
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 08 december 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: maandag 11/12/2017, 3 operatoren op SPE 
Stoppers : geen. 
 
Voorstelling nieuwe OC’s:  Maickel Spong is uitgenodigd en zal zich op 15/12/’17 komen voorstellen 
aan de syndicale delegatie. We stellen voor dat Marjolein De Pauw (HR medewerker) zich komt 
voorstellen. 
EHBO: Naar aanleiding van de vaststellingen dat er te weinig EHBO’ers zijn voorzien in de labo’s, 
gaat men hiervoor een actieplan opstellen. Dit zal gebeuren door de bedrijfsverpleegkundige Eline 
Balemans . 
Stakingsactie 19dec:  Vakbonden delen mee dat zij op dinsdag 19 december in Brussel een nationale 
betoging organiseren "tegen het pensioengeknoei van deze regering". Dit betekent dat er op MSD die 
dag geen interimmers mogen worden tewerkgesteld. 
GPS/EMPROVA: De SD afv. vraagt om de feestdagen en vastgelegde ADV-dagen en ook de ADV-1 
dagen zo snel als mogelijk in GPS/Emprova systeem in te brengen. Medewerkers hebben veel 
problemen momenteel, om op een correcte manier hun verlof voor 2018 aan te vragen. Kalender 
december 2018 daar zijn de kleuren van V/L ploegen nog niet ingebracht. Indien medewerker op 
15nov. afwezigheden heeft aangevraagd in een week waar normaal een feestdag valt werden er 5 
dagen van de saldoteller afgetrokken. Op de SD van 08 december 2017 antwoord HR dat alle 
problemen hieromtrent zijn opgelost. Wij vragen een snelle oplossing voor medewerkers die op 1 dec. 
2017 tijdelijk in dienst zijn. Zij hebben momenteel geen toegang tot Emprova om hun verlof in te 
geven. 
HR: Outsourcing aanvragen tijdskredieten en Themati sche verloven:  Schering-Plough Labo NV 
en SD Worx (Team Payroll Outsourcing Services) hebben besloten om samen te werken voor de 
organisatie van uw personeelszaken. Vanaf 01/11/2017  kan u als medewerker contact opnemen met 
het team van SD Worx indien u een vraag heeft met betrekking tot tijdskrediet en thematische 
verloven. WN afv. stelt dat er momenteel heel wat onduidelijkheid is over de afhandeling van een 
aanvraag tijdskrediet of thematische verlof. We stellen voor dat HR de aanvragen zelf doorgeeft aan 
SD Worx. Een standaard werkwijze dient best opgemaakt te worden van wie wat moet doen i.v.m. hoe 
de aanvraag verder afgehandeld wordt. Op de SD van 08 december 2017 wordt gemeld dat er nog 
geen actie werd ondernomen door HR. 

Inspire:  Het geven van anciënniteit geschenken zal vanaf nu via Inspire verlopen. We vragen hoeveel 
punten er in het systeem ingeladen wordt bij 5/10/15/20/25/30/35/40jaar anciënniteit. We vragen om 
duidelijke communicatie op te maken, te verspreiden en uit te hangen in de IPT’s. Momenteel worden 
er geen punten toegekend bij dienstjubilea. Men zoekt een oplossing voor overeenstemming van de 
aanpak in Heist en het globale programma. Wanneer er een oplossing is gevonden wordt dit met 
terugwerkende kracht rechtgezet. Lancering Inspire in Heist ging door op 8 december 2017. Meer info 
kan je vinden via intranet op About Me/Money of Inkomen. Info momenten en demo van het systeem 
zullen in december/januari via de maandelijkse meetings /Tierproces volgen. Meer info kan je 



bekomen via je leidinggevende of bij Femke Goorden (HR). Op je loonbrief kan je de punten of het 
bedrag terugvinden onder de looncode 1900. Hierop betaald men geen kosten. RSZ en 
bedrijfsvoorheffing worden betaald door MSD. Daarom wordt dit verder via looncode 4940 verrekend. 

PIP: Personal Improvement Plan:  De SD delegatie merkt op dat het gebruik van PIP’s veel te 
wensen overlaat. Collega’s die een PIP krijgen van hun leidinggevenden ervaren dit allesbehalve 
positief. Normaal mag een PIP niet als een verrassing komen. Volgens HR is het doel van een PIP het 
verbeteren van de prestaties van de medewerker door met hem/haar een (stappen)plan af te spreken. 
Dit plan en de stappen moeten haalbaar zijn en de 2 partijen moeten beiden geloven in succes . Wij 
merken op dat erin sommige gevallen misbruik wordt gemaakt van dit systeem. De eisen in een PIP 
gesteld zijn soms veel te zwaar en soms gewoon onhaalbaar. Door dit feit staan sommige 
medewerkers al met 1 been buiten. De vakbonden wensen hier vanaf het eerste gesprek mee 
betrokken te worden om zo de betrokken medewerkers te kunnen steunen indien nodig. 

Overzicht Vacatures op 08dec. 2017: 
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