
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 24 feb. 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde : 
Nieuwe vacatures arbeiders : 4 operatoren voor steriele, 1 magazijnier productiewarehouse  Hulshout. 
 
Interim Starters/stoppers:  
Stoppers: 1 operator op OSD, 1 bereider OSD. Starters: 6 operatoren op OSD, 1 TPO voor LOC verpakking 
start op 6 maart. 
 
Stakingsdag van 24 maart:  HR-lead vraagt om een éénduidige afspraak te maken wanneer deze 
stakingsdag  door de nachtploeg kan genomen worden. 
 
CAO onderhandelingen: De SD delegatie vraagt wanneer de directie de onderhandelingen voor de 
overbruggingsploeg zal opstarten. Hiervoor zal er een mail verstuurd worden door de directie met voorstel 
data. 
 
Parking Noord (overzijde van het bedrijf):  Alle carpoolplaatsen zijn voorzien op de parking on site. Er werd 
beslist om geen extra carpoolplaatsen te voorzien op de parking aan de overzijde. 
 
Labo’s doorgang:  De SD delegatie vraagt nogmaals naar de stand van zaken i.v.m. het verplaatsen van de 
tikklok  labo’s. Dit zal besproken worden in het SLT team met terugkoppeling naar de SD. 
 
Nieuwe OC’s / IPT Lead:  Stijn Vissers (IPT Lead Ster) komt op 24/2 zich voorstellen. Katrien Forier (OC OSD 
formulatie) op 3/3 en Gunther Van Herck (OC OSD afvulling) op 10/3. 

Nieuwe IPT-lead Steriele  Stijn Vissers heeft zich voorgesteld op deze SD-vergadering. Stijn is van opleiding 
industriële apotheker, heeft een Lean 6-sigma Green&Black Belt en Master Business Admin. opleiding. 

Stijn heeft in het verleden 8 jaar voor MSD gewerkt . Hij is gestart bij In Process-Validatie. Daarna heeft hij 
Nasonex en MPS-systeem begeleidt en nog 2 jaar QP Steriele geweest. 

Stijn had de firma verlaten om bij UCB en GSK te werken. 

Goedkeuring verlof:  De SD delegatie merkt op dat de jaarlijkse verloven in LOC en OSD deze week werden 
goedgekeurd. 
 
CBRE/wachttijden:  Vanuit alle afdelingen zijn er opmerkingen over CBRE i.v.m. de wachttijden om bepaalde 
taken uit voeren. Sommige aanvragen duren weken tot maanden! De SD delegatie vraagt om dringend 
maatregelen te nemen. Er wordt volop gewerkt aan dit issue. 
 
 
Reiniging kleedkamers Steriele:  Momenteel worden de kleedkamers mannen/vrouwen omstreeks 14:00u 
gereinigd met Spor-klenz. Dit gaat gepaard met een enorme geurhinder die irriterend werkt op de luchtwegen. 
We vragen om te bekijken of deze reinigingsactiviteiten niet op een ander/beter tijdstip zouden kunnen 
plaatsvinden zodat er minder impact is voor de medewerkers. 
 
 
 



Weekmenu catering:  Wij vragen of de kok de weekmenu reeds vrijdagvoormiddag om b.v. 10:00u op het 
intranet kan plaatsen. Zo kan een medewerker die in de vroege shift staat, reeds bekijken wat er ’s maandags 
tijdens de late shift op het menu staat. 
 
Loopbaan onderbreking:  Na de hervormingen door de regering in het dossier tijdskrediet (afbouw en/of 
beperkingen), is de vraag gekomen om verlof zonder wedde toe te kennen op vraag van de werknemer. Dit 
voor een termijn van max. 1 jaar. HR-lead wil dit punt mee opnemen tijdens de volgende CAO-
onderhandelingen. 
 
 
Carpooling:  Voor de medewerkers die gebruik maken van het carpool systeem en/of willen genieten 
van een fiscale vrijstelling of voorbehouden parkeerplaats. Vanaf februari is de periode om alle 
documenten hieromtrent aan te vragen of te vernieuwen. Voor de fiscale vrijstelling dient er een 
document op eer worden ingevuld. Documenten kan je vinden op HR intranet. 
 
 
 
Overzicht Vacatures op 24 feb. 2017: 
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