
 
       
 
       
 

        
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 21 april 2017: 
Vacatures: zie achterzijde.  
Interim Starters/stoppers:  
Starters: 5 operators OSD, 1 TPO OSD, 2 bereiders OSD, 7 operatoren SPE. 
Stoppers: geen 
Katrien Forier OC Formulatie OSD komt zich voorstellen:  
Katrien is afgestudeerd aan KU Leuven en heeft haar Bachelor en Master in de Farmaceutische 
Wetenschappen behaald. Daarna heeft zij verder gestudeerd aan de universiteit van Gent om daar haar 
doctoraat in Farmaceutische Wetenschappen te behalen.  Zij heeft opleidingen gegeven i.v.m. de praktische 
oefeningen van het vak “Fysicochemie van het Geneesmiddel” en groepen van studenten ondersteuning 
gegeven bij het voltooien van hun farmaceutische Bachelor- en Master-onderzoeksproject. Waarna zij 
postdoctoraal en wetenschappelijk medewerker werd op een project in het UZ Gent. In februari is Katrien bij 
MSD als OC formulatie OSD gestart. 
Overwerk OSD: 
Inès Lambert IPT Lead OSD werd uitgenodigd om toelichting te komen geven: 
Aanvragen overwerk voor OSD blijven regelmatig terugkomen. IPT Lead geeft mee dat er in nov/dec 2016 
mede omwille van een tekort aan TPO’s, technische storingen, afwezigheden, veel nieuwe medewerkers, 
trainingen  e.d. minder volumes  werden geproduceerd en hierdoor een achterstand is opgelopen.  
Bedoeling was om vanaf januari 2017 aan stockopbouw (ivm COMET) te starten. Vanaf april is pas de 
achterstand weggewerkt en is men aan de stockopbouw kunnen starten. De laatste weken heel wat 
technische problemen gekend, hierdoor dienen een aantal orders volledig terug geinspecteerd te worden.  
Er zijn ook heel wat nieuwe medewerkers in opleiding waardoor men minder efficient werkt. Patienten hebben 
product/medicatie nodig, hierdoor is er beslist om via overwerk meer volume te maken. Overwerk zal pas 
kunnen stoppen als er voldoende stockopbouw is.  
OSD data integrity/Smartphone op de vloer/intikken:  
IPT Lead OSD heeft toelichting gegeven over data integrity, Smartphone op de vloer en het intikken.  
Data integrity: IPT lead heeft aangetoond dat er op de afdeling OSD correct werd omgegaan met de gegeven 
voorbeelden rond data integriteit rond het toepassen van de GMP procedures hieromtrent.  
Smartphone gebruik op de vloer: IPT lead legt het verschil uit tussen gebruik van bedrijf gerelateerde 
Smartphone en de persoonlijke GSM toestellen. IPT Lead heeft een telefoon die behoort tot de eigendom van 
het bedrijf en dus werk gerelateerde zaken kan en mag bevatten. 
Intikken: IPT lead zegt dat het niet de bedoeling is wanneer iemand wordt ingetikt door een OC, deze dan 
automatisch de leidinggevende van de betrokkene verwittigd. Bij het opgebrachte voorval (gebruik 
elektronische sigaret op bedrijfsterrein) was er voor de OC en de betrokkene geen duidelijkheid of het 
toegelaten is en werd er navraag gedaan bij een andere collega OC dewelke bevestigde dat het gebruik van 
de elektronische sigaret op bedrijfsterrein niet kan.  
De ABVV fractie wenst zich te distancieren van de verslaggeving over OSD: betreft data integrity, op de 
vloer/intikken welke inhoudelijk niet correct was en zo weergegeven werd op het SD verslag van 7 april 2017. 
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 geen (soep en/of voedings) automaten komen. (nachtploeg, overbruggingsploeg). 
WN afv. zegt dat de volumes van de koude schotels zijn geminderd, de broodjes kleiner zijn en ook wordt 
opgemerkt dat de grote van het vlees geen 180gr kan zijn zoals eerder gemeld.  
Gebrek aan Kleedkastjes noordgevel zowel bij de heren als ook bij de dames:  
SD afv. heeft al meermaals gemeld dat er in de kleedkamers noord, verschillende personen een helmkastje 
toegewezen hebben gekregen i.p.v. een gewone locker. Dit is niet volgens de richtlijnen. Er werd ons gemeld 
dat er op maandag 24 april, 15 nieuwe medewerkers zullen starten vragen we expliciet naar een oplossing. 
WG afv. zegt dat er naar een oplossing gezocht wordt. 
 



Stakingsrecht: 
We betreuren dat medewerkers na deelname aan de staking tot bij hun leidinggevende werden geroepen om 
hun te verantwoorden i.v.m. hun deelname. 
We kunnen begrip opbrengen dat leidinggevenden in functie van de planning vragen, of wensen te weten of 
een medewerker deelneemt aan de staking, maar elke opmerking, hoe vriendelijk ook, van een leidinggevende 
(of iemand die in zijn/haar plaats gezag uitoefent) heeft een dwingend en dus intimiderend karakter.  
In het kader van het stakingsrecht is dit onaanvaardbaar. 
Als vakbond oefenen we tot op heden ook geen druk uit op de medewerkers om deel te nemen, we wensen 
dan ook dat de gevoerde gesprekken stoppen. 
 
Overzicht Vacatures op 21 april 2017: 
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