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Verslag SD van vrijdag 06 april 2018: 

 
Vacatures:  zie achterzijde. 
Interim starters/stoppers:   Starters: 4 operators SPE starten maandag 09/04/18 
Stoppers: geen.  
Voorstelling Nieuwe OC’s /leidinggevenden:  Lutgard Van Hoogten L&D Lead (learning en 
development), heeft zich vrijdag 06/04 voorgesteld. Lutgard studeerde Master chemie en heeft 27j. bij 
BP Geel gewerkt (polyester industrie). Lutgard heeft verschillende functies bekleed als 
leidinggevende: laborant, technical services, kwaliteitscontrole en heeft ook ervaring in logistiek 
management. 
Jonas Sterkendries (Mgr, Logistics Magazijn Hulshout)  dient zich nog voor te stellen aan de SD.  
Hospitalisatieverzekering:  We maken melding dat er i.v.m. de hospitalisatieverzekering onterecht 
premies worden ingehouden bij de werknemers van bv. kinderen/partner die men doorgaf aan 
Vanbreda en niet meer wenste aan te sluiten. Ook melden we dat de looncorrecties die er worden 
doorgevoerd niet duidelijk zijn. Er zijn vaak verschillende correcties die het nakijken bemoeilijken. 
HR vraagt uitdrukkelijk om individueel te willen nakijken of de afhoudingen correct werden toegepast 
en indien niet , dit per medewerker te willen melden aan HR.  
Kleedkamers noord en zuid: We merken op dat er in de kleedkamers een gebrek is aan voldoende 
kleedkastjes, mensen die geen kleedkastje hebben krijgen een locker waar helmen in worden 
bewaard. Wij hebben gevraagd om een oplossing te zoeken. Dit is gemeld aan Patrick Denissen en 
Kris De Schepper, hierover is nog steeds geen feedback. 
Linefeeding door operatoren in IPT STER.:  De IPT Lead van Steriele heeft een vergelijking 
gemaakt met de andere IPT’s en is van oordeel dat de linefeeder  taken verschillen van de andere 
IPT’s. We gaan niet akkoord met deze interpretatie!  
Het IPT lead zal dit verder bekijken met HR lead. (is nog steeds lopende). 
INSPIRE: punten i.v.m. anciënniteitsgeschenk:   Bij een aantal medewerkers die in 2017 recht 
hadden op een anciënniteitsgeschenk zijn de punten uit Inspire verwijderd. MSD wenst deze te 
harmoniseren. Momenteel zijn deze punten nog niet terug ingevoerd. We stelden tevens vast dat men 
Inspire (Globoforce) van thuis uit niet kan raadplegen/openen. Dit wordt nog verder bekeken.  
ADV en anciënniteitsdagen. Overdracht of uitbetalin g: 
We merken op dat de ADV dagen  en /of anciënniteitsdagen die niet werden overgedragen, uitbetaald 
dienen te worden. HR lead gaat dit rechtzetten. 
Eretekens van de arbeid: uitbetalingsafspraken: 
We vragen of de uitbetalingen van de premie “eretekens van de arbeid” kan nagekeken worden. 
Medewerkers hebben hun “diploma Ereteken van de Arbeid” thuis ontvangen, maar hebben nog geen 
premie betaling via een aparte loonbon ervan ontvangen. HR lead zegt de afspraken te zullen 
herbekijken. 
HR: We melden dat er telefonisch op HR vaak niet wordt opgenomen wat de nodige frustraties 
teweeg brengt. HR lead zegt dat dit een technisch probleem zou zijn geweest en deze reeds opgelost 
is. 
Overbruggingsploeg:  loonbonnen zijn niet correct en onoverzichtelijk, op vrijdagavond (06/04) was 
iemand van de personeelsdienst beschikbaar om al de nodige vragen te beantwoorden. 
Vakbondsactie te Brussel i.v.m. de pensioenen:  
Woensdag 16 mei 2018 gaat er een nationale vakbondsactie te Brussel door i.v.m. de pensioenen. 
 



 
SD Worx Gent:  Er wordt gemeld dat er regelmatig klachten zijn over het aanvragen of verlengen  
van tijdskrediet. Mensen krijgen laattijdig hun documenten opgestuurd, ook worden er geen 
bevestigings e-mails verstuurd om te laten weten dat de aanvraag in orde is. Dit wordt verder 
bekeken. 
MyLearning:  Er wordt gemeld dat de vertaling van Code of conduct slecht vertaald is, Lutgard Van 
Hoogten neemt dit verder op via Global netwerk. Deze melding kwam ook al van MSD Nederland. 
Cafetaria:  Er wordt gemeld dat de stukken vlees en vis steeds kleiner aan het worden zijn. 
Dit wordt bekeken en ook verder behandeld via CPBW. 
Overuren:  Volgens interne afspraken mogen er geen prestaties gedaan worden door tijdelijke 
contracten in de nachtploeg.  
Indexatie premies: anciënniteit, laureaat van de ar beid. 
We merken op dat alle premies die in de cao’s staan dienen geïndexeerd te worden. 
Volgens de werkgever dienen deze premies niet geïndexeerd te worden. 
CAO verhoging uurloon : de verhoging gaat in na de ondertekening van de CAO met terugwerkende 
kracht vanaf 1 feb 2018. Er zullen al zeker correcties dienen te gebeuren voor de maanden februari en 
maart 2018. 
 
2% Indexverhoging vanaf 1 april 2018:  
 

Overzicht Vacatures op 06 april 2018: 
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