
 
   

  
        

OR 
  
 

       OR Verslag van dinsdag 23 aug. 2022: 
1. Lezing en goedkeuring van het verslag OR-vergadering van 12 jul. 2022. 
OR-verslag van 12 jul. 2022 werd overlopen en goedgekeurd. 
Update arbeidsreglement: via aparte vergaderingen wordt het arbeidsreglement geüpdatet.  
In de OR van 27 september 2022 kan na goedkeuring door de OR leden het arbeidsreglement gefinaliseerd worden. 
2. Toelichting Q2 resultaten Organon.  
Voor het tweede kwartaal van 2022 bedroeg de omzet $ 1,6 miljard, een stijging van 5% bij constante valuta.  
Er werd een groei gerealiseerd in alle drie de divisies.  
Established Brands kende een groei van 8% en groeide in bijna elk therapiegebied. Biosimilars groeide met 42% 
Women's Health kende een groei van 8%. Women's Health is recentelijk uitgebreid met een onderzoekssamenwerking 
met Cirqle voor een nieuwe niet-hormonale, anticonceptie kandidaat voor onderzoek." 
Omzet in $ miljoen in 2022     
Europe and Canada $ 443    
United States   351    
Asia Pacific and Japan   291    
China   244    
Latin America, Middle East, Russia and Africa   216    
Andere    40    
Totaal $ 1,585    
Belangrijkste produkten in omzet die in Heist worden verpakt. 
Zetia $99 mio., Nasonex $58 mio., Clarinex $35 mio. 

3. Toelichting Q2 resultaten Organon Heist.  
Een uiteenzetting over de resultaten van Q2 2022 wordt aan de hand van een presentatie gegeven. 
Er zijn in Q2 40,8 mio. verpakkingseenheden geproduceerd tegenover 33,4 mio. verpakkingseenheden in Q2 2021. 
Voor het tweede kwartaal waren er in totaal 38,8 mio. verpakkingseenheden gebudgetteerd. 
Het aantal vaste FTE’s bedraagt in Q2, 385 medewerkers in de productieafdelingen. 
Ten gevolge van de bezettingsgraad in alle afdelingen is het huidige personeelsbestand 813,8 personen met vaste 
contracten en 54 personen met tijdelijke contracten op datum van 30 juni 2022. 
Uitgesplitst in cijfers voor arbeiders en bedienden: Bedienden : 348 vaste medewerkers en 1 tijdelijke medewerker. 
Arbeiders : 466 vaste medewerkers en 53 tijdelijke medewerkers. 
Productiecijfers in Q2 2022 per afdeling in miljoen verkoop eenheden: 
LOC: 50,7: dit is + 12 % hoger t.o.v. gebudgetteerd.  OSD: 14,8 : dit is - 8 % lager t.o.v. gebudgetteerd. 
SPE: 2,8 : dit is + 7 % hoger t.o.v. gebudgetteerd. STER: 12,8 : dit is - 3 % lager t.o.v. gebudgetteerd. 
De vaste kosten van onderhoud en energie zijn hoger dan voorzien. De tijdelijke kantoren achteraan zullen verwijderd 
worden waardoor ook een energiebesparing kan gerealiseerd worden. 
In totaal werd er in 2022, in het tweede kwartaal voor 4,80 milj. euro geïnvesteerd. Belangrijke investeringen zijn de 
nieuwe druppel- en lotionlijn, een nieuwe spuiten verpakkingslijn en LCM. LCM is de opvolger van ERMD (upgrading soft-
en hardware).   
4. Toelichting productievooruitzichten komende maanden.  
Volumes nog steeds in stijgende lijn, voor LOC en Steriele zal het een uitdaging zijn om te produceren wat er vanuit de 
markten gevraagd wordt. In 2022 stijgen we naar 166 miljoen verpakkingseenheden. 
LOC: stijgende volumes voor Nasonex + 3 miljoen en crèmes en zalven + 3 miljoen. 
De investering voor een bijkomende Nasonex lijn (vermoedelijk in gebruik in 2024) is finaal goedgekeurd. 
OSD: dalende volumes Steglatron en Clarinase. Vanaf 2024 verwacht men transfer van productievolumes vanuit Haarlem. 
Steriele: maximaal produceren. Volumes blijven voor de rest hoog. 
 



