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Verslag SD van vrijdag 27 april 2018: 

Vacatures:  zie achterzijde. 
Interim starters/stoppers:   Starters: geen. 
Stoppers: 1 Operator SPE, 1 Operator OSD. 
Loonbrieven:  Wij melden dat er regelmatig loonbrieven niet correct zijn. HR zegt dat de betrokken 
personen steeds mogen langskomen (tijdens de openingstijden of via afspraak) om hun loonbrief te 
laten controleren. Wij vragen of het mogelijk is om de meest gebruikte codes die op de loonbrieven 
voorkomen op te lijsten en op MSD Heist intranet te plaatsen. Codes met de nodige betekenis, omdat 
het vaak onduidelijk is wat er op de loonbrief staat. HR lead antwoordt dat achter sommige codes meer 
dan 1 boodschap kan zitten. Er wordt naar een oplossing gezocht. 
Werkgroep Mobiliteit:  Deze werkgroep zal in de toekomst door Ingang Peter en Eric Ceresa begeleid 
worden. Wij melden dat de werkgroep mobiliteit is opgenomen in de huidige cao en dat we als 
vakbonden resultaten wensen te zien. 
Kleedkamers noord en zuid: We merken op dat er in de kleedkamers een gebrek is aan voldoende 
kleedkastjes, mensen die geen kleedkastje hebben krijgen een locker waar helmen in worden 
bewaard. Wij hebben gevraagd om een oplossing te zoeken. Dit is gemeld aan Patrick Denissen en 
Kris De Schepper, Dit wordt verder bekeken. 
Steriele:  We merken op dat er een vrijwilliger gezocht wordt om in 1 weekend van 05 en 06mei te 
komen werken van 6-18u in verband met mediafill ampullen. Er is hiervoor nog géén aanvraag aan de 
syndicale delegatie gedaan. HR lead is ook niet op de hoogte. We geven mee dat deze vrijwilliger 
geen loonverlies of ADV-verlies mag hebben en het aantal maaltijdcheques dient correct te zijn. 
Linefeeding door operatoren in IPT STER.:  De IPT Lead van Steriele heeft een vergelijking 
gemaakt met de andere IPT’s en is van oordeel dat de linefeeder taken verschillen op steriele van de 
andere IPT’s. We gaan niet akkoord met deze interpretatie!  
De IPT lead zal dit verder bekijken met HR lead. (is nog steeds lopende). 
INSPIRE: punten i.v.m. anciënniteitsgeschenk:   Bij een aantal medewerkers die in 2017 recht 
hadden op een anciënniteitsgeschenk zijn de punten uit Inspire verwijderd. Een aantal medewerkers 
heeft rond de Cyber aanval zelfs géén mail ontvangen dat zij in aanmerking kwamen om een 
anciënniteitsgeschenk te kiezen. Wordt opgevolgd. 
MSD wenst de punten te harmoniseren. Momenteel zijn deze punten nog niet terug ingevoerd.  
Eretekens van de arbeid: uitbetalingsafspraken: 
We vragen of dat de uitbetalingen van de premie “eretekens van de arbeid” kunnen nagekeken 
worden. Medewerkers hebben hun “diploma Ereteken van de Arbeid” thuis ontvangen, maar hebben 
nog geen premie betaling via een aparte loonbon ontvangen.  
HR lead zegt dat er voor de SD een lijst komt en dat de premie wordt betaald in juni. 
Vakbondsactie te Brussel:  
Woensdag 16 mei 2018  gaat er een nationale vakbondsactie te Brussel door dit i.v.m. de pensioenen. 
AG Income Care en groepsverzekering:  op de toelichting van de nieuwe hospitalisatieverzekering is 
door HR meegegeven dat wanneer een medewerker vanaf 30 dagen arbeidsongeschikt is wegens 
ziekte (na het gewaarborgd maandloon), hij/zij dit dient te melden( via mail of telefonisch) aan HR.   
HR zal dan AG Income Care op de hoogte brengen. Het gaat hier over het % werkgeverbijdrage aan 
de groepsverzekering dewelke sedert 1 jan 2018 na 30 dagen afwezigheid verder betaald wordt door 
AG income care. We vragen aan HR lead of dit net zoals bij de bedienden niet automatisch kan 
gebeuren. 



Hospitalisatieverzekering:  We maken melding dat er i.v.m. de hospitalisatieverzekering onterecht 
premies werden ingehouden bij de werknemers van bv. kinderen/partner die men doorgaf aan 
Vanbreda en niet meer wenste aan te sluiten. Ook melden we dat de looncorrecties die er worden 
doorgevoerd niet duidelijk of onjuist  zijn. Er zijn vaak verschillende correcties die het nakijken 
bemoeilijken. HR vraagt uitdrukkelijk om individueel te willen nakijken of de afhoudingen correct 
werden toegepast en indien niet, dit per medewerker te willen melden aan HR.  
Het Medi-link en Assi-link kaartje is eind april naar iedereen verzonden. 
HR: HR Helpdesk  meldt dat de openingsuren dienen gerespecteerd te worden. 
Wij vragen om de openingstijden zichtbaar te maken. We vragen om voor de nachtploeg ook enkele 
openingsuren te voorzien. HR lead zegt dat medewerkers nacht best een mail sturen naar HR onthaal 
en naargelang het probleem zal een medewerker HR dan vroeger komen. 
Voor dringende zaken kan je altijd een afspraak maken telefonisch of via e-mail: 
hr.helpdesk.heist@merck.com   Rond de openingsuren van het HR loket zal via de kortsluiter nog 
een artikel verschijnen. Een overzicht zal aan de cafetaria noord terug uitgehangen worden. 
Werknemers vragen zich ook af waarom er op HR medewerkers van 2 contractorfirma’s zitten, n.l. 
Acerta en SD Worx. HR Lead antwoordt dat er op dit moment nog géén toestemming vanuit MSD US 
is om terug iemand met een MSD contract aan te werven. Daarom is beslist om de activiteiten door 
contractors te laten uitvoeren. 
Toekenning van Verlof op SPE nacht:  Wij hebben vernomen dat de verlofregelingen SPE nacht niet 
correct verlopen.HR Lead zal dit bespreken met de betrokken IPT Lead. Opmerkingen van de 
medewerkers werden doorgegeven 
.  

Overzicht Vacatures op 27 april 2018: 
 

 

ACV 


