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                                                    OR 
       OR Verslag van dinsdag 14 jan. 2022: 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR van 14 dec. 2021. 
Het OR-verslag van 14 dec.2021 werd overlopen. Opmerkingen aan het verslag: 
Boetekas: de WG- afv. zal nakijken wat er fiscaal mogelijk is, om belastingvrij het geld toe te kennen aan de werknemers. 
Staking: De WG-afv. zal bij acties door de vakbonden, de IPT’s en de leidinggevenden/OC’s informeren over de 
wetgeving/afspraken hieromtrent. 
Haarlem: Er bestaat de mogelijkheid dat er extra volume Zetia van Haarlem getransfereerd zal worden om te verpakken 
in IPT OSD Heist. Hoeveelheid en timing is momenteel onbekend. 
 
6-maandelijkse informatieverplichting CAO nr 108. 
Tussen 1/7/2021 en 31/12/2021 waren er 102 uitzendkrachten werkzaam die samen 56930,55 uren voor Organon hebben 
gepresteerd. 
 
Afspraken goedkeuringen verlof. 
WN afv. vraagt om de OR-afspraken i.v.m. toekenning verlof opnieuw te willen bespreken met de IPT leads.  
Zowel het toekennen van losse dagen als het jaarlijks (groot) verlof verloopt niet zoals in de OR werd overeengekomen.  
WN afv. vraagt expliciet om maximale kansen tot verlofopname in de belangrijkste verlofmaanden te creëren. 
Momenteel zou er in sommige afdelingen totaal geen rekening gehouden worden met de zomermaanden en zou er het 
ganse jaar eenzelfde verloftoekenning zijn. 
WG afv. zegt dit te willen bekijken met de IPT-leads en zal de bestaande afspraken nakijken. 
 
Organisatie pauze’s Steriele IPT. 
Er wordt door de IPT Lead een presentatie gegeven om de efficiëntie binnen steriele te verhogen. Het voorstel zou 
betekenen dat er wordt overgegaan van 3 naar 2 pauzes per shift. Dit zou gelden voor heel de steriele voor zowel 
arbeiders/bedienden/kader. De overbruggigsploeg valt onder een andere regeling wat betreft de pauzes. Het personeel 
zal worden ingelicht per ploeg met verdere details. De Wn-afv. zegt dat er ook duidelijkheid dient te komen over het 
aanbod van de keuken en de openingstijden. Alle medewerkers zullen kunnen stemmen over dit voorstel. 
Bedienden/kader en het productiepersoneel zullen apart hun stem uitbrengen. De resultaten van de stemming zijn 
bepalend voor de aanvaarding of het verwerpen van dit voorstel binnen de OR. In het Arbeidsreglement zou dan deze 
wijziging moeten opgenomen worden voor de eventuele wijziging kan ingaan. 
 
Update arbeidsreglement. 
Aangezien het arbeidsreglement dringend aan herwerking toe is, zullen er door HR-gesprekken worden opgestart. De 
vakbonden zullen hun leden van de OR aanduiden om aan deze gesprekken deel te nemen. Dit met de bedoeling om het 
arbeidsreglement up to date te maken en aan te passen aan de huidige Belgische wetgeving. 
 
Update vacatures. 
HR-medewerker geeft een voorstelling over de genomen acties in 2021 “aanwerving nieuwe medewerkers”. Publicatie in 
de zondagskrant, solliciteren via Facebook en indeed. Er is ook een nederlandstalige website voor vacatures in Heist 
gecreëerd: werkenbijorganon.be 
Deze maatregelen komen er omdat de vacatures op de careerwebsite moeilijk te vinden waren. Dit is blijkbaar een actie 
met positief gevolg vanwege de talrijke reacties op de verschillende platformen. Verder zal er een ander 
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aanwervingsbeleid komen door de oprichting van het “Future Europe Talent Attraction Team” Er wordt ook een 
bonussysteem opgericht om nieuwe medewerkers aan te trekken. Indien deze medewerker voldoet aan de specifieke 
eisen, zal de bonus uitbetaald worden aan de medewerker die de nieuwe medewerker voorgesteld heeft. 
WN-afv. Vraagt of het niet mogelijk is om terug een jobdag te organiseren. WN afv. stelt tevens voor om de sollicitanten 
beter te informeren en bv bij het sollicitatiegesprek een korte film te laten zien met de job inhoud. 

 
Camera gebruik. 
De WN-afv vraagt naar de jaarlijkse update van de camera’s actief op het bedrijf en de reden van gebruik. De WG-afv. zal deze lijst laten 
opmaken.  
De Wn-afv zegt dat als in de toekomst gebruik wordt gemaakt van Google glass of VR brillen binnen de site, deze mee dienen 
opgenomen in de lijst en het doel van hun gebruik.  
 
Varia. 

Cadeau box: 
WN afv. bedankt de werkgever voor de cadeaubox die we thuis hebben mogen ontvangen. 
WN afv. verneemt dat langdurig zieke werknemers deze cadeaubox eind december 2021 niet hebben mogen 
ontvangen. WN afv. betreurt de wijziging en vind dit een spijtige zaak, deze medewerkers hebben er niet voor 
gekozen om ziek te worden. Er werden in het verleden afspraken gemaakt rond de eindejaarscadeau’s en we gaan 
ervan uit dat deze nageleefd worden. Voorheen werden er aan het einde van het jaar aan alle medewerkers 
cadeaucheques gegeven ter waarde van 25 euro en ook iedere medewerker werd uitgenodigd op de 
eindejaarsreceptie. De cadeaucheque werd dit jaar vervangen door een aan huis geleverde cadeaubox en omwille van 
corona kon de eindejaarsreceptie niet doorgaan. WG afv. zal dit nagaan. 
 
OR verslagen op intranet: 
Vanaf 1/1/2022 zijn de verslagen van de ondernemingsraad terug te vinden op de sharepoint van Heist: 
https://organoncloud.sharepoint.com/sites/HeistHome/ORCPB  
 
Bradford: 
De WN-afv stelt dat deze gesprekken respectvol dienen te gebeuren. De WN-afv krijgt nog steeds klachten dat deze gesprekken niet 
met de nodige diplomatie en de juiste achtergrond bij de leidinggevenden plaatsvinden. De WN-afv vraagt om door HR hier de 
nodige opleidingen te voorzien, en te evalueren waar nodig. Niet iedereen is geschikt om deze gesprekken te voeren. 
 
Europese ondernemingsraad: 
De WG-afv vraagt of er al kandidaten zijn binnen de WN-afv om Organon Heist te vertegenwoordigen in de Europese 
ondernemingsraad. De WG-afv vindt dat als 2de grootste site binnen Organon onze vestiging in Heist dient 
vertegenwoordigd te zijn. Aangezien Organon als groep veel kleiner is dan MSD kunnen we meer invloed uitoefenen 
en informatie verkrijgen binnen de Europese ondernemingsraad. 
Momenteel is het selected comité van Organon een eerste Europese vergadering aan het plannen tegen mei 2022. 
Volgende OR zal de WN-afv hun mogelijke kandidaten voorstellen. 
 
Financieel directeur: 
De WG-afv deelt mee dat de financieel directeur van Heist zijn taken tussen Heist en Oss tijdelijk zal verdelen. Dit 
wegens een langdurige afwezigheid van een directielid binnen Oss. Aangezien de financieel directeur ook voorzitter is 
van de ondernemingsraad zal de HR lead hem voorlopig vervangen bij afwezigheid als plaatsvervangend voorzitter. 
 
 
 
 
 
                    Volgende ondernemingsraad is op 15 februari 2022. 