 
 

SPE: Volumes gelijk. Volumestijging mede door de stockopbouw i.v.m. het Athena project. Vanaf 2023 zullen de 
productievolumes Keytruda te Heist dalen gezien de transfer van de volumes naar Haarlem. 
Mogelijks wordt er 1 tijdelijke overbruggingsploeg (dag) op vrijwillige basis georganiseerd in okt., nov en dec 2022. 
WN afv. vraagt of de transfer van Keytruda impact gaat hebben op de nachtploeg. 
WG afv. stelt voor om deze vraag aan het IPT lead SPE te stellen. Er wordt stockopbouw gedaan waar kan om voorbereid 
te zijn op de Athena go live en bijhorende verstoorde productie van een 3 tal weken.  
5. Jaarlijks AG Insurance beheersverslag 2021 voor arbeiders en bedienden. 
Het beheersverslag van AG-Insurance (arbeiders en bedienden) zal in de OR-vergadering van 27 september verdeeld 
worden aan de OR leden. 
6. Update arbeidsreglement. 
Op 23 aug.2022 hebben WG afv. en WN afv. samengezeten voor de update van het arbeidsreglement. Indien de leden OR 
akkoord gaan met de aanpassingen zal het arbeidsreglement kunnen goedgekeurd worden in de OR van 27 september  
7. Toelichting Cognizant als nieuwe IT-dienstverlener. 
Cognizant gaat Organon technisch ondersteunen. Cognizant vervangt ACL. Het is een globaal contract voor alle 
productiesites: België, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Indonesië.  
Cognizant gaat Organon vanop afstand en op locatie ondersteunen  
Vanaf volgend jaar zullen de mensen van Cognizant aan boord zijn. Kennisoverdracht zal on-site gebeuren. 
8. Organon Voice Survey september. 
Er zal opnieuw een Organon Survey gehouden worden van 12/09/2022 tot en met 03/10/2022. Er wordt vanuit 
werkgeverszijde aan alle werknemers gevraagd om maximaal deel te nemen aan de survey. Een hoog deelname 
percentage geeft een beter zicht op de huidige situatie in Heist en de opvolging/ verbetering van de resultaten ervan.  
9. Naamswijziging van Schering Plough labo NV. 
Vanaf 01 oktober 2022 zal de firmanaam “Schering Plough Labo N.V.” wijzigen naar “Organon Heist bv”. 
Varia: 
Overbruggingsploeg verpakking steriele: werken op de feestdag van 1 nov.  
Overbruggingsploeg verpakking steriele wenst op de feestdag van 1 nov 2023 eveneens volgens de afspraken 
overbruggingsploeg nacht te werken. Voor steriele werden dit jaar geen uitzondering aan de kalender gevraagd. 
Cafetaria Hulshout. 
WN afv. vraagt aan de werkgever n.a.v. de gemaakte CAO afspraken wanneer de werknemers te Hulshout ook verse 
warme soep kunnen eten. Door de warme zomer is er daar momenteel iets minder vraag naar. 
Tijdens de wintermaanden is er wel vraag om ook aan de medewerkers te Hulshout de verse warme soep te willen 
voorzien. Dit punt werd opgebracht in CPBW, maar werd omwille van de gemaakte CAO afspraken doorgeschoven naar 
OR. WG afv. zegt te willen bekijken op welke manier dit mogelijk kan zijn. 
Verschuiven OR September: van dinsdag 20 sep naar dinsdag 27 sep. 
De OR van 20 september zal op vraag van de werkgever met een week worden opgeschoven van di 20 sep naar di 27 sep 
2022. De OR leden gaan akkoord met deze verschuiving. 
Bradfort gesprekken. 
WN afv. krijgt melding van de werknemers dat deze gesprekken zeer negatief ervaren worden, vaak ook kwetsend.  
WG afv. zegt dat er opleidingen zijn georganiseerd om deze gesprekken (nog) beter te kunnen voeren.  
Europese Ondernemingsraad EOR. 
De volgende EOR zal doorgaan in Luzern (Zwitserland) op woensdag 9 nov. en donderdag 10 nov. 2022. De EOR 
afgevaardigden, Ivan Huysmans en Samir Lariane vragen aan de OR leden om tijdig hun vragen door te willen geven.   
Athena Project. 
De Athena go live van de entiteiten die gepland was op 3 oktober 2022, is verplaatst naar 1 november 2022. Athena is 
Organons vervanger van COMET. De personen die meewerken aan het project mogen in de afdelingen vervangen 
worden. 
Athena is bedoeld om de supply chain te beheren, financiële rapportage te consolideren, voorraad bij te houden, 
klantorders en leveringen te verwerken, te communiceren met leveranciers en nog veel meer. 
Athena zal in golven het hele jaar door in 2023 geïmplementeerd worden. De verschuiving van de lanceringsdatum van 
de pilot heeft geen invloed op de rest van de tijdlijn van het programma. 
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