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                                           Verslag SD van donderdag 22 april 2021:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers:  
Starters interim: geen.  Stoppers interim: geen. 
Voorstelling nieuwe leidinggevenden aan de Syndicale Afvaardiging: 
Deze voorstellingen worden voorlopig opgeschort vanwege Corona. 
1000$ RSU grant: 
Momenteel zijn er nog 3 collega’s waarvan hun account nog steeds niet in orde is. Tot 1 juni 2021 wordt er via 
MSD getracht om deze accounts in orde te brengen. Vanaf de spin-off naar Organon zal er een andere 
oplossing voorzien worden. Er zal een mail vanuit HR verstuurd worden met informatie hoe je de aandelen van 
Merck kan verkopen/behouden en de bijhorende verplichtingen. Dit zal van thuis uit mogelijk zijn. HR zal 
maximale ondersteuning bieden.  
Groepsverzekering arbeiders/bedienden AG:                                       
Medewerkers die van statuut arbeider naar bediende gaan of omgekeerd vragen info over wat er dan gebeurt 
met de AG groepsverzekering/pensioenplan. De medewerker van AG zal op 25/5/2021 on site een infosessie 
houden van +/- 1 uur. De uitnodigingen zullen vanuit HR verstuurd worden naar de betrokken werknemers. 
Overgang naar Organon: 
Door de overgang naar Organon zal Workday niet beschikbaar zijn. Dit heeft impact op de vacatures, deze 
zullen niet meer zichtbaar zijn in het systeem. Deze onbeschikbaarheid gaat in vanaf 14/5/2021 tot vermoedelijk 
eind juni 2021. Een 3-tal uitzendkrachten zullen langer op interimbasis tewerkgesteld blijven. De mogelijke 
toekenning van tijdelijke contracten zullen hernemen dan vanaf 1 juli 2021. 
Interim Aankoop: 
Vanwege de spinoff zal er tot eind december 2021, 1 interim medewerker op aankoop tewerkgesteld worden. 
Verhuis HR: 
Door de renovatie van de HR kantoren zullen de medewerkers tijdelijk gehuisvest worden op Uyterhoeven. HR 
zal via mail en een te voorziene gsm bereikbaar blijven. Er zullen ook sessies worden voorzien om medewerkers 
te ontvangen in de landscape kantoren. Deze mail met alle info zal verstuurd worden door HR. 
Geboorteverlof: 
HR-lead Strijckmans Alexandra deelt mee dat met terugwerkende kracht vanaf 1jan.2021 een nieuwe regeling 
rond geboorteverlof van toepassing is. Werknemers met een contract van onbepaalde duur zullen wereldwijd 
12weken (60dagen) betaald geboorteverlof krijgen bij geboorte, adoptie, pleegouderschap of 
draagmoederschap. Doel is het voorzien van “quality-time” voor de niet-barende partner en dus verzekeren van 
gelijkheid voor alle ouders. 
Hoe gaat dit geregeld worden: 

 Moederschapsverlof: 12 van de wettelijke 15 weken moederschapsverlof zullen aan 100% vergoed 
worden door de werkgever. De werkgever betaalt het verschil tussen de vergoeding van de mutualiteit en 
het loon. 

 Niet-barende ouder: 12 weken (60 dagen) zullen vergoed worden. 
Duurtijd en opname van dit verlof: 

 Elke ouder heeft recht op 12 weken. 
 Start van het geboorteverlof is mogelijk vanaf de 1ste maand voor de geboorte, adoptie of start van het 

pleegouderschapverlof tot 1j. na de geboorte, adoptie of start pleegouderschap stopt het recht om dit 
verlof op te nemen. 

 Op te nemen in 1 blok van 12weken of in afzonderlijke blokken per week. Leidinggevende moet hiervoor 
uitdrukkelijke goedkeuring geven. 

 Het verlof mag ook onderbroken/volledig flexibel worden opgenomen, b.v. 1 dag per week, wat resulteert 
in een werkweek van 4dagen. 



 

 

  De planning van het geboorteverlof moet 3maanden op voorhand door de leidinggevende worden 
goedgekeurd. 

 De lokale wetgeving moet worden gerespecteerd. 
 Die 12 weken geboorteverlof zijn inclusief de 15 dagen vaderschapsverlof die ze nu al hebben voor de 

vaders. 
Voor de overbruggingsploeg zal de manier van toekenning nog bekeken worden. 
Burnout: 
De vakbonden vragen hoever men staat met de initiatieven hieromtrent. HR zegt dat er in het najaar een project 
wordt opgestart. Via het CPB zal dit verder worden gecommuniceerd. Op QS is er een acuut probleem wat 
betreft personeelsbezetting.  
Steriel: 
Medewerkers merken op dat er onvoldoende afgewisseld wordt met reinigingsactiviteiten. Dit wordt terug 
opgenomen met de IPT-Lead. De vakbonden vrezen voor personeel dat overbelast wordt en uiteindelijk ziek 
worden. 
 
Ter info: Het paasgeschenk wordt dit jaar niet geleverd. Hiervoor had de directie een mail rondgestuurd. De 
directie erkent dat deze mail niet verstuurd mocht worden met de gebruikte inhoud. Er volgt nog een geschenk 
voor het personeel ter vervanging. De reden van het niet geven van het paasgeschenk is dat er te veel 
medewerkers zijn die van thuis uit werken en de verhoogde kans op controles door de overheid.  

 Openstaande Vacatures 23 april 2021. 
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