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       OR Verslag van dinsdag 12 juli 2022: 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR- vergadering van 21 juni 2022. 
Het OR-verslag van 21 juni 2022 werd overlopen en goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 
Toelichting milieu items Q1 en Q2 2022.  
Er loopt momenteel een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van tijdelijke opslagcontainers voor 
labomateriaal. Deze zullen gebruikt worden tijdens de verbouwing van het raw materials lab en tijdens de 
vervanging van de middenspanningstransformatoren. Er wordt ook een dossier opgemaakt tot vernieuwing van 
de basisomgevingsvergunning. Er wordt ook een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanpassing van de 
gebouwen boven LOC i.v.m. het project verhoging productievolume Nasonex. Voor het restafval is het volume 
dalend ondanks meer productievolume. De reden hiervoor is dat er meer gerecycleerd word nadat hiervoor 
acties werden genomen. Er worden verder nieuwe projecten opgestart om meer energie te besparen. Een 
energie-audit door een externe firma staat op het programma. Er wordt ook nagegaan hoe we naar de 
toekomst toe onze energie meer kunnen vergroenen. Participeren in externe projecten behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
Standpunt werkgever betreft 1 dag afwezigheid wegens ziekte zonder doktersattest. 
De WN-afv. vraagt om het standpunt van de firma toe te lichten. De WG-afv. zegt dat er momenteel hierover 
nog geen Koninklijk Besluit verschenen is. Zodra dit KB wordt gepubliceerd zal Organon dit ook toepassen. Tot 
zolang dient er wel een doktersattest bij ziekte bezorgd aan HR. 
 
Toelichting detail psychosociale risicoanalyse van IDEWE.  
Dit item wordt verplaatst naar de OR-vergadering van sept.2022. 
De meeste afdelingen zijn ondertussen ingelicht van hun resultaten en bevindingen. 
De nodige actieplannen zullen per afdeling, in samenwerking met HR, uitgewerkt worden. Voor 1 afdeling zal 
dit gebeuren via IDEWE met de externe preventieadviseur psychosociale aspecten.  (PAPS). 
De nieuwe PAPS “externe preventieadviseurs psychosociale aspecten” van IDEWE zijn: 

- Cathérine Vanderwegen' Catherine.Vanderwegen@idewe.be 
- Kaat Meylemans' Kaat.Meylemans@idewe.be 

 
6-maandelijkse informatieverplichting CAO nr. 108. 
In de periode tussen 1/1/2022 en 30/6/2022 zijn er 27463.1 uren gepresteerd door uitzendkrachten. Ter 
vermeerdering van werk waren er 2 uitzendkrachten die 624 uur hebben gepresteerd. Ter vervanging waren er 
90 uitzendkrachten die 26839.1 uren hebben gepresteerd. 
 
Toelichting Inspirepunten gerelateerd aan anciënniteit. 
De Wn-afv. vraagt verduidelijking rond het toekennen van Inspirepunten voor anciënniteit binnen ORGANON. 
De WG-afv. zal dezelfde voorwaarden hanteren zoals bij MSD. De toekenning blijft dus hetzelfde als voorheen. 
 



 
 

 
 
Organisatie feestelijkheden n.a.v. 50 jarig bestaan. 
Op vraag van de WN-afv. naar de mogelijkheid dat er voor het personeel iets georganiseerd wordt, antwoordt 
de WG-afv. dat de voorbereidingen volop aan de gang zijn. Maar meer info wil ze voorlopig hier niet over 
verschaffen. 
 
Organisatie eindejaarsreceptie 2022 
De WG-afv. organiseert de eindejaarsreceptie op 23 december 2022 met als locatie de Vlaschaard in Hulshout. 
Dit op vraag van de WN-afv. De WG-afv. stelt wel dat dit onder voorbehoud is van eventuele Covid 
maatregelen. Op de vraag of dat werknemers van externe firma’s kunnen deelnemen zegt de WG-afv. dat dit 
dient bekeken te worden. 
 
Varia: 
-De WN-afvaardiging vraagt dat er op 1 oktober 2022 wanneer onze naam officieel verandert van Schering 
Plough Labo N.V. in Organon Heist bv er een viering plaatsvindt. De WG-afv. zegt dit te bekijken maar wenst 
momenteel geen verdere toelichting te geven. 
 
-Op initiatief van HR zullen medewerkers vanaf een bepaald geboorte jaar die in aanmerking komen voor 
vervroegd pensioen/pensioen uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit behelst o.a. de voorwaarden om met 
vervroegd pensioen/pensioen te kunnen gaan. Waaronder de opzeg van de medewerker en de duurtijd van de 
opzeg. Het pensioenplan van de medewerkers zal ook besproken worden, hoe dit te ontvangen en onder welke 
belastingen dit valt. Wil je nog verder bijverdienen onder bepaalde voorwaarden wordt ook besproken. 
Tijdskrediet eindeloopbaan wordt ook toegelicht. Dit is een complex gegeven en de leden van de O.R. vinden 
dit een mooi initiatief. De info-map zal regelmatig aan de wetgeving worden getoetst en aangepast waar nodig. 
 
-Update arbeidsreglement: via aparte vergaderingen wordt het arbeidsreglement geüpdatet.  
De eerste 6 sessies gingen door op dinsdag 8 maart 2022, dinsdag 19 april 2022, dinsdag 3 mei 2022, 
donderdag 19 mei 2022, vrijdag 17 juni 2022 en di 12 juli 2022. De volgende update AR gaat door op dinsdag 
23 aug. 2022. Het arbeidsreglement kan mogelijks in de OR van 20 september gefinaliseerd worden. 
 
-Athena Project: hierover zal in één van de volgende ondernemingsraden, bv. september of oktober meer 
uitleg kunnen gegeven worden. In de Heist site zitten we nog steeds in de opstartfase en de teams werden 
samengesteld. Heist zal pas als laatste aan de beurt komen aangezien we in wave 3 zitten binnen Organon. 
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