
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 29 april 2016: 
 
 

Vacatures:  zie achterzijde. 
Bedienden: 2 nieuwe vaca.: 
  -  2 Analysten Q flow Lab 
Interimlijst Starters:   
Arbeiders, geen nieuwe starters. Stoppers: 2 operators OSD 
  
Vraag naar de correcte toepassing van de CAO i.v.m.  de klassificatielonen van medewerkers die een 
2de of 3 de maal herbeginnen: 
WN afv. vroeg sinds november 2015 de correcte klassificatielonen voor herstarters op basis van CAO 
afspraken. De medewerkers die vanaf 01 jan 2016 met een MSD contract herbegonnen zijn, hebben 
daardoor deze toepassing van in het begin verkregen.  
De directie belooft voor de medewerkers die al eerder herbegonnen zijn een rechtzetting te zullen doen 
samen met de eindafrekening van mei 2016. 
De directie zal individueel in de loop van mei communiceren naar de 13 betrokken medewerkers, voor 5 
uitzendkrachten zal dit door het flexcenter worden gecorrigeerd. 
GPS eSuite:  einde van het jaar zal er een nieuwe update komen van het GPS systeem. De vernieuwde 
versie werkt beter, sneller en duidelijker. 
Keuken: vraag naar een soepautomaat :  
De vraag om een soepautomaat om de mensen van de nacht ook de gelegenheid te geven om iets warms 
te gebruiken werd mee opgenomen in het CPB. De directie zal dit opnemen . (Zie ook het kort verslag CPB 
14 april 2016) 
Wij stellen eveneens de vraag om de eetwaren die in de koeltoog liggen, ter beschikking te stellen, mits 
betaling, voor de medewerkers in de nacht, ook omdat soms deze voedingswaren overnacht de 
vervaldatum bereiken en anders toch weggegooid worden. 
De WN afv. vraagt tevens naar de mogelijkheid van het plaatsen van een automaat te willen bekijken waar 
voedingswaren (bv wraps, belegde boterhammen, yoghurt e.d.) zouden kunnen aangekocht worden zodat 
het betalingsprobleem zich niet stelt en kan elke werknemer, ongeacht de shift of het uur, hiervan gebruik 
maken. 
Toegang op de parking op de site voor de medewerker s overbruggingsploeg: 
Directie licht toe dat de medewerkers overbruggingsploeg, omwille van veiligheidsredenen, geen toegang 
op de parking krijgen. De huidige afspraken blijven hier behouden.  
WN afv. begrijpt de toelichting “omwille van veiligheidsredenen” niet en vindt dit een drogreden. 
Rondleiding  voormalige werknemers in SWT en op pen sioen :  
De WN afv. heeft ondertussen de adressen van de SWT-ers doorgegeven aan de werkgever.  
De directie is niet afkerig van het idee. Feedback zal gegeven worden.  
Vervangkledij te weinig / te groot:   
De WG afv. verwijst dit probleem nogmaals naar het CPB. Wij doen opmerken dat issues die niet opgelost 
geraken in het CPB escaleren naar de SD. Bovendien is het niet de verantwoordelijkheid van de 
werknemer om over de gepaste en propere kledij te beschikken. Regelmatig is er gebrek aan gepaste 
vervangkledij omdat ook de persoonlijke werkkledij soms achterwege blijft. Wij wijzen er op dat kledij 
waarvan mouwen en/of broekspijpen moeten omgeplooid worden, tegen de GMP-regels zijn.  
 
 



Uitzendkrachten: 
We hebben afgelopen week nog uitdrukkelijk gevraagd aan flexcenter om opleidingen ivm Fieldglass te 
geven ipv enkel een document met de toelichting. 
WG afv. stelt dat alle problemen werden aangekaart en opgevolgd zullen worden. Flexcenter vraagt naar 
de namen van de betrokkenen en de interimkantoren om de problemen te kunnen oplossen. 
Labo’s: 
Nieuwe medewerkers en contractors zijn niet in de mogelijkheid om MSD mailing te gebruiken of andere 
programma’s bij gebrek aan een paswoord. Langs deze weg vragen wij de OC’s om dit op te volgen! 
Toegang (login en paswoord) toegekend krijgen voor nieuwe medewerkers duurt veel te lang. 
Directie zegt dat zij proberen te vermijden dat contractors zouden kunnen gelinkt worden met “verboden 
tewerkstelling”. Zij benadrukt dat er niet met login van andere medewerkers mag / kan gewerkt worden en 
paswoorden mogen in geen enkel geval aan elkaar doorgegeven worden. 
Paswoorden doorgeven is NOT DONE en UITDRUKKELIJK VERBODEN binnen de Merck Integrity Policy. 
Zepatier:  
Medewerkers zijn ongerust over de onduidelijke reden waarom er door MSD Heist ondersteuning dient 
gegeven te worden aan het externe bedrijf gelegen te BEND (Oregon). 
WN afv. vraagt of de geruchten kloppen dat ze niet in orde zouden zijn met FDA. 
Directie heeft geen weet van het gerucht, maar stelt dat er vanuit Heist bijkomende ondersteuning geboden 
zal worden door 2 OC’s die het bedrijf zullen helpen en bijstaan. 
Sentipharm (DHL): 
Vanuit Sentipharm wordt dezelfde opmerking gegeven als deze van de labo’s 
Nieuwe medewerkers en contractors gebruiken mekaars toegang (login en paswoord) tot de MSD 
systemen. Toegang (login en paswoord) toegekend krijgen voor nieuwe medewerkers duurt veel te lang. 
Directie zegt ook hier dat er niet met een andere medewerker zijn login mag / kan gewerkt worden en 
paswoorden mogen in geen enkel geval aan elkaar doorgegeven worden. 
Paswoorden doorgeven is NOT DONE. 
DHL zegt aan hun medewerkers dat het aanmaken van MSD paswoorden bij MSD veel te lang duurt, en ze 
hierdoor genoodzaakt zijn om deze aan elkaar door te geven. 
Directie zal dit probleem met Walter Vicca opnemen. 
 
Overzicht Vacatures op 29 april 2016: 

 
ACV–  LBC  


