
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 01 december 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde 
Interim Starters/stoppers:  
Starters: dinsdag 05 dec. 2017, 1 operator OSD. 
Stoppers : 1 operator LOC, 1 bediende Regulatory affairs. 
 
Voorstelling nieuwe OC’s: 
Exelmans Rob is als OC V/L afvulling en inspectie in oktober begonnen op IPT STER. Hij heeft als 
opleiding A2 Mechanica en Graduaat Electo-Mechanica. Zijn loopbaan startte hij bij ZF(automatische 
versnellingsbakken) als kwaliteitscontroleur. Waarna hij bij Hansen Transmissions heeft gewerkt op de 
afdeling tandwielen slijpen tevens als kwaliteitscontrole. In 2010 is Rob gestart als systeemcontroler 
bij Punch Powertrain, waar hij daarna doorgroeide tot productie supervisor en team supervisor. 
Voor Maickel Spong (LOCTechnical Coach) wordt nog een datum afgesproken. De SD afvaardiging 
vroeg ook dat de nieuwe site Lead Learning&Development, Lutgard van hoogten zich komt voorstellen 
op de wekelijkse SD meeting. Zij zal op een later moment uitgenodigd worden. 
CBRE: Het organigram “wie doet wat” binnen CBRE werd overhandigd aan de SD.  
Interne sollicitaties: 
Wanneer interne medewerkers solliciteren voor interne vacatures zoals bv TPO nachtploeg, SPE 
overbruggingsploeg,store manager, vacatures steriele, enz... vragen we om nadat de vacature werd 
ingevuld, beter te communiceren aan alle sollicitanten en hen te informeren i.v.m. de redenen over het 
al dan niet hebben van een functie. We vragen om duidelijk en eerlijk te willen zijn naar de 
sollicitanten toe.  
Momenteel hebben een aantal sollicitanten nog steeds géén terugkoppelingsgesprek gekregen. 
Stakingsactie 19dec:  Vakbonden delen mee dat zij op dinsdag 19 december in Brussel een nationale 
betoging organiseren "tegen het pensioengeknoei van deze regering". Dit betekent dat er op MSD die 
dag geen interimmers mogen worden tewerkgesteld. 
GPS/EMPROVA: De SD afv. vraagt om de feestdagen en vastgelegde ADV-dagen en ook de ADV-1 
dagen zo snel als mogelijk in GPS/Emprova systeem in te brengen. Medewerkers hebben veel 
problemen momenteel, om op een correcte manier hun verlof voor 2018 aan te vragen. Kalender 
december 2018 daar zijn de kleuren van V/L ploegen nog niet ingebracht. Indien medewerker op 
15nov. afwezigheden heeft aangevraagd in een week waar normaal een feestdag valt werden er 5 
dagen van de saldoteller afgetrokken. 
Te weinig EHBO’ers in de labo’s & OSD: We klagen aan dat er momenteel in deze afdelingen te 
weinig EHBO’ers zijn die hulp kunnen bieden bij ongevallen/incidenten. Probleem werd opgenomen 
met bedrijfsverpleegkundige Balemans Eline. Zij bekijkt samen met Van de Poel Ingrid een actieplan 
en komt hiermee terug. 
Magazijn Hulshout : Verwarming was reeds een tijdje stuk en er werd momenteel een tijdelijke 
verwarming geïnstalleerd , 2 units, voorlopig volstaat 1 ervan om hal 1 voldoende te verwarmen. De 
ketel zou over enkele weken geleverd en vervangen worden. 

Trainingen die starten om 9u:  We melden dat medewerkers die ingeschreven waren voor een 
training van HR geen toestemming kregen om hun werkdag te starten om 9u. We wensen mee te 



geven dat er afspraken bestaan dat in onderling akkoord tussen WG en WN kan afgeweken worden 
van het werkrooster. 

HR: Outsourcing aanvragen tijdskredieten en Themati sche verloven:  Schering-Plough Labo NV 
en SD Worx (Team Payroll Outsourcing Services) hebben besloten om samen te werken voor de 
organisatie van uw personeelszaken. Vanaf 01/11/2017  kan u als medewerker contact opnemen met 
het team van SD Worx indien u een vraag heeft met betrekking tot tijdskrediet en thematische 
verloven. WN afv. stelt dat er momenteel heel wat onduidelijkheid is over de afhandeling van een 
aanvraag tijdskrediet of thematische verlof. We stellen voor dat HR de aanvragen zelf doorgeeft aan 
SD Worx. Een standaard werkwijze dient best opgemaakt te worden van wie wat moet doen i.v.m. hoe 
de aanvraag verder afgehandeld wordt. 

Inspire:  Het geven van anciënniteit geschenken zal vanaf nu via Inspire verlopen. We vragen hoeveel 
punten er in het systeem ingeladen wordt bij 5/10/15/20/25/30/35/40jaar anciënniteit.We vragen om 
duidelijke communicatie op te maken, te verspreiden en uit te hangen in de IPT’s. 

Eurofins/MSD:  Medewerkers die muteren van Eurofins naar een vast MSD contract melden dat zij 
van Eurofins géén eindejaarspremie meer zullen uitbetaald krijgen. Wordt opgenomen door HR Lead. 

Wijziging/ Organisatie Steriele Value Stream vanaf 01jan2018:  Ilke Van Den Bosch neemt de 
functie op van Value stream (Operational) lead SPF/W&D/Compounding. Kurt Ansems wordt 
aangesteld als Project Lead Steriele en Erik Ceulemans neemt de functie op van Value Stream 
(Operational) lead Afvulling/Inspectie (datum nog te bepalen). 

Overzicht Vacatures op 01 dec. 2017: 
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