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Verslag SD van vrijdag 22 feb. 2019: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 1 bereider STER (W&D). 
Stoppers: 1 operator IPT OSD. 
 
Steriele Bürgwedel.  
De eerste ploeg medewerkers van steriele die naar Bürgwedel zijn gestuurd om vials (tegen Ebola) te 
inspecteren is vertrokken zonder goedkeuring van de vakbonden over loonafspraken, uurregelingen, vervoer en 
dergelijke. De vakbonden hebben dan, hetzij laattijdig, bindende afspraken gemaakt met de leidinggevende. De 
verantwoordelijke leidinggevende zal op de volgende syndicale uitgenodigd worden om toelichting te komen 
geven. 
 
Mobiliteitsplan/ Fietsleasing: 
HR meldt dat de offertes klaar zijn om loonsimulaties uit te voeren. De bedoeling is om ofwel maandelijks je fiets 
te leasen of eenmalig een inhouding op je eindejaarspremie. De medewerkers met interesse kunnen binnenkort 
via speciale software tools deze berekeningen zelf uitvoeren en beslissen wat interessant is voor hun. Ofwel 
maandelijks ofwel jaarlijks via de eindejaarspremie. De vakbonden vragen tevens of de directie al een beslissing 
genomen heeft welk plan ze gaan aanbieden. Deze beslissing werd nog niet genomen.                              
 
Planning verlof: 
Bij het afkeuren van verlof door de OC vraagt men dit in samenspraak te doen met de betrokken partijen om zo 
mits enkele verschuivingen toch tot een oplossing te komen. Niet elke operator die aan de lijn staat heeft de 
mogelijkheid of tijd om zich aan een computer te plaatsen en een oplossing te zoeken voor de afgekeurde 
verlofdagen. De SD-afvaardiging blijft bij haar standpunt i.f.v. het arbeidsreglement. Voor 1 februari 2019 dienen 
de afdelingen hun goed/afkeuringen te laten weten aan de werknemer. Indien dit niet is gebeurd, is het verlof 
goedgekeurd. De OC zal uitgenodigd worden op SD-vergadering van 1 maart 2019 om meer uitleg te geven 
hieromtrent. 
 
Jobstudenten: 
De vakbonden zijn vragende partij om jobstudenten in te schakelen tijdens de vakantieperiode juli-aug-sept. 
Zij kunnen dan ingezet worden om de vaste en tijdelijke medewerkers de kans te geven om hun verlof op te 
nemen. HR zal dit verder bekijken. 
 
Stakingen 8 en 15 maart 2019: 
De directie vraagt dat er op 8/3 en 15/3/2019 wordt gestaakt. 
Wij zullen de directie laten weten wat het standpunt is van de vakbonden nationaal. 
Indien de stakingsaanzegging nationaal wordt uitgeroepen, zullen er geen interimmers mogen tewerkgesteld 
worden binnen MSD. 
 
Overuren aanvragen: 
De vakbonden vragen met dringendheid dat de directie alle leidinggevenden correct uitlegt hoe het zit rond de 
aanvraag van de overuren. We merken dat er meer en meer fouten gebeuren. Ofwel te laat aangevraagd, niet 
aangevraagd of tijdelijken in de nacht overuren laten maken. Als deze situatie blijft aanhouden overwegen 
de vakbonden om de aanvragen via HR te laten verlopen. Hierdoor zullen de beloftes door de leiding 
aan de medewerkers gelijktijdig kunnen afgetoetst worden door HR. 



 
 
 
 
 
 

Overzicht Vacatures op 22 feb. 2019:   
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