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       OR Verslag van dinsdag 27 sept. 2022: 
 
1. Lezing en goedkeuring van het verslag OR-vergadering van 23 aug. 2022. 
OR-verslag van 23 aug. 2022 werd overlopen en goedgekeurd. 
Opmerkingen: De WN-afv merkt op dat er voor de soepbedeling voor Hulshout nog steeds geen oplossing is voorzien. In 
de OR van okt.2022 wordt dit verder bekeken. Het beheersplan voor de nieuwe groepsverzekering is niet overhandigd 
aan de OR. Aangezien de periode maar 3 maanden was in 2022, is er geen nieuw opgesteld, volgend jaar zal dit up-to- 
date zijn. 
2. Update arbeidsreglement. 
Na verschillende meetings is het voorstel van het nieuwe arbeidsreglement binnen de OR besproken. De volgende stap is 
het beschikbaar te stellen voor alle personeel ter inzage, HR zal hierover communiceren. Op 18 oktober 2022 zal er 
binnen de OR indien er geen bezwaren/opmerkingen zijn van het personeel het nieuwe arbeidsreglement aanvaard 
worden. 
3. Toelichting detail survey psychosociale door ORGANON GLOBAL. 
De WG afv. stelt dat de resultaten pas vanaf okt. 2022 worden verwerkt. Men wil zoveel mogelijk medewerkers bereiken 
die de enquête invullen. Hierdoor kan men zien dat de genomen maatregelen hun effect bereiken. De WG afv. zal 
nogmaals een mail sturen om deel te nemen met een aangepaste titel zodat dit duidelijker is voor de medewerkers.  
De WN afv. stelt ook vast dat medewerkers die een deeltijds contract hebben 50% ,60%, of 80% tewerkstelling 
weerhouden worden bij het solliciteren bij de interne vacatures en hierdoor via de survey zullen aangeven geen 
doorgroeikansen te krijgen binnen de firma. 
Detail vorige survey psychosociale door IDEWE. 
Verder hebben niet alle medewerkers vertrouwen in de verwerking van de resultaten van de survey door IDEWE. 
De WN afv. vraagt dat de vakbonden aanwezig mogen zijn wanneer men de resultaten komt toelichten op directieniveau. 
De WG afv. gaat hiermee akkoord. Hierdoor kan de neutraliteit van dit onderzoek gestaafd worden. 
4. Overzicht aanvragen eretekens van de arbeid. 
De WN afv. vraagt de lijst met de aanvragen voor eretekens van de arbeid. De WG afv. zegt dat ze in oktober de lijsten zal 
overhandigen voor de laureaten van de arbeid. Hierop staan de goedgekeurde en de afgekeurde aanvragen. 
5. Update functiebeschrijvingen en functiewegingen. 
In de CAO arbeiders 2022-2023 is er overeengekomen om 25% van de arbeidersfuncties te her evalueren. Het gaat over 7 
loonklassen (waarvan 5 in gebruik) en een 25-tal functies.  
De firma Berenschoot zal op de OR van 18 oktober 2022 toelichting komen geven over dit project. Aangezien het meer 
dan 15 jaar geleden is dient er een update te worden uitgevoerd. HR neemt de lead in de opmaak van de 
functiebeschrijvingen en Berenschoot neemt de lead in de weging van de functies. Hierrond worden er workshops 
ingepland waarin functiehouders, OC’s en het SLT’s aan meewerken. Aan de hand van verschillende criteria zal er een 
beslissing worden genomen. Vanaf 4 oktober 2022 wordt alles opgestart en men wil de functies wegen tegen begin 2023. 
6. Anciënniteitsvieringen: jubilarissen jaren 2020 t.e.m. 2022. 
De viering voor de dienstjaren 20,25,30,35,40, en 45 jaar worden gezamenlijk gevierd. De geplande viering gaat door op 
14 oktober 2022. Enkel bepaalde audits die zouden doorgaan kunnen deze datum nog verschuiven. WG afv. wacht nog 
even af om een beslissing te nemen vooraleer de uitnodigingen te versturen. 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. Update AG pensioenplan: 
Medewerkers die de mail hebben gehad van AG kunnen zich registreren en hun dossier raadplegen. Hierin staat de meest 
actuele informatie. HR geeft wel mee dat de dekking bij overlijden enkel geldt bij actieve polissen. In het oude plan staat 
er ook nog een bedrag vermeld dat niet meer geldig is vanwege stopzetting van de polis. WN afv. vraagt deze info ook te 
plaatsen op Intranet. Collega’s die reeds een pensioenplan bezitten van een andere werkgever kunnen rechtstreeks 
inloggen met hun login en paswoord of via ITSME. 
 
 
 

Varia: 
 
 
Kalender van 2023: 
De kalender D/V/L/N/overbruggingsploeg voor 2023 zal als bijlage aan het verslag worden bijgevoegd. 
Sollicitaties: 
De WN afv. vraagt om de procedures bij het solliciteren aan te passen. Er zijn vele vragen van medewerkers die niet 
weten hoe te solliciteren voor een andere job. Sommige vacatures zijn via Pontoon/interimkantoren, andere dien je te 
vinden via Workday. Niet iedereen heeft de mogelijk dit via pc/laptop op te zoeken. Externen die willen solliciteren 
kunnen Workday niet raadplegen. Helaas geeft de website “werkenbijOrganon.be” ook maar een fractie weer van de 
vacatures die openstaan bij Organon Heist. 
Keuken/prijzen: 
De WN afv. vraagt bij het afrekenen om een kasticket te bekomen na het bestellen van eten/drank in de cafetaria’s. Er 
zijn meldingen dat de afrekening soms foutief is. Met een kasticket kan men zien wat er juist besteld is en zo alle 
discussies vermijden. 
Heist Intranet: 
De WN afv. vraagt om de startpagina HERA Intranet te vervangen door het Intranet van HEIST ORGANON. Hierdoor kom 
je rechtstreeks op de website waar voor de medewerkers alle belangrijke info te vinden is. De WG afv. zegt dat dit niet 
mogelijk is. Sommige functies zoals de startpagina aanpassen is niet mogelijk vanwege het veiligheidsbeleid van 
ORGANON GLOBAL. De WG afv. tracht een hyperlink te plaatsen op het HERA Intranet voor het HEIST Intranet. Deze kan 
je ook bereiken via volgende link. https://organoncloud.sharepoint.com/sites/HeistHome . 
Onderhoud: 
Tussen Kerst en Nieuwjaar dienen de medewerkers van onderhoud te werken. De medewerkers van de 
overbruggingsploeg kunnen in overuren geen prestaties leveren in deze periode volgens hun afdeling. De WN afv. zegt 
dat dit wel mogelijk is en vraagt achter de reden waarom men dit zou weigeren. De WG afv. zal dit nakijken en bespreken 
met de afdeling. Volgende OR zal dit verder toegelicht worden. 
EOR: Europese Ondernemingsraad: 
In november zal de EOR plaatsvinden in Luzern Zwitserland. Enkele topics die zeker behandeld zullen worden is de visie 
van ORGANON wat betreft het energiebeleid vanwege de torenhoge energieprijzen. Er wordt ook een update gevraagd 
over het implementeren van de nieuwe bedrijfscultuur van ORGANON. Hierrond zijn reeds initiatieven genomen 
waaronder de survey. Door te kijken naar de resultaten kan men zien waar er nog dient bijgestuurd te worden en indien 
nodig verdere aanpassingen door te voeren. Bijkomende vragen/bezorgdheden voor de EOR mag men bezorgen aan 
Samir Lariane en Huysmans Ivan. 
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