
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 12 januari 2018: 
Vacatures:  zie achterzijde 
 
Interim starters/stoppers:  Starters: Geen. 
Stoppers : OSD: 3 operators. 
 
Nieuw Hospitalisatieplan en Invaliditeitsverzekerin g (Income Care):  HR meldt dat de inschrijvingen en polis 
naar alle werknemers en SWT-ers verstuurd zijn. Collega’s die nog geen documenten van Vanbreda  
ontvangen hebben dienen dit aan HR te melden. Medewerkers waarvan de documenten niet tijdig binnen zijn, 
zullen eind januari nog een reminder krijgen, via post en mail. Iedereen moet het antwoordformulier invullen en 
opsturen. De vakbonden melden dat medewerkers de antwoordformulieren altijd mogen bezorgen aan hun 
vakbondsvertegenwoordigers, dit via de vakbondsbrievenbussen of aan de militanten. Deze documenten 
worden dan ingescand en per mail verzonden naar MSDHospi@vanbreda.be. 
HR meldt dat ze bekijken hoe en wanneer infosessies Hospitalisatieplan en Income Care kunnen ingepland 
worden. Er zal tevens een lijst opgemaakt worden met meest gestelde vragen/antwoorden (FAQ). Deze lijst zal 
dan op intranet komen. Nieuwe afspraken/info zoals “aangifte van een hospitalisatie/MSD_Assi-link toelichting 
kan je terugvinden op het intranet onder HR->info voor alle medewerkers. 
HR meldt dat ook de polis invaliditeitsverzekering ( Income Care ) per post en per mail verzonden zal worden. 
Ook hierover zullen infosessies gegeven worden door HR. 
Bedienden in dienst op 31 dec 2017 hadden al een invaliditeitsverzekering en zij zullen kunnen kiezen tussen 
de oude polis behouden of de nieuwe polis afsluiten. Dit heeft te maken met verschillen in de polis en de 
verworven rechten vanuit het verleden. Zij dienen hun keuze individueel te maken.  
Bedienden en arbeiders die in dienst komen met een MSD contract vanaf 1 jan. 2018 zullen onder de nieuwe 
polis Income Care vallen.  
HR Business Partner Karina Put gaat zich informeren over AG Care Vision en andere wachtpolissen. Dit is een 
voorfinanciering om bij pensionering een gunstige premie te bekomen. Wordt deze polis mee overgenomen? 
Aangezien Vanbreda Risk & Benefits dit ook aanbiedt via hun wachtpolis.  MSD medewerkers dienen over de 
mogelijkheden goed geïnformeerd te worden. Medewerkers die een ernstige/chronische ziekte hebben dienen 
éénmalig een ingevulde schadeaangifteformulier samen met een attest van uw behandelende arts of specialist 
naar Vanbreda te sturen of via e-mail te bezorgen. 
Er zijn ook nog een aantal punten waarmee de vakbonden niet akkoord gaan. Hier zullen de vakbonden de 
directie van op de hoogte brengen. 
Weekendploeg steriele:   Vooraleer op te starten in de steriele afvulling met de overbruggingsploeg, dient er 
nog een mediafill uitgevoerd te worden. De bedoeling hiervan is om een procedure aan te passen waarin men 
kan bewijzen dat men 12 uur arbeid kan verrichten en toch alle garanties op steriel werken kan geven aan de 
betrokken instanties. Door HR werd bekeken hoe dat zij de vereiste medewerkers binnen een wettelijk kader 
deze prestaties kunnen laten verrichten. Er wordt geopteerd om 2 operatoren (vrijwillig) een volledig weekend 
te laten opkomen en dit volgens de bestaande cao-afspraken. Door HR werd er tevens een regeling uitgewerkt 
voor de TPO/milieucontrole die dan een 6de nacht opkomen + overwerk zullen presteren. De vakbonden melden 
dat de medewerkers geen loonverlies mogen lijden en een extra maaltijdcheque dienen te ontvangen.   
Het is de bedoeling om rond februari 2018 te starten met de eerste overbruggingsploeg steriele afvulling.  
De betrokken bedienden voor het weekendwerk hebben tot op heden nog steeds geen CAO voor nachtwerk of 
weekendwerk. 
CAO afspraken betreft uitvoering van werk van een h ogere categorie:  We vermelden dat als een operator 
steriele, ondersteuning van de linefeeding activiteiten uitoefent het loonverschil steeds dient bijpast te worden 
conform de cao afspraken. IPT Lead Steriel zal dit verder opnemen met HR. 
 
 



Eindejaarspremie op shifturen : Eindejaarspremie op shifturen van jan. t.e.m. okt.2017 werd reeds eind 
november samen met eindejaarspremie 2017 uitbetaald. 
Eindejaarspremie op shifturen nov. t.e.m. 31 dec.2017 werden berekend en zullen kortelings worden uitbetaald. 
Anciënniteitsviering:  de viering zal doorgaan op vrijdag 26 jan.2018. Betrokken medewerkers werden via 
mail uitgenodigd. 
Aanvragen Eretekens Van de Arbeid-premie:  We informeren wanneer HR de memo gaat verspreiden over 
hoe en tot wanneer medewerkers de premie Eretekens Van de Arbeid kunnen aanvragen. 
 
 
 

De Militanten van ACV wensen iedereen een Gelukkig en 
Gezond 2018 toe! 
 
Overzicht Vacatures op 12 jan. 2018: 
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