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                                           Verslag SD van 04 november 2021:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:   
    
Interim starters/stopper: 
6 starters: 2 operators Steriel, 3 operators LOC en 1 admin support maintenance 
5 stoppers: 4 operators SPE, 1 TPO LOC niet opgestart 
 
Workday: 
HR vraagt om in Workday ook je persoonlijk gegevens zoals o.a. emailadres na te kijken en eventueel aan te 
passen, dit om je persoonsgegevens te vervolledigen. De reden is de bereikbaarheid van het personeel i.v.m. 
ziekte, hospitalisatie, eventueel documenten te bezorgen enz. Dit is geen verplichting maar wordt wel 
aangeraden.  
 
Eretekens van de arbeid aanvragen 2021: 
De eerste betalingen zijn uitgevoerd via een aparte loonbon op 22/10/2021. Collega’s die dan hun EVDA -
vergoeding nog niet gekregen hebben contacteren best hun vakbond. De Vakbonden hebben de EVDA-lijsten 
met de details per dossier gekregen op de OR van oktober.  53 aanvragen waren volledig in orde,4 personen 
waren ondertussen uit dienst, voor 5 personen was er geen bewezen anciënniteit, 3 personen waarvan de 
loopbaan gegevens niet in orde waren,13 personen hadden hun ereteken reeds ontvangen,3 personen die hun 
aanvraag te vroeg hadden ingediend. Voor 2 dossiers erkende de gemeente Heist o/d Berg dat ze hun dossier 
te laat hadden behandeld. 
 
Tijdskrediet eindeloopbaan: 
De vakbonden melden dat er bij de aanvragen veel fouten gemaakt worden door SD Worx en ook bij de RVA. 
Dit geeft een hoop frustraties en een hoop extra werk voor de vakbonden en HR. HR is in contact met de RVA 
om alle aanvragen toch zo snel mogelijk te behandelen. 
 
Vacatures: 
Er is een extern bureau aangesteld om te bekijken hoe men personeel kan aantrekken voor Organon. Men zal 
Organon als werkgever positief in de picture brengen. De vakbonden zeggen dat interim contracten gevolgd 
door tijdelijke contracten mensen weerhouden om te solliciteren bij Organon. Niemand zal een vast contract 
opzeggen om bij Organon met een onzeker interim contract tewerkgesteld te worden. Er dienen bij aanwerving 
direct vaste contracten worden gegeven, anders zal de zoektocht naar personeel zeer moeilijk blijven. 
 
Magazijn: 
De vakbonden zeggen dat leidinggevend personeel de regels rond GDPR overtreedt. Mensen thuis opbellen bij 
ziekte is schending van de privacy. Er is ondertussen reeds een gesprek hierover geweest met de IPT Lead over 
dit wederkerend fenomeen. Er blijven nog steeds in Emprova/GPS afwezigheidsaanvragen van de arbeiders te 
lang open staan, deze dienen zo snel als kan goed of afgekeurd te worden.  
 
Stoppers Interim: 
Er zullen door HR-rapporten gemaakt worden om de status van de interimmers te bekijken. Er wordt gekeken 
naar de referteperiode wanneer ze gestart zijn, de eindejaarsluiting (opname verlof) en de 65 werkdagen die in 
de referteperiode nodig zijn om de eindejaarpremie te kunnen krijgen van het fonds van de uitzendkrachten. 
Hierdoor zullen bepaalde interimmers langer indienst blijven als interimmer, nadien zal er wel een tijdelijk 
contract volgen voor deze mensen. 
 
 



 

 

  
Linefeeders steriel: 
Bij de linefeeders op IPT steriel zijn er door afwezigheden zoals ziekte en verlof, teveel taken die door de andere 
linefeeders dienen uitgevoerd te worden. Dit veroorzaakt frustratie door dat er geen vervanging wordt voorzien 
maar de productie dient wel te blijven draaien. De vakbonden vragen dat er hier dringend een oplossing wordt 
voorzien. Op de afdeling Quality had men ook problemen met personeelsbezetting, dit is besproken met de 
leidinggevende en ondertussen is hier wel de situatie verbetert.  
 
Overlegmodel Syndicale vergaderingen: 
De vakbonden vragen wanneer er vergaderingen zijn, dat er iemand van de directie aanwezig is. Dit om dikwijls 
direct beslissingen te kunnen nemen of eventueel standpunten toe te lichten. Enkel een HR-medewerker sturen 
zonder beslissingsbevoegdheid zorgt enkel maar voor problemen nadien. 
 
Stress en werkdruk: 
10 januari 2022 zal er een survey uitgestuurd worden ivm stress en werkdruk op het werk. De resultaten 
verwacht men eind februari/begin maart. De directie engageert zich dat er een plan uitgerold zal worden om de 
problemen die bovenkomen uit de resultaten aan te pakken. 
 
Ontslag: 
Uit het verleden is gebleken dat het te lang duurt vooraleer het C4 formulier bij de betrokken persoon terecht 
komt of dat de onderbrekingsvergoeding niet correct is. Om deze problemen te vermijden is de WN Afv. 
vragende partij om deze formulieren bij het ontslag mee te geven. HR wil hier niet in meegaan omdat het 
volgens hen de nodige tijd vergt om de formulieren op te stellen. 
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