
 

 

       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 05 febr. 2016: 
 

 
Vacatures: zie achterzijde. 
Nieuwe vacatures: 
Arbeiders: SPE 3 operatoren nachtploeg, OSD 1operator nacht (aanvraag goedgekeurd), STER. 1 
bereider nacht (aanvraag goedgekeurd) 
Starters: 
Bedienden: STER. 1 OC, Arbeiders: FM 1 technieker. Beiden treden vanaf 1 maart in functie. 
Interimlijst Starters en stoppers:  
Verder zullen op maandag a.s. 6 operatoren starten in OSD (rework), 1 operator op SPE, 1 
operator op LOC en 4 bereiders op STER. 
GPS: 
HR zegt dat het aanpassen van de kleurencodes in GPS mogelijks problemen oplevert met de 
kleurencodes van de IPT’s. B.v. bij SPE worden de kleurencodes gebruikt om de IPT dagplanning 
op te maken. Wordt verder bekeken. HR zal dit voorstel mee bekijken in hun to-do lijst rond 
aanpassingen GPS-systeem. 
Documenten hospitalisatie: 
HR heeft nieuwe en volledige hospitalisatie documentenbundels samengesteld en ter beschikking 
gelegd op de receptie. 
Sociale verkiezingen 19 mei 2016 : 
Medewerkers LOC-overbruggingsploeg vragen om op donderdag 19 mei hun opleidingsdag van 8 
uren te mogen presteren, ofwel de 4 uur prestaties die voorzien zijn voor diverse activiteiten. Dit 
blijkt niet mogelijk voor de LOC-lead om de gehele overbruggingsploeg op één dag in de week in 
te plannen. 
Nieuwe tarieven woon-werkverkeer: 
De verhoging voor privé woon-werkverkeer zal vanaf 01/02 doorgevoerd worden. De tabellen 
werden opgevraagd bij SDWorx en zullen bezorgd worden vanaf zij beschikbaar zijn. 
Laureaat van de arbeid : 
We informeren hoe deze procedure dit jaar gaat verlopen. HR deelt mee dat de memo eind 
februari zal verstuurd worden. 
Nachtploegen : 
Tijdens de toelichting van de Cao-onderhandelingen stelden medewerkers de vraag of er voor de 
nachtploeg er koude/warme soep (door de catering) kan voorzien worden, die zij zelf kunnen 
opwarmen. 
Tevens kwam het voorstel om in de plaats van de Kerstmaaltijd een budget te voorzien om zelf 
een maaltijd te kunnen bestellen. Wordt opgevolgd. 
Overbruggingsploeg : 
De medewerkers van de overbruggingsploeg werden ook uitgenodigd voor de BBQ maar dit is 
buiten hun arbeidstijd. 
Hun vraag is nu om 1.5 uur werktijd in mindering te brengen van de 4 uur die voorzien zijn voor 
diverse activiteiten daar de overige werknemers onder hun werktijd hebben kunnen deelnemen 
aan de BBQ. De directie zegt hier niet op in te gaan, deze beslissing werd genomen in het kader 



 

 

van mogelijks andere categoriën van werknemers die hier dan ook aanspraak zouden kunnen op 
maken. 
Start en Klasseloon tijdelijken:  
De issues hier omtrent zullen max. tegen eind april opgelost zijn. Wij dringen er op aan om dit zo 
snel mogelijk aan te pakken om de problemen niet te vergroten. 
De directie zegt dat de medewerkers die opnieuw aangeworven werden in 2016 reeds hun 
klassificatieloon krijgen.  
Bezoek Willie A. Deese:  
Medewerkers uit de vroege shift op woensdag 03 febr.’16, die de toespraak van Willie A. Deese 
Executive Vice President and President, Merck Manufacturing Division hebben gemist, vragen 
naar de mogelijkheid om een verslag te krijgen. Ook of er geen andere mogelijkheden kunnen 
bekeken worden om dergelijke evenementen  te kunnen bijwonen. 
Medewerkers stellen zich tevens vragen bij het antwoord van het management op de vraag naar 
de 20/80 ratio interim-tijdelijke/vaste medewerkers, met name dat dit een lokale aangelegenheid 
zou zijn in tegenstelling met wat ons door onze directie wordt voorgehouden.  
 
Overzicht Vacatures op 5 febr. 2016: 
 

 


