
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 02 dec. 2016: 
 

 
Vacatures: zie achterzijde.  
Nieuwe vacature: Bedienden: Facility management, 1 Sr Expert Serialisatie en Automation. 
Arbeiders: LOC 1bereider, STER 1operator en OSD 1 TPO (omdat uitzendkracht gestopt is). 
 
Interim Starters/stoppers: starters : op maandag 5 dec. starten  2 operatoren op OSD. Er werden deze 
week 3 interimmedewerkers stop gezet. 
 
Cafetaria OSD:  In de laatste werkweek van december, tussen 19-23 dec 2016 zullen de werken fase 1 
upgrade cafetaria starten. Meubilair keuken zal vervangen worden, apart meubel met kassa en apart meubel 
voor soep (bain marie). Tevens zal de lawaaihinder van huidige koelinstallatie aangepakt worden. Wielen 
worden gedemonteerd en koelgroepen op het dak geplaatst. Tijdens de werken zal er een stofwand geplaatst 
worden. 
Tijdens die week van 19-23 dec 2016 kan de catering echter geen warme maaltijden aanbieden. Directie 
voorziet voor alle ongemakken tijdens de lunchpauze in cafetaria OSD gratis soep en een gratis dessert. 
Catering zal verschillende broodjes aanbieden die kunnen gekocht worden. 
We vragen of medewerkers tijdens deze week in de grote cafetaria vooraan een warme maaltijd mogen gaan 
gebruiken. Directie geeft mee dat dit niet de bedoeling is. Medewerkers die toch naar de grote cafetaria 
wensen gaan te eten dienen dit binnen de voorziene tijd te doen. 
 
GPS: upgrade naar “Emprova” is bezig. In de loop van de maand december zal op één van de SD 
vergaderingen een presentatie/toelichting gegeven worden.  
 
Correcties start- en klasselonen uit het verleden:  
De directie stelt, omwille van de complexiteit van de berekeningen (individuele loopbanen, tussentijdse 
loonsverhogingen, verschillen in lonen, e.a.) om een forfait te berekenen aan de hand van gemiddelden. Zij 
zullen een berekening maken en deze voorstellen aan de betrokkenen (7 pers.) overmaken. 
De SD-afvaardiging gaat akkoord met de forfaitaire berekening en om deze correcties via een aparte loonbon 
uit te betalen. Dit vermoedelijk nog in december 2016. 

 
OSD/LOC: de admin. polo’s in OSD en LOC die taken overnemen van de teamleader willen hiervoor correct 
vergoed worden via het systeem van de transferuren. De IPT-lead OSD heeft nog geen terugkoppeling 
gegeven. Wordt vervolgd. 
 
Werkdruk magazijnen: de syndicale afvaardiging is tevreden met de 2 vacatures in de magazijnen in 
Hulshout maar doet tevens opmerken dat de werkdruk in de magazijnen in Heist eveneens zeer hoog is. Dit is 
met leidinggevende Jan Baert besproken. Hij verwacht dat vervanging door interimmers niet nodig is omdat 
afwezigen wegens ziekte normaal het werk terug zullen hervatten. Dus momenteel geen bijkomende 
vacatures. 
 
Maaltijdcheques Cederstraat: Wordt verder bekeken. 
 
 
 



Doorgang Labogang: 
Volgende info werd voorzien: 

- Wie een staal komt afgeven in de labo’s mag in burgerkledij de labogang betreden. 
Deze persoon kan dus ook via de toegangsdeur langs cafetariazijde de labogang betreden. 

- Indien een medewerker echter een labo-lokaal dient te betreden gelden de voorschriften: labojas, 
veiligheidsbril en veiligheidsschoenen. Labojassen neem je dan best in de kleedkamer labo waar deze 
voor bezoekers klaarliggen in de kledijrekken.  

- Per 10 okt 2016 werd er geïmplementeerd dat medewerkers of mensen die de labogang gebruikten als 
short-cut dit niet meer toegestaan is. 
 

Ontslag van IPT Lead Quality General: HR Lead deelt mee dat MSD Heist in samenspraak met US heeft 
beslist om afscheid te nemen van Dauwe Dominique en dit om persoonlijke redenen. Er zal dus een nieuwe 
vacature opengesteld worden voor Quality General. Dit betekent voor de afdeling steriele dat de kandidatuur 
ter opvolging van de IPT-lead terug vrij komt. Wordt verder bekeken door de directie. 
 
Tourniquet Noord: Na talloze meldingen over geen toegang hier door contractors en interimmers, blijkt bij 
nazicht dat de badge’s allemaal correct werken. Men vermoedt een probleem met een data kabel die voor de 
communicatie zorgt tussen de badgelezers van de tourniquet en de centrale computer. Aanpassingen door de 
computer stromen niet door tot bij de badgelezers. Hierdoor kunnen zij ook niet worden geüpdatet wanneer 
nodig. 
 
Overzicht Vacatures op 2 dec. 2016:  
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