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     OR Verslag van dinsdag 15 maart. 2022: 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR- vergadering van 15 feb. 2022. 
Medewerkers die omwille van hun langdurige afwezigheid geen cadeaubox hebben ontvangen zullen in de plaats  
eindejaarcheques bekomen. De Wg-afv. zegt dat deze zijn besteld. Men dient nog te bekijken of deze op de Edenredkaart 
bijgezet worden of via de papieren versie zullen geleverd worden. 
De werkgroep rond de aanpassingen van het arbeidsreglement hebben op 8 maart hun eerste meeting achter de rug 
waarbij de update van de eerste 3 hoofdstukken zijn besproken. 
Jobstudenten in 2022. 
Op vraag van de Wn-afv. of er dit jaar jobstudenten nodig zijn binnen de firma, antwoordt de Wg-afv. dat de vraag aan de 
verschillende IPT’s werd gesteld en tegen volgende OR op 19/4/2022 wordt dit verder toegelicht. 
Impact conflict Rusland/Oekraïne voor Organon Heist. 
De geplande volumes voor Rusland voor april/mei/juni 2022 staan voorlopig on hold. Diprospan en Nasonex kunnen 
hierdoor getroffen worden. Dit is naar verwachting zeer beperkt naar volume toe +/-2%. Tijdens conflicten vallen 
geneesmiddelen normaal niet onder de boycot maar men wacht verdere informatie af.   
Update fietslease. 
De Wg-afv. geeft de meest recente cijfers over de fietslease, 206 inschrijvingen verdeeld in 3 periodes: In maart 2021 
waren er 127 inschrijvingen, in september 2021 waren dit er 41. In februari 2022 zijn er 38 fietsen ingeschreven. Vanaf 
2022 zijn de leaseprijzen gedaald. Anciëniteitsdagen zijn toegevoegd om het budget te bepalen. Voor de bedienden is er 
een extra ADV-dag toegevoegd ter berekening van het budget. Er zouden momenteel geen klachten meer zijn over 
onvoldoende budget. Aangezien het gros van de inschrijvingen achter de rug zijn vraagt de Wn-afv. om de fietslease op 
continu basis te laten plaatsvinden. De Wg-afv. zal dit opnemen met Team Cyclis. 
Toelichting survey psychosociale risico’s. 
Volgens de Wg-afv. zijn de resultaten vrij goed. Voor bepaalde afdelingen zijn er werkpunten. Deze werkpunten zijn voor 
de IPT’S wel verschillend. Aangezien de resultaten nog niet volledig bekend zijn zal er op het volgende CPBw/OR meer 
details worden gegeven.   
Toelichting kortingen RSZ/bedrijfsvoorheffing in 2021.                                                          
De Wg-afv. meldt dat deze korting 4.4 miljoen € bedraagt. Dit is voornamelijk voor de ploegen en nachtarbeid. Voor de 
andere werknemers en de prestaties van overuren bedraagt dit +/- 100.000 €. Dit bedrag zit tevens vervat in de hoofdsom. 
Toelichting financiële cijfers Q4 2021 Organon. 
Vanaf juni 2021 gelden volgende omzetcijfers voor de groep Organon. De omzet bedroeg 6.3 miljard $ 6% lager dan in 
2020. Voor Established Brands 4.1 miljard $ in 2021 tegenover 5.1 miljard $ in 2020. Womens Health 1.61 miljard $ in 
2021 tegenover 1.55 miljard $ in 2020. Een stijging van 2%. Voor Biosimilars was de omzet 330 miljoen in 2020, in 2021 
was dit 420 miljoen $ een stijging met 25%. Voor 2022 verwacht men een gelijkaardige omzet te halen t.o.v. van 2021. 
Voor Womens Health verwacht men nog groei in de omzet. Omzet Zetia van 480 naar 378 miljoen $, Nasonex van 218 
naar 206 miljoen $, Clarinex van 130 naar 111 miljoen $, Diprospan van 118 naar 125 miljoen $, Diprosone van 83 naar 87 
miljoen $. De omzet bedraagt 75% buiten de U.S. Geografische verdeling van onze producten: 22% U.S.,19% Asia Pacific, 
28% Eucan, 15% China, 13% Latin America, 4% rest van de wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Toelichting financiële cijfers Q4 2021 Organon Heist.                                                          
In Q4 zijn er 35.8 mio. verpakkingseenheden gemaakt. Voor gans 2021 bedraagt dit 141.3 mio. verpakkingseenheden. Het 
aantal vaste contracten bedraagt 778.3 en 63 tijdelijke contracten op 31/12/2021. In 2021 bedroegen de 
productievolumes t.o.v. het budget: LOC -9%, OSD +1%, SPE -7%, STE -2%. De verwachtingen voor 2022 per afdeling: Voor 
LOC verwacht men 10% meer volume, voor Nasonex is er meer marktvraag dan LOC kan produceren. Siropen blijven 
stabiel, voor Ointments en Creams verwacht men een stijging. Voor OSD verwacht men een lichte daling in het volume 
tot stabiel. Vanaf 2023 zal er extra volume bijkomen. Voor SPE blijft er een hoog volume in Keytruda, in de 2de jaarhelft 
wordt dit minder door transfer naar andere MSD-sites. Voor de V.A. lijn blijft er genoeg volume voor de drie 
productieploegen. Voor STER blijft het volume stabiel. Door lage volumes bij de groothandel die dienen aangevuld door 
Heist zal er weinig impact zijn door het conflict Rusland/ Oekraïne.  
