
 
 
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 27 jan. 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde : 
 
Interim Starters/stoppers:  
 
Starters: Geen.  
Stoppers : Geen. 
 
Overuren OSD: Na aanvraag van overuren door OSD voor jan,feb,maart 2017 is de IPT Lead OSD 
een toelichting komen geven. Wegens grote achterstanden, machine pannes, personeelsissue ’s… 
werden deze voorlopig goedgekeurd. De SD afvaardiging wenst via de OR een lange termijnplanning 
wat betreft het personeel te ontvangen. Er is duidelijk een gebrek aan gekwalificeerd personeel. 
Hierin willen wij verandering zien. Wij drukken er nogmaals op dat een operator niet van dag op dag 
vervangen kan worden. Hier zit er steeds een probleem van +/- 6 maanden waar de medewerker 
dient opgeleid en gekwalificeerd te worden. Wordt zeker vervolgd. 
 
OSD pauzetijden:  Door de verontwaardiging die er ontstaan is na de oproep aan medewerkers OSD 
om tijdens de pauze naar het toilet te gaan is het onderwerp pauzetijden terug besproken met de IPT 
Lead OSD. De vakbonden stellen dat er rond toiletbezoek geen interpretaties vanuit OSD dienen te 
komen. Het arbeidsreglement en de wetgeving is daar duidelijk over. Men moet ten allen tijde het 
toilet kunnen bezoeken. De IPT Lead zal dit op de maandelijkse meeting terug opnemen en 
verduidelijken. Zij was ook van mening dat de communicatie niet duidelijk werd gebracht.  
 
OSD transfertvergoedingen: De IPT Lead stelt dat er geen taken uitgevoerd worden door admin 
polo’s of teamleaders die recht geven op transfertvergoedingen. De taken die recentelijk zijn 
bijgevoegd behoren volgens de IPT Lead  tot het takenpakket van de admin.polo Volgens de 
trainingsmatrix zijn de taken conform de functies. De trainingsmatrix en de functieclassificatie zullen 
verder bekeken worden door de SD afvaardiging. Wordt vervolgd. 
   
Keuken zuidgevel:  Het issue van het verdwenen fruit is met alle betrokkenen besproken. Het bleek 
hier om een misverstand te gaan. Er zijn ook maatregelen afgesproken i.v.m. het reinigen van de 
ijskasten. 
 
Steriel/OC : Ferdy Onink komt zich voorstellen als OC afvulling Steriele afdeling. Ferdy is van 
opleiding doctor in de industriële chemie. In het verleden heeft Ferdy bij DSM (Delft), BetinneHoeve 
(Etten-Leure) een spray-droog installatie geoptimaliseerd en bij Friesland Campina en nieuwe fabriek 
helpen opstarten. Hij heeft veel ervaring opgebouwd in de sector zware chemie en is nadien 
overgestapt naar de voedingssector. Na zijn verhuis naar België is hij bij MSD in dienst gekomen 
sinds mei 2016.  
 
 
 
 



 
CAO afpraken arbeiders 2016-2017:  Vanaf 1januari zullen de lonen worden verhoogd met 0,2€. 
Hierdoor zal tevens de ploegenpremie verhogen.  
De Maaltijdcheque: 
- Voor de categorie van de arbeiders die tewerkgesteld zijn in de nachtploeg, overbruggingsploeg 

en in het magazijn van Hulshout, wordt het bedrag van de maaltijdcheque als volgt bepaald: 
• De tussenkomt van de werkgever bedraagt 5,51€. 
• De tussenkomt van de werknemer bedraagt 1,09€. 

Bijgevolg bedraagt de nominale waarde in totaal 6,6 0€. 
- Voor de overige categorieën van arbeiders, wordt het bedrag van de maaltijdcheque als volgt 

bepaald: 
• De tussenkomt van de werkgever bedraagt 2,91€. 
• De tussenkomt van de werknemer bedraagt 1,09€. 

Bijgevolg bedraagt de nominale waarde in totaal 4,0 0€. 
 
 
V.Z.W. Scherenti/ vacature: De vriendenkring Scherenti is dringend op zoek naar een MSD collega 
die bereid is om het dagelijks bestuur waar te nemen. Hij/zij zal deels op vrijwillige basis alle 
activiteiten organiseren en coördineren samen met andere vrijwilligers. Heb je interesse? Meer info 
kan je bekomen bij Schouteden Bart , Vynck Kathleen, Van Humbeeck Werner en Huysmans Ivan. 
 
 

Overzicht Vacatures op 27 jan. 2017: 

 

 

ACV-LBC  


