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                                       Verslag SD van vrijdag 26 juni 2020:                                                                                                                                                             
 

Vacatures: zie achterzijde.                                      
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 1 operator op LOC. 
Stoppers: 1 operator op OSD, 1 operator LOC. 
 
Steriel: Met 4 medewerkers van steriele zal er een testcase komen gedurende juli en augustus om hun pauzes 
te nemen in de eetzaal noord als ze tewerkgesteld zijn op SPE. Hiermee wil men efficiënter kunnen werken. Dit 
is niet op vraag van het personeel zelf.  
Flow kleedkamers Noord (COVID-19): Er zal getracht worden om een betere personeelsflow in te voeren in de 
kleedkamer noord. Dit is mogelijk daar de maatregelen opgelegd door COVID-19 nu soepeler geworden zijn. Er 
zal naar de bezetting per ploeg gekeken worden. Het kan ook zijn dat medewerkers ergens anders een locker 
krijgen om de ploegen beter te spreiden in de kleedkamers. Hierdoor kan de tijd gevraagd om langer te blijven 
afgeschaft worden. 
Corona ouderschapsverlof: HR deelt mee dat wanneer het Corona ouderschapsverlof ten einde is men 
automatisch overgaat naar het gewone ouderschapsverlof. Alle betrokkenen zullen hierover een mail krijgen. Het 
Corona ouderschapsverlof zal waarschijnlijk verlengd worden tot en met 30 september 2020. Het is wachten op 
het Koninklijk besluit. Verlengen kan momenteel nog niet. 
COVID-19 premie: De 2 personen die problemen hadden voor het verkrijgen van de COVID-19 premie hebben 
ondertussen een gesprek gehad met hun leidinggevende en IPT-lead. 
Kinderen ten laste: Er staat een document op intranet met richtlijnen over welke partner de kinderen ten laste 
kan nemen. Dit document is enkel geldig voor gehuwden. 
Overbruggingsploeg: werken op 15/8 en 21/7: HR deelt mee dat werken met de nachtploeg op vrijdag en 
zaterdag, de zondag als feestdag wordt betaald. Voor de vroege ploeg geldt dat werken op zaterdag en zondag 
de vrijdag wordt betaald als feestdag. 
Data volgende SD-vergaderingen juli-aug-sept. 2020: 17/7, 31/7, 21/8, 4/9.  
Groepsverzekering AG, bedienden: Op vraag van de vakbonden zullen er nieuwe infosessies worden 
georganiseerd over de groepsverzekering voor nieuwe bedienden in dienst door AG. 
Anciënniteit data: Men is momenteel volop bezig om alle data correct te zetten. Bij transfer van het ene 
software platform naar een ander werden de data niet correct overgenomen. Dit dient allemaal gecontroleerd en 
gecorrigeerd door HR. 
Nieuwe leidinggevenden: Vanaf september zullen alle nieuwe leidinggevenden zichzelf komen voorstellen om 
kennis te maken met de syndicale afvaardiging. 
Communicatie AG Income Care bij ziekte: De vakbonden hebben de manier van communiceren van AG naar 
collega’s die langdurig ziek zijn in vraag gesteld. Er moeten te veel onnodige documenten worden ingevuld. HR 
is in de finale fase met AG om dit te herbekijken via betere afspraken. 
1000$ Grant: De collega’s die nog steeds problemen hebben om hun 1000$ te bekomen zijn per mail allemaal 
verwittigd. Een medewerker van MSD Brussel zal deze collega’s helpen om hun dossier in orde te krijgen. Voor 
de collega’s uit de nachtploeg zal men bekijken of deze de mogelijkheid hebben om tijdens de dag uren 
aanwezig te zijn op hun persoonlijke sessie in september. 
Anciënniteitpremie: Deze zullen eind juni of begin juli worden uitbetaald aan de rechthebbenden. 
AG-pensioenverzekering: De vakbonden melden dat er dit jaar 2 documenten verstuurd zijn aan de 
medewerkers over hun persoonlijke status. HR zal navraag doen bij AG of dit een nieuwe regeling of een 
vergissing is. 
  



                                                      Openstaande Vacatures 29 juni 2020. (via Workday) 
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