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     OR Verslag van dinsdag 19 april. 2022: 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR- vergadering van 19 april 2022. 
OR-verslag van 19 apr. 2022 werd overlopen en goedgekeurd. Opmerkingen aan het verslag: 
Fietslease: HR heeft Cyclis gecontacteerd en vanaf 1 april 2022 kan een ORGANON-medewerker met een vast contract 
het hele jaar door instappen op het fietsleaseplan. Dit werd eerder toegelicht in de syndicale vergadering. 
Update arbeidsreglement: via aparte vergaderingen wordt het arbeidsreglement geupdate.  
Dinsdag 8 maart werd er de eerste keer samengekomen en werden de eerste 3 hoofdstukken geupdatet.  
De 2de vergadering gaat door op dinsdag 19 april om 14:00u. 
Toelichting resultaten psychosociale risico-analyse.  
Door IDEWE werd een bevraging/survey verzonden aan 888 Organon medewerkers.   
WG.afv. meldt dat 82% (727 Organon medewerkers) deze online vragenlijst vrijwillig hebben ingevuld.  
De Organon resultaten werden vergeleken met de resultaten van gelijkaardige bevragingen representatief voor 
Vlaanderen. Globaal gezien was de uitslag goed, we behaalden als Organon een uitstekend en zelfs uitzonderlijk resultaat 
in vergelijking met andere bedrijven /sectoren in Vlaanderen. De werkgever dankt iedereen voor hun deelname!  
Globaal gezien was de uitslag zeer goed, er zijn wel verbeteringspunten die globaal en per afdeling zullen bekeken 
worden. De directieleden gaan de resultaten toegelicht krijgen van het hele bedrijf en hun afdeling.  
Vervolgens zullen de resultaten per afdeling aan de medewerkers toegelicht worden. 
Tewerkstellen van jobstudenten in 2022. 
HR heeft een rondvraag georganiseerd in alle IPT’s. In beperkte mate zullen er in bepaalde IPT-afdelingen jobstudenten 
tewerkgesteld worden. Volgende OR zal men een overzicht geven van waar (in welke afdeling) en over hoeveel 
jobstudenten het zal gaan. WN afv. vraagt i.v.m. jobstudenten om het aantal, de functies en waar ze kunnen soliciteren. 
Update bevraging in steriele IPT m.b.t. pauzetijden. 
Deze vraag zal terug aan Stijn Vissers en Erik Ceulemans gesteld worden. 
Stijn Vissers heeft laten weten dat het nog iets te vroeg is om meer info te geven over de pauzetijden, dus op de OR-
vergadering van 10 mei 2022 zal er meer feedback door Stijn gegeven worden. 
WN afv. stelt de vraag of de 2 overbruggingsmedewerkers steriele verpakking de 24 u van het eerste te werken weekend 
van 2022 dienen in te halen of ze ook de 6de feestdag ter vervanging zullen werken. WG afv. zal dit nog navragen. 
Impact voor Organon van sancties tegen Rusland beslist door EU.  
Er is momenteel geen impact op de productie naar aanleiding van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. 
Op het leveren van geneesmiddelen is er geen verbod. Wij blijven producten produceren en verpakken voor Rusland en 
deze producten kunnen allemaal geleverd worden. 
Steriele afdeling (diprospan) levert de grootste productieaantallen, Loc produceert Nasonex in grote aantallen, 10 a 11 
miljoen verpakkingen waarvan 50% diprospan en ongeveer 50% nasonex. 
Voorstel verlofkalender Dag/Vroege/Late 2023. 
WN afv. doet een voorstel verlofkalender 2023 voor de Dag, vroege en late ploegen. 
11 feestdagen : 
Zondag, 01 januari 2023 -> maandag 2 januari : Nieuwjaar, Maandag, 10 april 2023 : Paasmaandag 
Maandag, 01 mei 2023 : Dag van de Arbeid, Donderdag, 18 mei 2023 : O.H.Hemelvaart 
Maandag, 29 mei 2023 : Pinkstermaandag, Dinsdag, 11 juli 2023: Vlaamse gemeenschap. 
Vrijdag, 21 juli 2023 : Nationale feestdag, Dinsdag, 15 augustus 2023 : O.L.V.Hemelvaart 
Woensdag, 01 november 2023 : Allerheiligen, Zaterdag, 11 november 2023 -> vrijdag 10 nov : Wapenstilstand 
Maandag, 25 december 2023 : Kerstmis 
 
 
 



 
 

