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Verslag SD van vrijdag 18 mei 2018: 

Vacatures:  zie achterzijde. 
Interim starters/stoppers:    
Starters: 22/5 in OSD 5 operatoren, SPE 6 operatoren 
Stoppers: 1 operator LOC, 4 Operatoren OSD. 
Loonbrieven codes:  Wij vragen of het mogelijk is om de meest gebruikte codes die op de loonbrieven 
voorkomen op te lijsten en op MSD Heist intranet te plaatsen. Codes met de nodige betekenis, omdat 
het vaak onduidelijk is wat er op de loonbrief staat. HR lead antwoordt dat achter sommige codes meer 
dan 1 boodschap kan zitten. Er komt een opleiding door SD Worx. 
Uitzendkrachten:  Lonen kloppen soms nog niet na nieuwe cao afspraken zoals de shiftpremie,  
woon- werkverkeer, fietsvergoeding of na indexering lonen. 
Kleedkamers noord en zuid: We merken op dat er in de kleedkamers een gebrek is aan voldoende 
kleedkastjes, mensen die geen kleedkastje hebben krijgen een locker waar helmen in worden 
bewaard. Wij hebben gevraagd om een oplossing te zoeken. Dit is gemeld aan Patrick Denissen en 
Kris De Schepper, Dit wordt verder bekeken. 
Overwerk nachtploeg:  Medewerkers van de nachtploeg SPE vragen waarom zij ook geen overuren 
mogen doen, eventueel 3u vroeger beginnen of 3u langer blijven. Zij vinden het discriminerend dat zij 
geen gelijke kansen krijgen. 
Linefeeding door operatoren in IPT STER.:  De IPT Lead van Steriele heeft een vergelijking 
gemaakt met de andere IPT’s en is van oordeel dat de linefeeder taken verschillen op steriele van de 
andere IPT’s. We gaan niet akkoord met deze interpretatie!  
De IPT lead zal dit verder bekijken met HR lead. (is nog steeds lopende). 
INSPIRE: punten i.v.m. anciënniteitsgeschenk:   Bij een aantal medewerkers die in 2017 recht 
hadden op een anciënniteitsgeschenk zijn de punten uit Inspire verwijderd. Een aantal medewerkers 
heeft rond de Cyber aanval zelfs géén mail ontvangen dat zij in aanmerking kwamen om een 
anciënniteitsgeschenk te kiezen. Wordt opgevolgd. 
MSD wenst de Inspire punten te harmoniseren. Momenteel zijn deze punten nog niet terug ingevoerd. 
Conclusie hierover in juni.  
Eretekens van de arbeid: uitbetalingsafspraken: 
We vragen  dat de uitbetalingen van de premie “eretekens van de arbeid” kunnen nagekeken worden. 
Medewerkers hebben hun “diploma Ereteken van de Arbeid” thuis ontvangen, maar hebben nog geen 
premie betaling via een aparte loonbon ontvangen.  
HR lead zegt dat er voor de SD een lijst komt en dat de premie wordt betaald in juni 2018. 
AG Income Care en groepsverzekering:  op de toelichting van de nieuwe hospitalisatieverzekering is 
door HR meegegeven dat wanneer een medewerker vanaf 30 dagen arbeidsongeschikt is wegens 
ziekte (na het gewaarborgd maandloon), hij/zij dit dient te melden( via mail of telefonisch) aan HR.   
HR zal dan AG Income Care op de hoogte brengen. Het gaat hier over het % werkgeverbijdrage aan 
de groepsverzekering dewelke sedert 1 jan 2018 na 30 dagen afwezigheid verder betaald wordt door 
AG income care. We vragen aan HR lead of dit net zoals bij de bedienden niet automatisch kan 
gebeuren.HR Lead zegt dat er een artikel hierover zal verschijnen in de kortsluiter. 
Toekenning van verlof op SPE nacht:  medewerkers melden dat er al beterschap is maar loopt nog 
stroef hier en daar. 
 
 



 
OSD : We merken op dat in OSD tijdelijke medewerkers dienen opgeleid en gekwalificeerd te worden 
door 2 andere tijdelijken i.p.v. vaste medewerkers doordat er onvoldoende vaste medewerkers zijn. 
 
SD Worx:  Aanvragen tijdskrediet, contact met SD Worx in Gent is momenteel dramatisch, telefoons 
en mails worden niet beantwoord. Aanvragen zijn soms meer dan een maand onderweg.HR antwoord 
dat door langdurige afwezigheid van een medewerker bij SD Worx alles is blijven liggen. Ondertussen 
heeft men andere medewerkers alle dossiers toegekend en is men alles aan het verwerken. 
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Overzicht Vacatures op 18 mei 2018:
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