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OR Verslag van dinsdag 22 januari 2019: 

 
1. Lezing en goedkeuring verslag  OR vergadering 18 /12/2018: 
Het verslag van de OR van 18/12/2018 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
2. Comet update: 
Het Comet project is nog steeds op schema. Go-Live is nog steeds voorzien voor 11 feb. 2019.  
Dhr. Frank Cremers geeft een update aan de OR: 

Huidige stand van zaken: 
Belangrijkste timelines: 23 januari 2019, laatste RDP’s in het magazijn.  
27 januari 2019: laatste receiving productie  
29 januari 2019: laatste shipments naar DHL BMB. Alle orders op TECO. Laatste batch release 
quality. 
30 januari 2019: inventory freeze. 
Start Up plan: 
De start-up zal gebeuren met 3 IPT’s in parallel: SPE, OSD, LOC. Er wordt gestart met kleine 
orders, daarna volgen grotere orders.  

Prioriteiten van dag 1: 
Starten met verpakking + afwegen van Nasonex. 
SPE- vb: Keytruda 
OSD- MX1: Zepatier 
LOC- Z3: verpakking C&O. 
Bij de opstart wordt er  tevens support voorzien vanuit alle lokale teams en stewards, het regionaal 
team en andere  support COMET sites.  
Momenteel loopt alles volgens plan ondanks de moeilijke omstandigheden en complexiteit. 

De WN-afvaardiging uit zijn bezorgdheid over de parkings. Alle personeelsleden uit de Cederstraat 
keren terug en er wordt een 40- tal extra personeel voor support voorzien. Door de werken aan de 
afdeling steriele zijn de parkings reeds overvol. WG-afvaardiging stelt dat de support collega’s met 
bussen zullen arriveren. Dit wordt verder bekeken. 

3. Bespreking 6-maandelijkse informatieverplichting  CAO nr. 108:  
Het aantal uren gepresteerd door de 157 uitzendkrachten bedragen 41989,78 uren. Hiervan zijn er 
155 ter vervanging en 2 ter vermeerdering. De periode waarin deze uren zijn gepresteerd, zijn van 
1/7/2018 tot 31/12/2018. 
 
4. Bepaling drempel tijdskrediet 2019 ( volgens Dim onacijfers): 
De WG-afvaardiging deelt mee dat er inderdaad een verschil in deze cijfers te vinden zijn. Zij zullen deze 
bekijken en corrigeren, indien oké worden ze vrijgegeven en bezorgd aan de WN-afvaardiging. 
 
 
 
 



 
 
Varia:  
 
Upgrade Payroll Process: 
WG-afvaardiging meldt dat HR vanaf maart 2019, zo weinig mogelijk operationele/transactionele taken nog 
gaat uitvoeren. Deze payroll zal dan uitgevoerd worden door SD-worx met Evy Goris als Project Leader. Wat 
gaat er veranderen? Er zal een nieuw e-mail adres komen voor alleen Payroll vragen. Er komt ook een nieuw 
telefoonnummer naar SD-worx. HR wil zich vanaf maart uitsluitend willen bezighouden met opleiden en trainen 
van managers. WN-afvaardiging  is verontwaardigd over deze beslissing en betreurd het feit dat het “sociale” 
aspect van HR alsmaar wordt verkleind.  
 
 
Pharmaceutical specials:  
Bij de Comet go-live zal  Q-SIP zich ook integregeren in deze systemen. Q-SIP´s nieuw deviation 
managment systeem zal via Comet SAP, wijzigingen uitvoeren en niet meer in trackwise. Tevens 
komen er nieuwe afspraken voor:deviaties, rollen verdeling en extra tools om de juiste routcauses te 
vinden. Het onderzoeken en het uitschrijven van deviaties zal Operations overnemen van quality 
waarbij er een nieuwe functie zal komen als Pharmaceutical Specialist. 2 personen in elke IPT die zich 
bezighouden met: verbeteringen aan te brengen in Q-SIP standaarden, onderzoek en documenteren 
in  SAP. Klachtenbehandeling, projecten, chances opstarten,taken gerelateerd. Etc. 
 
Bayer deal: 
De Wn-afvaardiging vraagt naar een stand van zaken met betrekking tot de Bayer deal. De WG-afvaardiging 
deelt mee dat zolang er vraag is vanuit Bayer, MSD de producten zal blijven aanleveren. 
WG afv. deelt mee dat er nog geen verdere info rond de Bayer Deal is geweten.  
Momenteel blijft 2020 de streefdatum om in fases af te bouwen. Vanaf september 2019 is er mogelijk meer 
informatie beschikbaar. 
 
FOM (financieël operatie model): 
De WG-afvaardiging verschaft volgende informatie over de activiteiten van FOM na implementatie van Comet. 
Er zullen een aantal financiële activiteiten verhuisd worden naar het SSC in Praag. Dit zal in fases uitgevoerd 
worden. Na mei 2019 zullen er geen accounting activiteiten meer gebeuren onder supervisie van Schouteden B 
in Heist. Accounting zal via MSD Brussel verlopen. Bij MSD Heist zal enkel nog de (BSP) financiële support 
uitgevoerd worden. Op de vaste medewerkers zal dit geen impact hebben. Op de contractor activiteiten zal dit 
invloed hebben. 
 
 
Volgende Ondernemingsraad zal doorgaan op dinsdag 19 februari 2019. 
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