
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 02 juni 2017: 
Vacatures:  zie achterzijde.  
Nieuwe vacatures:  
Bedienden: 1 Q-artwork Authorisatie Expert, 1 back-up QP LOC 
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: 1 operator OSD. 
Stoppers: geen. 
 
Flex center( Adecco inhouse): 
Mevr. Ursula Wouters stelt zich voor aan de leden van de SD, ze ondersteunt het Flex center alsook de interim 
medewerkers bij MSD Heist. Bij vragen is het steeds mogelijk om haar te contacteren. De SD afvaardiging 
heeft van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om de afspraken i.v.m. interim arbeid te herhalen. Bepaalde 
zaken werden toegelicht door beide partijen om een vlotte samenwerking te garanderen.   
 
OSD Formulatie: 
Tijdens de vorige SD vergadering werd gemeld door WN. afv. dat in formulatie OSD, op sommige werkcentra, 
werknemers op sommige dagen niet de mogelijkheid hebben om van het recht op pauze gebruik te kunnen 
maken. Hierdoor kan men dan niet gaan drinken of eten. Na het melden op de vorige SD, gebeurt dit nog 
steeds. WG. afv. heeft dit reeds besproken met de IPT Lead maar zal dit nogmaals verder bekijken. In de ene 
ploeg is het probleem opgelost terwijl het in de andere blijft bestaan. Wij dringen erop aan om dit ogenblikkelijk 
te beëindigen. In het arbeidsreglement staat duidelijk omschreven wanneer de pauze’s kunnen genomen 
worden. Het is aan de werkgever om opgeleid personeel te voorzien ter aflossing, als dit niet kan dient de 
productie stil gelegd. 
 
Openstaande vacatures: 
WN. afv. vraagt naar de reden waarom dat de 2 vacatures OPE in OSD zo lang blijven openstaan. WG. afv. 
verduidelijkt dat het de bedoeling was om deze vacatures in te vullen door interne verschuivingen maar dat dit 
tot op heden nog niet gelukt is wegens te weinig geschikte kandidaten. 
 
Anciënniteitsgescheken: 
WG. afv. licht toe dat men vanuit Global bezig is om van provider te veranderen. Momenteel, wordt er 
samengewerkt met O.C. Tanner, maar dit zal in de toekomst veranderen. Concrete informatie is er echter nog 
niet. De mensen die in juni, juli of augustus normaal een anciënniteitsgeschenk ontvangen, zullen in het najaar 
de mogelijkheid krijgen om een geschenk of award te kiezen bij de nieuwe provider. 
 
Overbruggingsploeg: 
WG. afv. meldt dat er problemen geweest zijn met de gemaakte afspraken tussen het magazijn en de 
overbruggingsploeg i.v.m het leegmaken van de gebruikte sassen. Deze problemen zijn in tussentijd 
besproken met de betrokken leidinggevenden. Wordt opgevolgd. 
 
Magazijn: 
WN. afv. vraagt waarom de drinkwaterfontein in het magazijn verdwenen is. Tijdens de vorige vergadering van 
het CPBW werd deze vraag uitdrukkelijk gesteld. Toen werd hierop geantwoord dat er geen plannen waren om 
deze te verwijderen echter, is dit nu toch gebeurd. WN. afv. dringt erop aan om deze terug te plaatsen !  
 
 
 
 
 



Speed pedelec:  
WN. afv. meldt dat vanaf 1 jun 2017 de speed pedelec (snelle elektrische fiets) ook recht geeft op een 
fietsvergoeding. Dit wetvoorstel is ingediend in mei 2017 en gaat van kracht vanaf 1 jun 2017. Ook zou hier 
met terugwerkende kracht de fietsvergoeding tot 1 jan 2017 rechtgezet worden. WG. afv. heeft hier nog geen 
info over ontvangen maar zodra deze gekend is, zal deze toegepast worden. 
 
Woon-werkverkeer:  WN. afv. meldt dat vanaf 1 jun 2017 nieuwe tarieven van kracht zijn. WG. afv. zal dit 
nakijken en toepassen wanneer het wettelijk kader dit toelaat. 
 
Maaltijdcheques COMET:  

WN. afv. vraagt voor de collega’s die vanuit productie mee COMET moeten ondersteunen en dus niet de 
mogelijkheid hebben om warm te eten in de Cederstraat, recht hebben op een verhoging van de 
maaltijdcheque. WG. afv. zegt dat dit niet toegepast word waarop de SD afvaardiging verwijst naar de CAO 
waar duidelijk in vermeld staat dat bij gebrek aan warme en koude maaltijden de maaltijdcheques verhoogd 
worden, dit conform de regeling voor de medewerkers in Hulshout. 
 
Onbetaald verlof: 
WN. afv. meldt verschillende vragen gekregen te hebben van medewerkers die niet genoeg wettelijke 
verlofdagen opgebouwd hebben, dit zijn collega’s die ofwel niet in aanmerking komen voor jeugdverlof of 
seniorenverlof. Medewerkers die enkele dagen onbetaald verlof willen opnemen kunnen dit bespreken met 
HR. De wet voorziet ook in het opnemen van het jaarlijks verlof naar Europees recht. Dit is echter een 
complexe wetgeving waarbij verlof toegestaan wordt, maar de vergoedingen worden ingehouden van het 
verlofgeld van het volgende jaar. 
 
Overzicht Vacatures op 06 juni 2017: 

 

ACV- LBC  


