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      Verslag van dinsdag 21 sept. 2021: 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR- vergadering van 24 augustus 2021. 
Geen opmerkingen aan het verslag van 24 aug. 2021.  
 
Feedback bezoek Kevin Ali: 
Op woensdag 8 september 2021 heeft Heist bezoek gehad van Kevin Ali (CEO Organon), Joe Morrissey (Head of 
manufacturing & supply), Aaron Falcione (Chief Human Resources Officer) en Julie Pentz ( Integration & split off). 
Ze hebben een bezoek gebracht aan 3 van de 4 IPTS. Steriele werd voorgesteld aan de hand van een presentatie. De visie 
van Organon werd voorgesteld. Het Lyra project werd voorgesteld met nadien een bezoek aan de labo’s. Ondanks dat 
Heist een complexe site is volgens J. Morrissey, heerst er een “can do” mentaliteit door professionele medewerkers 
uitgevoerd. In Heist dient men te blijven inzetten op efficiëntie om de kosten onder controle te houden. Belangrijk is dat 
de volumes die van Haarlem en Cenexi zullen komen en de productie van droplets, lotions en de spuitenlijn succesvol 
verlopen. Door het loskoppelen van Organon uit MSD via Comet zal de opstart en integratie van Athena gedurende 2 jaar 
de nodige zorgen met zich meebrengen voor Heist. Samenwerken met third party’s (vb Bayer) zal kunnen als er 
gemeenschappelijke belangen zijn. De bestaande fabrieken zullen de cashflow leveren om verder te investeren in 
geneesmiddelen voor “Womens health”. Voor de toekomst zal voornamelijk de nadruk liggen op het verder ontwikkelen 
van bestaande geneesmiddelen (Development) die men via de markt zal trachten te verwerven en minder nadruk op 
Research.   
 
Bespreking financiële cijfers 2de kwartaal van Organon Heist: 
De actuele volumes liggen in 2021 voor de eerste 2 kwartalen onder het voorziene budget. 
Het aantal vaste FTE’s bedraagt 383 personeelsleden in Q2. Vorig jaar waren er nog 406 FTE’s werkzaam in Q2 in de 
productieafdelingen. Op 30/6/2021 bedraagt het huidige personeelsbestand 780 medewerkers met een vast contract en 61 
medewerkers met een tijdelijk contract. De loonkosten zijn met 693.000 € gedaald tegenover het voorziene budget. 
De vaste kosten voor onderhoud en energie daarentegen zijn met 1.348.000 € gestegen. De totale exploitatiekosten zijn bijna volgens 
budget. De productie van LOC ligt met 8% onder het budget. OSD daarentegen ligt 10% voor op het budget. SPE ligt 4% lager en Steriel 
17% lager dan de voorziene budgetten. De grootste investeringen momenteel lopende zijn de Lotion en droplets projecten, gevolgd 
door het project LCM Post ERMD en het project DI Lab Heist.  
 
Bespreking organisatie overbruggingsploeg 6de te presteren feestdag: 
SPF, FM en bedienden overbruggingsploeg kunnen ook een 6de feestdag presteren ter compensatie van het eerste te werken weekend 
2022 idem LOC. Steriele afvulling overbruggingsploeg wensen geen gebruik te maken van een zesde feestdag ter compensatie van het 
eerste te werken weekend 2022. 
 
Goedkeuring modaliteiten ADV dagen volgens CAO: 
De regeling rond de aftrek van ADV-dagen bij ziekte is herbekeken en verduidelijkt en wordt goedgekeurd door de OR. Deze regeling 
dient ook opgenomen in het arbeidsreglement. De teller voor aftrek van ADV-dagen bij ziekte start vanaf dag 46. Vanaf 14 werkdagen 
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ziekte na dag 45 gebeurt de eerste aftrek van 1 ADV dag (8 uur ADV). Bij hospitalisatie geldt deze regeling niet, na “verklaring op eer “is 
er ook geen aftrek de eerste 6 maanden na de hospitalisatie. 
 
Toelichting Inspire programma: 
De Wn-afv vraagt om de Inspire punten en de toekenning ervan transparant te maken. De Wn-afv. vangt signalen op van de werkvloer 
dat hier heel subjectief wordt mee omgegaan. De Wg-afv. zegt dat er hier geen vastgestelde budgetten zijn voorzien. De Inspire punten 
die gegeven worden, zijn belast op het budget van de afdeling. De bedragen die toegekend worden zijn meestal bescheiden bedragen 
die eerder een erkenning vormen dan een financiële beloning aldus de Wg-afv. 
 
Aanpassing arbeidsreglement: 
De Wn-afv. vraagt wanneer het arbeidsreglement wordt aangepast daar er toch een aantal aanpassingen dienen opgenomen in de 
vernieuwde versie. Onder andere de thuiswerkpolicy voor de bedienden dient opgenomen te worden. De WG-afv. zegt dat de 
aanpassingen niet als dringend worden beschouwd. 
 
Bespreking heropstart vieringen, teambuilding, eindejaarsreceptie: 
De Wg-afv. zegt dat de teambuildings per afdeling terug kunnen opgestart worden. Anciënniteitsvieringen, eindejaarsreceptie en 
kerstdiner worden in 2021 niet georganiseerd. Op de vraag van de Wn-afv. om de vrijgekomen budgetten toe te kennen aan de 
teambuilding projecten per afdeling antwoordt de Wg-afv. dat deze budgetten niet worden verhoogd. 
 
Varia: 
-Op de vraag of er een versoepeling komt voor de mondmaskers wijst de Wg-afv deze vraag naar het CPB. 
-Op OSD wordt er verlof geweigerd op maandag en vrijdag. De reden is dat er hier meer werk is. Blijkbaar hangen er lijsten uit tot eind 
oktober om vrijwilligers toe te laten overuren te presteren. De Wn-afv. zegt dat dit een structureel probleem is wegens te weinig 
personeel. Overuren mogen hiervoor niet aangewend worden. 
-Vaccinatie 3de prik: de Wg-afv. zegt dat de bestaande regeling wordt verlengd tot 31/12/2021. Dus medewerkers die een 3de prik dienen 
te krijgen kunnen daar mits voorlegging van bewijs vaccinatie terug gebruik van maken. 
-Uitbreiding labo: de Wn-afv. vraagt of er plannen zijn om de labo’s uit te breiden, er zouden meer analyses dienen te gebeuren in de 
toekomst. Dit wordt verder opgenomen met de leiding van de labo’s. 
-SPE: de Wn-afv. vraagt wie de vervanger is voor de IPT Lead. Dit wordt binnenkort meegedeeld door de directie. Momenteel neemt de 
general manager deze taak op zich. 
-De structurele telewerkpolicy wordt goedgekeurd door de WN afv bedienden van de ondernemingsraad. Aangezien deze policy reeds 
wordt toegepast dient deze goedgekeurde policy als bijlage opgenomen te worden in de OR en in het arbeidsreglement. Dit om 
wettelijk in orde te zijn naar de overheid toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Volgende ondernemingsraad zal doorgaan op dinsdag 19 oktober 2021. 

 

 


