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                                       Verslag SD van vrijdag 31 juli 2020:                                                                                                                             
 

Vacatures: zie achterzijde.                                      
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 6 operators op SPE. 
Stoppers: Geen 
 
Steriel: Door terugkeer uit vakantie van een medewerker die besmet was met COVID-19 hebben de vakbonden 
de vraag gesteld om hier op korte termijn maatregelen voor te nemen. HR deelt mee dat er reeds maatregelen 
werden genomen in samenspraak met alle betrokkenen, SHE-departement, de bedrijfsarts en de directie.  
Flow kleedkamers Noord (COVID-19): HR meldt dat de 10-minuten regeling bij het uittikken wordt opgeheven 
vanaf 3/8/2020. 
Dit werd mogelijk gemaakt nadat de kleedkamers werden gereorganiseerd. Iedereen beseft dat de huidige 
situatie niet ideaal is voor alle medewerkers, maar er is gestreefd voor een maximale spreiding en bescherming 
van de medewerkers. De discussie over de betaling/recup. van dit overwerk staat op de agenda eind augustus 
samen met de directie. 
HR en tijdelijke werkloosheid: De vakbonden merken op dat wanneer iemand die in quarantaine wordt gezet, 
de werkgever deze medewerker rechtstreeks op tijdelijke werkloosheid mag zetten. Vanuit HR volgt er dan een 
mail met de melding dat betrokken werknemer zijn dossier bij de RVA verder moet invullen. Dit is dus fout! HR 
dient de correcte informatie te geven. De betrokken werknemer dient bij zijn vakbond of de hulpkas online de 
werkloosheid aan te vragen via een vereenvoudigde procedure. HR zal zijn mails aanpassen. Collega’s die hulp 
nodig hebben, kunnen hun delegeé’s vragen om bijstand. De vakbonden kunnen dit in het vakbondslokaal 
rechtstreeks aanvragen voor de medewerker. 
Datum Sociale Verkiezingen: HR stelt voor de Sociale Verkiezingen te laten plaatsvinden op 24/11/2020. 
Dit punt wordt doorverwezen naar een extra OR op 25/8/2020. Daar kan er definitief beslist worden wanneer alle 
betrokken partijen terug zijn uit vakantie. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om deze te verdagen naar mei 
volgend jaar. Dit hangt af van de situatie van COVID-19 in het najaar. 
Vergoeding voor thuiswerk: De vakbonden vragen of er reeds een beslissing genomen werd om het thuiswerk 
te vergoeden voor iedereen. De groep van misnoegde collega’s neemt alleen maar toe. Vanaf een bepaalde 
hogere categorie ontvangt deze groep standaard een vergoeding. Helaas de rest niet. Momenteel werken er +/- 
175 medewerkers van thuis uit. De werkgever kan deze medewerkers niet tewerkstellen binnen de firma wegens 
geen plaats op de werkvloer. Zelfs het bedrijfsrestaurant kan al het personeel niet bedienen momenteel. 
De vakbonden zullen dit met de secretarissen verder bekijken om verdere stappen te ondernemen. 
LOKET HR: De vakbonden vinden het niet correct dat wanneer de overheid thuiswerk verplicht, HR de loketten 
voor het personeel onmiddellijk opschort. Medewerkers hebben recht op bijstand en ondersteuning vanuit HR. 
Niet alle zaken kunnen per mail of telefonisch worden geregeld. Er blijven klachten komen dat wanneer je dan 
HR belt er gewoon niet wordt opgenomen. Dit wordt intern bij HR herbekeken. 
Documenten HR: De vakbonden vragen nogmaals om documenten voor de ziekenkassen sneller te 
behandelen vanuit HR. Medewerkers dienen soms lang te wachten op vergoedingen/afhandeling dossiers. 
Anciënniteitsdatums: Dit is nog steeds lopende, ondertussen heeft men gezien dat dit een probleem is tussen 
verschillende softwareprogramma’s die elkaar tegenwerken. Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 



                                                                Openstaande Vacatures 07 augustus 2020. (via Workday) 
 

Job Requisition Hiring Manager Compensation 
Grade 

 
 

Org Level 5 Posting Type 

R17016 Senior Specialist 
Direct Procurement (Open) 

Nicolas Lenders P3 1 Direct Procurement (Curtis 
Scott) (SUP53012803) 

Internal/External 

R46849 Associate Director 
(Trade) compliance operation 
EMEA (Open) 

Augusto Cesar Cordebel P4 1 Global Supply Chain 
Operations (Bala 
Sreenivasan) 
(SUP54018993) 

Internal/External 

R56164 Senior Analist (Open) Bart Moons O4 1 Pharm Ops - Americas 
Quality (Maria C. Wirths) 
(SUP54001687) 

Internal 

R58711 Calibration 
Technician Lab Equipment 
(Open) 

Eddy Buts P1 1 Pharm Ops - Americas 
Quality (Maria C. Wirths) 
(SUP54001687) 

Internal/External 

R61853 Operational Coach 
(Open) 

Delphine Raskin M1 1 MMD EMEA - Pharm Ops 
(Martin R. Kuhn) 
(SUP53011048) 

Internal/External 

R62159 Quality Risk 
Management (QRM) Senior 
Specialist (Open) 

THIERRY CELIS P3 1 Pharm Ops - Americas 
Quality (Maria C. Wirths) 
(SUP54001687) 

Internal 

R53461 TPO LOC Nacht 
(Open) 

Kjel De Voght O2 1 Supervisory Organization 
PLANT LOC (Kjel De 
Voght) (SUP54009544) 

Internal/External 
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