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Verslag SD van vrijdag 09 nov. 2018:  
Vacatures:  zie achterzijde. 
Interim starters/stoppers:    
Starters: 6 operatoren en 1 centrale weger IPT OSD, 1 operator IPT SPE, 1 operator IPT LOC. 
Stoppers: 1 operator IPT OSD, 1 operator IPT SPE. 
Introductie nieuwe leidinggevende W im Verhoeven:  
Dhr. Wim Verhoeven stelt zich voor als nieuwe OC van IPT OSD-verpakking. Wim is op 17 september 
2018 van start gegaan als OC en zal na verloop van tijd de plaats innemen van Gunther van Herck. 
Wim is 22jaar verkoopdirecteur geweest bij JCB Belgium NV. 
Parking on site:  
Omwille van de geplande werken zijn er een 40-tal parkeerplaatsen minder. Afdelingen FM en CBRE 
kunnen vanaf 15 okt.2018 ook niet meer on-site parkeren. De vakbonden denken dat er op de parking 
Schoorstraat in de toekomst een tekort aan parkeerplaatsen zal zijn. Zeker wanneer de 
weersomstandigheden omslaan en er minder medewerkers met de fiets naar het werk komen. 
Probleem wordt dagelijks op TIER 3 opgevolgd. De vakbonden vragen dringend te bekijken om de 
grindparking van de contractors mee in gebruik te nemen. Deze vraag werd ook op het CPBw 
gebracht. HR-lead geeft mee dat men laat bekijken om achteraan het bedrijfsterrein een extra parking 
te voorzien.  We willen meegeven dat dit op korte termijn moet kunnen ingevoerd worden. Vanaf maart 
2019 komen mogelijks een aantal medewerkers die momenteel i.v.m. COMET in de Cederstraat 
tewerkgesteld worden terug naar MSD. 
Income Care: 
De vakbonden hebben gevraagd waarom AG Insurance zoveel info nodig heeft van de betrokken 
personen die een aanvraag hebben ingediend. 
Info zoals bv. afgeleverde ziekteattesten aan de werkgever, uitslagen van RX, bloedonderzoek, en 
andere onderzoeken…Een arbeider werd voor aanvaarding van het dossier uitgenodigd bij een erkend 
arts aangesteld door AG Insurance. Dit medisch onderzoek verliep niet zoals zou moeten en de 
betrokken arbeider kreeg dan ook nog een boekje met 567 vragen mee naar huis waarop met ja of 
neen diende geantwoord worden. Dit kan volgens de vakbonden niet en werd doorgegeven aan HR-
lead. 
HR heeft contact opgenomen met de accountmanager van AG Insurance/Income Care en alle 
problemen doorgegeven. HR Lead zegt dat Account Mgr. van AG op bezoek gaat komen om over 
enkele cases te praten. Wordt verder opgevolgd. 
Werkhervatting na langdurige ziekte:  We vragen hoe de opvolging momenteel gebeurd als een 
medewerker na langdurige afwezigheid wegens ziekte terug het werk volledig hervat en er dus niks 
wijzigt aan het werkregime. Volgens HR Lead dient de OC of leidinggevende de naam van betrokken 
medewerker door te geven naar de bedrijfsverpleegkundige Eline Balemans. Zij maakt dan een 
afspraak met de bedrijfsarts IDEWE. 

 
Ter info: Vergeet niet bij hospitalisatie een docum ent van “verklaring op eer” in te vullen en aan HR te bezorgen. 

                      Dit formulier vindt je op Hei st intranet of je kan dit ook afhalen bij de recept ie. 
       
       Heist intranet         HR        Invulformulieren        Groeps- en Hospitalisatieverzekering  

   “Verklaring Hospitalisatie”. 
 
 



 
 
 
HR-organisatie wijziging:                                                          
Kathleen Vynck (Assoc. Dir, HR Business Partner) zal in de toekomst tijdelijk de rol van Change Lead 
opnemen, rapporterend aan François Marivoet. Zij zal de changes van enkele grote projecten mee 
opvolgen zoals: 

- In de eerste plaats als gevolg van COMET/MES/gLIMS Go Life. 

- Verbouwing steriele productie, installatie nieuwe ampullenlijn en opstart nieuwe spuitenlijn. 

- Uitrollen nieuwe kwaliteitssystemen (QSIP) 

- Beveiligen van onze computersystemen (ERMD) 

Al deze projecten zijn behoorlijk complex, groot in omvang en kunnen/zullen impact hebben op onze 
manier van werken en onze organisatie. De Change Lead zal continu de impact van de projecten op 
onze organisatie monitoren en input geven omtrent bijsturingen. Kathleen zal tijdelijk vervangen 
worden als HR Lead van MSD Heist. De zoektocht naar een tijdelijke vervanger is opgestart, de 
vacature staat open. 
Varia: 
-WN afv. Meldt dat de weekendploeg hun Motors niet meer binnen kunnen zetten in de voorziene 
stalling. HR-Lead zegt dat dit niet meer kan omdat de security op post moet blijven. Wordt verder 
bekeken. 
 

Overzicht Vacatures op 09 nov. 2018:  
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