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                                           Verslag SD van 28 januari 2022:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers: 
1 operator start op OSD, 3 operatoren op SPE, 1 bereider op LOC, 1 stopper LOC. 
Morgan Stanley: 
Michaël van Looveren “Assoc. Dir, Labor Relations • Belgium HR Lead” heeft op 7december 2021 een 
oproep gedaan aan alle werknemers, om zich te melden die er niet in slagen om op hun Morgan Stanley 
account in te loggen. Momenteel heeft hij 30 namen doorgekregen. Deze zijn via een global 
contactpersoon doorgegeven aan Morgan Stanley. Via deze weg zal getracht worden om opnieuw 
toegang te krijgen. Update: de mensen zullen persoonlijk door Morgan Stanley telefonisch gecontacteerd 
worden. Momenteel zijn er nog een 10 tal dossiers open. 
WN Afv. geeft mee dat de vakbonden al heel wat werknemers hebben verder geholpen. Zolang alle 
gegevens van de werknemer overeenkomen in de bestanden bij Morgan Stanley kan een nieuwe 
username of wachtwoord aangevraagd worden. Indien de gegevens niet overeenkomen vraagt de 
operator van Morgan Stanley om een extra legitimatiebewijs en dient de werknemer via een secured mail 
de voorzijde en achterzijde van zijn e-ID of rijbewijs door te sturen naar Morgan Stanley. Daarna ca. 1 
week wachten en dan kan de medewerker terugbellen naar Morgan Stanley. WN Afv. klaagt aan dat dit 
systeem veel te omslachtig is. 
Fietslease: 
De opstart van de fietslease zal doorgaan vanaf 15 januari 2022 tot 15 februari 2022. 
Voor de mensen die vanaf januari 2022 een fietslease willen afsluiten gelden er een aantal wijzigingen: 

1. Vanaf januari is er een nieuwe verzekeringspartner. 
2. Er geldt geen aparte vrijstelling meer voor carbon fietsen. 
3. Ieder nieuw contract ontvangt een extra jaar garantie. (van 2 naar 3 jaar). 
4. Lagere leaseprijs MAAR hogere overname restwaarde, van 16% naar 20%. 

Deze vernieuwingen zijn enkel van toepassing op leasecontracten die afgesloten worden vanaf 2022, 
voor de huidige contracten verandert er niets. 
WG. Afv. antwoorde op de vraag dat de fietsbatterij ook in de verzekering van de fietslease zit. B.v. als een 
batterij stuk zou gaan zonder enige aanleiding dan zal de garantie nog gelden. Als de batterij stuk gaat door b.v. 
een valpartij dan kunnen de kosten mee opgenomen worden in het bestek voor het verzekeringsdossier. 
Indien de fiets gestolen wordt dan zit de batterij inderdaad bij in het verzekerde bedrag. 
Contracten die werden afgesloten voor 01/01/2022 hebben geen derde jaar garantie op de batterij. 
GPS/Emprova bij deeltijdse tewerkstelling: 
Als een werknemer overstapt van voltijds naar deeltijds werken dan wordt het uurrooster en de jaarlijkse 
vakantie voor het ganse jaar aangepast in het GPS-systeem  
Indien de werknemer maar voor een korte periode b.v. 3 maanden tijdskrediet of thematisch verlof aanvraagt, 
kan dan de gps-kalender enkel voor deze opgenomen/aangevraagde periode aangepast worden aan het 
deeltijdse werkregime? HR geeft mee dat dit nu al gedaan wordt bij deeltijdse werkhervatting ziekte/mutualiteit. 
HR zal hierover een procedure opmaken.  
Personeelsbeleid tijdelijke contracten Organon: 
De WN Afv. vraagt zich af dat wanneer tijdelijken die einde contract zijn na 2 jaar en dit voor de 2de keer ! en 
voldoen aan alle vereisten, geen vaste betrekking kunnen krijgen bij Organon. De WN Afv. begrijpt niet dat er 
niet meer vaste tewerkstelling geboden wordt gezien de krapte op de arbeidsmarkt wanneer de werknemers 
voldoen aan de verwachtingen en reeds meerdere keren de maximale tijdelijke periode in dienst zijn geweest. 
 
 
 



 
  

 
 
 
Covid-Vaccinatieverlof indien uw kind wordt gevaccineerd: 
Een werknemer die een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont (co-ouderschap inclusief), begeleidt 
naar een vaccinatieplaats om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, zal van betaald klein 
verlet kunnen genieten. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking 
of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt. 
Dus 1 van de ouders mag de nodige tijd opnemen om zijn/haar kind(eren) te laten vaccineren. Wenst deze 
ouder na de vaccinatie bij zijn kind(eren) te blijven dan dient hij/zij de andere (werk) uren op de vullen met ADV-
uren of recup-overwerk. De afdelingen wordt gevraagd om hier de nodige soepelheid te tonen. 
Cao-verhoging van de brutolonen arbeiders: 
Vanaf 1 jan 2022 wordt er een loonsverhoging bij de arbeiders verkregen van € 0,20 per uur. Dit volgens 
afspraak cao-arbeiders 2022-2023.  
Een rechtzetting voor de maand januari van de cao-verhoging zal samen met het loon van februari 2022 
verwerkt worden.  
Indexering van de brutolonen: 
Omdat de spilindex van de sector chemie is overschreden worden onze brutolonen vanaf 1 feb 2022 met 
2% verhoogt. Tevens zullen de vergoedingen voor het woon-werkverkeer vanaf 1 feb. 2022 verhoogd 
worden. 
Nieuwe tikklokken. 
De tikklokken werken sneller en beter, we vragen naar de mogelijkheid om bij twijfel te kunnen kijken of je al dan 
niet hebt ingetikt. WG afv. zal dit navragen. 
WN afv. betreurt dat er vooraf geen communicatie werd gevoerd. 
Vaccinatie verlof medewerkers nacht. 
Er werden in de OR van 21 maart 2021 afspraken gemaakt. 
De medewerkers van de nachtploeg kunnen zich beroepen op betaald vaccinatieverlof. Dit is beperkt tot 
een halve dag of 4 uur per vaccinatiemoment.  Dus 4 u. op te nemen op de dag van de vaccinatie voor of 
na de nachtshift.  
Voorstellen nieuwe OC’s 
WN afv. stelt de vraag om nieuwe OC’s terug uit te nodigen op de syndicale en zich te laten voorstellen.  
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