
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 27 okt 2017: 
 
Vacatures: zie achterzijde 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: maandag 30 okt okt 2017, 2 bereiders OSD, 1 operator  LOC. 
Stoppers : 1 operator in SPE en 1 bereider OSD. 
Tikklok steriele: 
Medewerkers krijgen regelmatig van de OC te horen dat ze geen in- en of uittik registratie zouden 
hebben. Vaak zijn ze zeker dat ze wel geregistreerd hebben. We vragen aan de werkgever/HR om 
het systeem te willen laten nakijken. 
Interne sollicitaties: 
Interne medewerkers solliciteren voor interne vacatures zoals bv TPO nachtploeg, SPE 
overbruggingsploeg, vacatures steriele, enz... We vragen om beter te communiceren aan de 
werknemers die gesolliciteerd hebben en hen te informeren i.v.m. de redenen over het al dan niet 
hebben van een functie. We vragen om duidelijk en eerlijk te willen zijn naar de sollicitanten toe.  
De werkgever stelt dat soms meerdere sollicitanten de juiste profielen hebben, er wordt dan gekozen 
op basis van ervaring daar de functie maar aan 1 iemand toegekend kan worden. We vragen dan ook 
uitdrukkelijk om aan de sollicitant te willen melden indien hij/zij mogelijks in de toekomst wel in 
aanmerking zou kunnen komen. 
Niet communiceren t.a.v. de werknemer getuigd van weinig respect. 
Opstart 1ste Overbruggingsploeg SPE VA-lijn: De eerste ploeg in SPE start in de dagploeg op, 
vanaf 3 nov 2017 met 3 werknemers. De ploeg zal wekelijks wisselen (Dag en nacht) De medewerker 
dient de week voor hij/zij naar de overbruggingsploeg gaat geen prestaties te leveren. Een extra 
medewerker zal in overuren starten om de ploeg tijdelijk te ondersteunen. Vanaf dec start de 4de 
persoon in deze overbruggingsploeg. Mogelijks zal er nog een 2de SPE overbruggingsploeg voor VA-
lijn opstarten. 
Varia: 
Aflossing filmcoater OSD. 
WN.afv. meldt dat bepaalde filmcoaters zelf voor hun aflossing moeten zorgen tijdens de pauze’s 
WG.afv. leest een mail voor van de betrokken OC’s. Deze OC’s stellen dat de filmcoater niet mag 
alleen gelaten worden bij het sproeiprogramma. Collega’s spreken steeds onderling af wie wanneer 
aflost. Indien nodig lost de OC af. Filmcoaters hebben een doordraaischema. Het is niet zo dat 
iemand die hier staat niet zou kunnen gaan eten. 
Betrokken personen dienen de OC aan te spreken indien het doordraaischema niet werkt.  
Goedkeuren verlofdagen: 
WN.afv. meldt dat op verschillende afdelingen nog steeds afwezigheidsaanvragen voor de laatste   
2 maanden van het jaar niet zijn goedgekeurd. Medewerkers hebben wel hun aanvragen tijdig 
ingediend. 
WG.afv. zegt dat ze contact heeft opgenomen met de IPT leads en hen heeft gevraagd om al het 
aangevraagde verlof te willen goed/afkeuren. 
Prijzen cafetaria: 
WN afv. meldt vaak aangesproken te worden over de verhoging van de cafetaria prijzen voor externe 
medewerkers die jaren tewerkgesteld zijn bij MSD.  Ook is er geen logica in de verhoging van de 
prijzen. 
Geen SD op vrijdag 3 en vrijdag 10nov. 
 



 
 
Vakbondsactie op woensdag 8 november 2017:  
Als antwoord op de oproep van het Europees Verbond van Vakverenigingen, organiseren we op  
8 november 2017 een vakbondsactie in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB. 
Hiermee willen we onze alternatieven voor een meer sociaal en rechtvaardig Europa voorstellen.  Wij 
eisen een sociaal Europa! 
Op Europees niveau willen we: 
het opzetten van een sterk, bindend en gecoördineerd Europees platform voor sociale rechten; 
het einde van de sociale dumping; 
de Europese sociale dialoog versterken; 
Een loonverhoging voor alle Europese werknemers: 
Op Belgisch niveau eisen wij dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt.  
Hij moet fundamentele beginselen van rechtvaardigheid, gelijkheid en sociale rechten handhaven. 
Tenslotte eisen we dat de regering de besparingsmolen stopzet en werk maakt van een echt 
openbaar investeringsbeleid. 
 
 
Overzicht Vacatures op 27 okt 2017: 
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