
 
 
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 10 feb. 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde : 
We vragen waarom er geen extra vacature voor TPO in IPT LOC ploeg B (Francis) wordt opengezet? 
 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: Op maandag 13feb. start er op IPT OSD 1TPO en op IPT SPE 1 operator. Op maandag 20 
feb. starten er op IPT SPE nog 2 operatoren. 
Stoppers: Op IPT STER werd 1 operator stopgezet en op IPT OSD werden er 2 operatoren 
stopgezet. 
 
GPS / EMPROVA: medewerkers die ondervinden dat het aanvraagsysteem GPS /Emprova traag zou 
werken kunnen deze applicatie beter openen via browser Chrome of Mozilla Firefox. 
We vragen om de kleuren die nu gebruikt worden in de kalender te wijzigen zodat er b.v. een beter 
onderscheid is tussen de kleur die gebruikt wordt voor late shift en die gebruikt wordt voor een 
anciënniteitsdag. Kleur / Visueel onderscheid tussen de code dag ziekte / dag hospitalisatie werd 
reeds aangepast. 
 
Brievenbus ABVV:  We merken op dat de witte brievenbus van ACV reeds werd opgehangen en 
vragen waarom de brievenbus van ABVV niet dezelfde dag werd opgehangen.  
In deze brievenbussen voor de vakbonden kunnen medewerkers documenten zoals o.a. 
“tewerkstellingsattest i.v.m. de syndicale premie” of attest “Sociaal fonds uitzendkrachten 
eindejaarspremie”  deponeren. In deze brievenbussen mogen geen  ziekteattestjes of documenten 
i.v.m. hospitalisatieverzekering gedeponeerd worden. 
 
Cao-onderhandelingen Overbruggingsploeg:  We merken op dat de einddatum van de huidig 
lopende CAO overbruggingsploeg naderd en vragen of directie reeds met de vakbondssecretarrissen 
overleg heeft gepleegd naar mogelijke data om de onderhandelingen rond een nieuwe CAO 
overbruggingsploeg op te starten. 
 
Attentie bij Huwelijk, Geboorte, Hospitalisatie en Overlijden:  We vragen of HR nog steeds een 
attentie (boeket bloemen) laat bezorgen aan de medewerkers die gehuwd zijn, bij een geboorte, 
enz… HR medewerker zegt dat dit nog steed gebeurd.  
Indien medewerkers geen attentie ontvangen hebben mogen zij hun naam doormailen naar HR 
Helpdesk of laten weten aan hun vakbondsafgevaardigde. 
 
Parking Noord (overzijde van het bedrijf):  We stellen vast dat er op deze parking aan de overzijde 
géén carpoolplaatsen werden voorzien en vragen om deze mogelijkheid te willen bekijken. 
 
Save by Choice:  We merken op dat er heel veel werk is en dat er per dag tijd verloren gaat door  
save by choice spelletjes te spelen. Dit terwijl er in elke IPT overuren gevraagd worden om na de shift 
langer te blijven of op zaterdag overwerk te presteren. 
 
 
 



 
 
Attentie bij b.v. 365 dagen ofwel 1 jaar zonder ong eval: op deze gebeurtenis, wordt er door MSD 
meestal aan de medewerkers tijdens de lunchpauze een gratis taartje aangeboden.  
We stellen voor om in de toekomst deze taartjes ook eens te bestellen bij een ex-collega (IPT STER) 
die een zelfstandige bakkerij heeft geopend. 
 
Nieuwe OC’s IPT Lead:  Stijn Vissers, IPT Lead Steriele en Katrien Forier, OC IPT OSD zullen zich 
nog komen voor stellen op één van volgende syndicale vergaderingen. 

Detailplanning m.b.t. verschuivingen medewerkers va n SPE/LOC naar OSD:   We vragen om 
tegen volgende OR vergadering van dinsdag 21 feb. een detailplan voor te leggen en toe te lichten. 

Woon-werkverkeer nieuwe bedragen vanaf 1feb 2017:  HR heeft van Essenscia en SD Worx 
bevestiging ontvangen dat de bedragen zijn gewijzigd. Nieuwe bedragen zullen vanaf afrekening 
februari dan ook automatisch toegepast worden. Lijst met nieuwe bedragen werd aan het Flex Center 
doorgegeven. 

Werken Labogang:  Bedienden vragen om de tikklok aan de labo’s te verplaatsen naar de ingang 
van de omkleedkamers Labo’s. HR Lead neemt dit voorstel mee naar SLT meeting. 
 
 
 
V.Z.W. Scherenti/ vacature: De vriendenkring Scherenti is dringend op zoek naar een MSD collega 
die bereid is om het dagelijks bestuur waar te nemen. Hij/zij zal deels op vrijwillige basis alle 
activiteiten organiseren en coördineren samen met andere vrijwilligers. Heb je interesse? Meer info 
kan je bekomen bij Schouteden Bart , Vynck Kathleen, Van Humbeeck Werner en Huysmans Ivan. 
 
 

Overzicht Vacatures op 10 feb. 2017: 
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