldende procedures 
mag er dan niet met deze lijn gedraaid worden. Indien de leidinggevende/OC alsnog beslist om 
(“niet compliant”) verder te werken met die lijn dan dient dit gedocumenteerd te worden door de 
OC. We merken op dat het documenteren ervan momenteel niet gebeurd. 
We stellen voor om bv vrijwilligers te vragen die als meter/peter die nieuwe operatoren/TPO’s 
verder opleiden. We geven tevens mee om via een newsflash of maandelijkse meeting meer 
toelichting aan de medewerkers te geven over inhoud van een bootcamp. IPT Lead zal een 
opvolgingsvergadering inplannen met de vakbonden.  
  
 

 Data integrity: Wij vragen om onderscheid te maken tussen data integrity en een menselijke fout. 
Gezien de hoge werkdruk en te weinig getraind personeel verhoogt de kans op menselijke fouten.  
Er wordt volgens de vakbonden te snel gegrepen naar een schriftelijke verwittigingen over data 
integriteit terwijl het om een menselijke fout kan gaan. Ook vragen wij om de regels bij het geven 
van een schriftelijke verwittiging te volgen. 
 

 Arbeidsreglement: WN Afv. geeft mee dat de bijlagen aan het arbeidsreglement aangepast dienen 
te worden. O.a. kalenders 2018, namen effectief en plaatsvervangend lid EOR enz… 
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