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Verslag OR vergadering van 19 september 2017 
 

• Lezing en goedkeuring verslag vergadering 07/07/2017. 
Het verslag van juli wordt overlopen en goedgekeurd. 

• Lezing en goedkeuring verslag vorige vergadering 29/08/2017. 
Het verslag wordt overlopen, er wordt opgemerkt dat bij de productievooruitzichten van LOC tijdens de 
vorige vergadering gemeld werd dat het de bedoeling is om de “gap” op te vangen (4uur) tussen de 
overbruggingsploeg zondag en de nachtploeg.   

• Jaarlijks beheersverslag 2016 AG Insurance:  
WG. afv. meldt nog geen verslag ontvangen te hebben. Dit zal op de volgende OR vergadering behandeld 
worden. 

• COMET update: 
Hieromtrent is niet veel nieuwe informatie beschikbaar, de situatie blijft ongewijzigd. Men wacht 
momenteel op nieuws vanuit de U.S.. WG. afv. verduidelijkt wel dat niet alles plat ligt en dat er in kleinere 
teams verder gewerkt wordt. Als er een nieuwe go-live datum gesteld wordt, kan er opnieuw een planning 
opgemaakt worden. De focus is het produceren van volume zodat patiënten tijdig en voldoende producten 
toegeleverd krijgen. WN.afv. stelt de vraag hoeveel contractors er momenteel nog tewerkgesteld zijn op 
het COMET project. WG.afv. antwoord hierop dat het overgrote deel contractors die rechtstreeks 
tewerkgesteld waren op het COMET project, op eigen initiatief gestopt zijn. Op het moment dat er 
geweten is wanneer dit project verder gaat, moet dit herbekeken worden en zal deze info meegedeeld 
worden.  

• Harmonisatie hospitalisatie- en invaliditeitsverzekering: 
WG. afv. verduidelijkt dat het de intentie is om alle MSD medewerkers van België dezelfde hospitalisatie- 
en invaliditeitsverzekering te voorzien. In MSD Brussel zal de nieuwe polis van start gaan op 01 jan 2018 
omdat hier binnen de OR enkel een melding noodzakelijk is. In MSD Heist, is er een CAO (collectieve 
arbeidsovereenkomst) die er voor zorgt dat het akkoord van de OR noodzakelijk is. Door de 
onduidelijkheden en de openstaande vragen, kan WN. afv. op dit moment nog niet akkoord gaan met de 
nieuwe verzekering. Hier moet de afweging gemaakt worden tussen een aantal zaken die een vooruitgang 
kunnen zijn alsook enkele zaken waarop we achteruitgaan. Een nieuwe polis is altijd geven en nemen. 
Wordt opgevolgd. 

• Goedkeuren verlofplanning te werken feestdagen overbruggingsploeg 2018. 
WG. afv. meldt veel tijd gestoken te hebben in het bekijken van de verlofplanning van de 
overbruggingsploeg samen met deze van de vroege-, late-, nacht- en dagploeg. Hierbij zijn ze tot de 
constatatie gekomen dat er tijdens twee dagen een overlap is met de medewerkers van de nachtploeg. 
Het dubbel lopen tijdens deze momenten heeft geen nut. WN. afv. zal deze info terugkoppelen aan de 
medewerkers van de overbruggingsploeg en zal hierna feedback geven. 

  



Varia:  

• Anciënniteitsgeschenken: Doordat men van leverancier veranderd is worden zowel de keuzelijsten alsook 
de geschenken later dan normaal bezorgd. De betrokken werknemers alsook diens leidinggevende zal 
hiervan op de hoogte gebracht worden.  
 

• WN. afv. vraagt of het Sinterklaasfeest dit jaar doorgaat. WG. afv. antwoord hierop dat er momenteel geen 
kandidaten zijn om Scherenti op zich te nemen waardoor dit niet zal kunnen doorgaan. De eindejaarsreceptie 
gaat normaal door conform voorgaande jaren. 

 
 

                
                   
  