Lyra Project. 
Een aantal producten zullen vanuit Cenexi naar Heist getransfereerd worden. Voor Creams en Ointments zijn er filings 
aangevraagd voor verschillende markten. Voor de spuiten verwacht men een eerste commercieel order met uitlevering 
in april 2022. Voor lotions verwacht men in april de 1ste formulatie, in mei afvullen. In mei 2022 verwacht men met alles 
klaar te zijn. Nadien dient men de filings voor de verschillende markten af te wachten ter goedkeuring. 
Update Steriele/pauzetijden. 
De IPT Lead licht toe dat er reeds 8 sessies geweest van de werkgroepen. Er zijn nog 2 sessies voorzien. Afvulling, milieu, 
linefeeding en SPF zijn reeds in gesprek geweest. Voor de grade AB i.v.m. de problematiek van de steriele pakken is men 
rechtstreeks in gesprek met de leverancier. Voor de toegang grade AB zal er meer personeel getraind worden om 
aflossingen in de taken te voorzien. De overbruggingsploeg afvulling zal uit 1 ploeg bestaan en zullen meer 
ondersteunende taken gaan uitvoeren. SPF blijft met de 2 ploegen produceren in de overbruggingsploeg. Wanneer de 
gesprekken afgerond zijn zal de IPT Lead de OR verder informeren. 
Varia: 
Trillium:  
Overzicht tewerkstellingsmaatregelen RSZ. Er werd een structurele federale vermindering gegeven voor 4 werknemers 
ten belope van 131.76€. De regionale maatregel vanuit het Vlaams geweest gaf voor 56 oudere werknemers een 
vermindering van 108380.64€. Dit voor de periode Q4 2020 en de eerste 3 kwartalen van 2021. 
Global Employee Referral Policy-Belgie:  
Er wordt een bonussysteem ingevoerd met ingang vanaf 1 april 2022 voor aanwerving nieuwe medewerkers. Aangezien 
de arbeidsmarkt een krapte vertoont voor allerlei profielen probeert Organon ook via deze manier geschikte werknemers 
te vinden. Wanneer een Organon medewerker (vast of tijdelijk) iemand voorstelt en die wordt aangeworven als Organon 
medewerker zal deze 2000 € bruto ontvangen. Wanneer je een interimmedewerker aanbrengt zal je 1000 € ontvangen 
wanneer de interimmer overstapt naar een Organon contract. 
Ook als interimmer kan je deze bonussen verwerven zoals een Organon medewerker. Er is wel de voorwaarde dat je als 
interimmer voor Organon werkt en minstens 1 week in dienst bent. 
Contractors zijn van deze regelingen uitgesloten. 
Overwerk OSD Ulhmann lijn: 
Op 10 maart werd in de SD de vraag gesteld om een langere periode overwerk te kunnen organiseren op OSD. 
WN afv. stelt de vraag of men niet beter een tijdelijke overbruggingsploeg kan oprichten gezien de gepresteerde 
overuren ook nog dienen terug genomen te worden. Dit kan problemen geven naar de verlof/ eindejaarsperiode toe. 
Athena Project: nieuwe Organon Comet. Loskoppeling van de MSD systemen.  
voorbereidingen starten vermoedelijk vanaf mei – juni 2022.  
Vanaf september zullen er meerdere personen op het project gezet worden. 
1 ste wave: Hub Cramlington  vanaf sep - okt 2022. 
2de wave:  Oss         vanaf maa – apr 2023. 
3de wave:  heist           vanaf juni 2023. 
Het doel is om alle IT programma’s zoals bv. Midas, Change, Compliance ...  wat nu gehuurd wordt van MSD in eigen 
beheer te gaan doen. Het zal geen makkelijk project worden, maar vereenvoudigd waar kan. 
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