
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 14 april 2017: 
 
Vacatures: zie achterzijde: WN afv. vraagt om duidelijk te communiceren bij openstaande vacatures: 
vermelding in welke ploeg: bv V/L, nacht of overbruggingsploeg.  
Interim Starters/stoppers:  
Starters: 4 operators OSD korte termijn opdracht ,1 operator LOC 
Stoppers: geen 
CAO onderhandelingen overbruggingsploeg:   
WG afv. meldt dat de volgende onderhandelingen zullen doorgaan op: 19/04/2017, vorige onderhandelingen 
werden geschorst. 
Actiedag 18/04/17: W.N. afv. meldt dat alle mensen het recht hebben om te staken zonder dat deze anders 
beoordeeld gaan worden door hun leidinggevende. Staken is een recht ! 
CPBW: De punten i.v.m. de cafetaria worden doorverwezen naar het CPBW. De SD afvaardiging meldt dat 
vele punten op het CPBW zeer lang blijven openstaan of dat de status soms niet gekend is. Hierdoor komen 
deze punten naar de SD. Dit is ook het geval voor de beschikbaarheid/openingstijden van het kledingmagazijn. 
Wordt opgevolgd. 
Er wordt gevraagd om extra microgolf ovens te voorzien in de OSD cafetaria om de wachttijden in te korten. 
Cafetaria: nog steeds verwarring i.v.m. de prijzen, bv. hoeveel stukken vlees mag men nemen? 
WG afv. zegt dat er een overzicht met de prijzen beschikbaar is bij het binnenkomen van het cafetaria. 
WG afv. meld ook dat er er geen (soep en/of voedings) automaten komen. (nachtploeg,overbruggingsploeg). 
Voorstelling nieuwe OC:  Gunther Van Herck OC OSD verpakking. 
Bedrijfsbezoek/Rondleiding SWT (brug)gepensioneerden: Dit zal plaatsvinden eind mei.  
Alle (brug)gepensioneerden zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Indien er meer dan 20 mensen op 
deze uitnodiging ingaan dan zullen diegene die het langst op (brug)pensioen zijn eerst worden uitgenodigd.  
Kleedkastjes OSD: SD afv. meldt dat er in de noord kleedkamers, verschillende personen een helmkastje 
toegewezen hebben gekregen i.p.v. een gewone locker. Dit is niet volgens de richtlijnen. Er wordt naar een 
oplossing gezocht. 
Werkwijze aanvraag overuren: Het is de bedoeling dat de afspraken rond het aanvragen gerespecteerd 
worden door elke IPT! Communicatie zal door HR aan elke OC/leidinggevende gebeuren. 
Het aantal overuren werd opgetrokken van 78 uren naar 143 overuren. (zie wet Peeters) 
CBRE: De namen van de nieuwe ploeg leidinggevenden voor CBRE worden meegedeeld.  
LOC: De vakbonden eisen dat de afspraken rond (interim) weekcontracten nageleefd worden. Een bepaald 
interimkantoor heeft contracten voor 3 dagen gegeven terwijl de afspraak is, contract op weekbasis. 
Dag contracten mogen in dit bedrijf niet gegeven worden. HR meldt dat dit een fout was bij Adecco inhouse en 
dit zal niet meer gebeuren naar de toekomst toe. 
Merit bedienden:  In MSD België wordt er geen Merit toegekend aan de bedienden. In MSD Nederland is dit 
wel toegepast! De loonschalen in Nederland liggen 10 à 20% hoger! De Nederlandse collega’s betalen ook 
minder belastingen. Dit wil concreet zeggen dat de nettolonen veel hoger zijn in MSD Nederland. De 
vakbonden vragen waarom er geen transparantie is wat betreft de loonschalen in MSD  België en een 
verklaring over de grote verschillen t.o.v. België en Nederland.  
De WG afv. meld dat dit komt door de Belgische wetgeving, in België kan de werkgever boetes krijgen per 
werknemer als zij de loonschalen bekend maken. HR heeft hiervoor juridisch advies ingewonnen bij een 
advocaat. 
Labo: Hier zijn er grote achterstanden bij het reviewen. Er is te weinig glaswerk in de voorraadkasten 
aanwezig door een andere manier van werken. HR laat weten dat er extra personeel is aangevraagd en dat 
het glaswerk zal worden bij besteld.  
Wordt opgevolgd, wachten op feedback. 
 
  



Overzicht Vacatures op 14 april 2017: 
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