7 vastgelegde ADV dagen: Vrijdag 19 mei, maandag 10 juli, maandag 14 augustus, dinsdag 26 december, woensdag 27 
december, donderdag 28 december, vrijdag 29 december. 
WG afv. gaat akkoord met het voorstel indien het voorstel nachtploeg hieraan kan aansluiten.  
WN afv. antwoordt dat ze volgende OR een voorstel uitwerken betreft de nachtploeg. 
Uitslag stemming overbruggingsploeg over vereenvoudigd loon. 
David Grootaers heeft een stemming laten doorgaan onder de medewerkers overbruggingsploeg. 
De stemming heeft uitgewezen dat ze het huidige systeem willen behouden. De terugkoppeling moet nog gebeuren. 
20 overbruggingsmedewerkers hebben deelgenomen aan de stemming, waarvan 15 personen hebben gestemd voor 
behoud van het huidige systeem. 
Toelichting verkoopscijfers cafetaria 2021. (werkgeversbijdrage) 
547.000 euro werkgeversbijdrage. Dit is het totaalpakket (aankoop eten, personeel, bijdrage voor maaltijden 
werknemers, enz.) het bedrag ligt in lijn met voorgaande jaren. 
Varia. 
Performance @organon.   
HR medewerkers Michael Van Looveren en Bea Spaenhoven lichten de nieuwigheden van het nieuwe 
talk.recognize.reward beleid toe. 
Talk: Het is de bedoeling om open, eerlijke en regelmatige interacties met de leidinggevende te hebben. 
Continue feedback  
• Open, eerlijke en regelmatige interacties  
• Geven van persoonlijke waardering  
• Check-ins (5-6x per jaar) Beloning na de uitvoering van een speciale prestatie:  
• direct belonen van uitzonderlijke prestaties/inspanningen/gedrag  
Gedragsdoelstellingen worden ook belangrijk bij Organon, verschil tussen feedbackgesprek & check-in gesprek  
Feedback gesprek  
• Founders zoeken collega’s die rond dezelfde doelen werken en vragen feedback.  
• Feedback is het sterkste wanneer het direct en spontaan gebeurt tijdens het werk, op de werkvloer.  
Check-in gesprek:  
Founders nemen het initiatief voor dit type van gesprek met hun leidinggevende, nadat ze feedback hebben        
verzameld. • Deze gesprekken kunnen om het even wanneer plaatsvinden; ze focussen op ontwikkeling en sterktes.  
• Founders stellen zelf de doelen en sturen het gesprek. • Dit gesprek gaat niet over verloning. 
Recognize: Het huidige Inspire programma verandert niet. Dit blijft nog steeds hét programma om waardering te tonen 
voor gedrag dat blijk geeft van onze waarden en dat erkent hoe we uitzonderlijke resultaten bereiken. Een nieuwigheid is 
wel dat er ook de mogelijkheid komt om een niet-geldelijke erkenning voor bepaalde mijlpalen in het leven van de 
werknemers te geven (bv. verhuis, verjaardag, etc.) weliswaar in overleg met en met toestemming van de werknemer.  
Reward: Thrive is het nieuwe cash award systeem van Organon dat het mogelijk maakt om uitzonderlijke prestaties te 
belonen van AIP-gerechtigde werknemers van Band 200-700 doorheen het jaar (bedienden / kaders), en dit op zeer korte 
termijn (dus niet pas bij de jaarlijkse evaluatie). In de toekomst zal het bedrag van de AIP-bonus niet langer afhangen van 
individuele prestaties, maar enkel van de prestaties van ons bedrijf in zijn geheel. Deze individuele differentiatie in 
functie van individuele prestaties zal nu gebeuren via de Thrive bonus. Er zijn 5 verschillende niveaus van thrive 
bonussen. Voor elk niveau is het bedrag vastgelegd per functie-niveau. In principe kan je meerdere thrive bonussen 
combineren tijdens één kalenderjaar, al blijft het wel een bonus voor uitzonderlijke prestaties.  
In tegenstelling tot de Inspires is de Thrive minder gericht op de manier waarop bepaalde prestaties worden geleverd 
(“hoe”) maar op welke prestaties worden geleverd (“wat”).  
Europese ondernemingsraad (EOR) : 
De EOR leden vragen om tijdig de vragen die er zijn aan hen te bezorgen.  
Gezien we deel uitmaken van een nieuwe organisatie zal er een nieuwe europese ondernemingsraad opgestart moeten 
worden.  
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