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     OR Verslag van dinsdag 15 feb. 2022: 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR- vergadering van 18 jan. 2022. 
Het OR-verslag van 18 jan.2022 werd overlopen. Enkele opmerkingen aan het verslag: 
Te produceren volumes: rechtzetting: mogelijks zal er extra volumes van Cramlington getransfereerd worden naar Heist. 
(i.p.v. vanuit Haarlem). 
Boetekas: WG afv. deelt mee aan de WN afv. dat er op basis van fiscaalvriendelijkheid weinig keuze is buiten de sport- en 
cultuurcheques. 
Benoemen van vertegenwoordigers voor de Europese ondernemingsraad Organon. 
WN afv. draagt Lariane Samir en Huysmans Ivan voor als effectieve EOR leden. 
Johan Cresens en Tamara Dechamps zullen de plaatsvervangende mandaten invullen. 
Toelichting milieu-items 2021. 
Wijziging omgevingsvergunning van Organon site Heist: We plannen om in Q2 van dit jaar te starten met de 
voorbereiding van de aanvraag tot vernieuwing van onze basis omgevingsvergunning (in te dienen voor 01 jul.2023). 
Controles en inspecties: Begin dec.2021 werd een staalname campagne uitgevoerd op het geloosde bedrijfsafvalwater. 
De resultaten hiervan lagen allen beneden de van toepassing zijnde grenswaarden. 
Milieuprestaties 2021: KPI afval: De KPI-afval was zeer hoog. De doelstelling van vermindering met 5% werd niet 
gehaald. We noteerden een verhoging met 6% van deze KPI. Sinds 2019 is deze sterk gestegen en blijft verder stijgen de 
laatste 2 jaren. De totale hoeveelheid te verwijderen afval lag weliswaar iets lager dan in 2020, echter o.a. door het lager 
productievolume lag de KPI hoger dan het vorige jaar. Van het niet-gevaarlijk afval was duidelijk minder te verwijderen. 
Bij dit afval zien we dat er vooral van papier en karton (minder confidentieel papier en karton) en restafval minder diende 
afgevoerd te worden. We merken wel dat we de laatste jaren meer inspanningen gedaan hebben om de recycleerbare 
fracties apart te sorteren (uit het restafval).  
KPI-afvalwater en KPI-water: Het totale waterverbruik lag weliswaar iets lager dan vorig jaar, maar door het lager 
productievolume was de water KPI toch hoger. We noteerden een stijging met 21% i.p.v. een daling met 15%. De 
gestelde doelstellingen werden dus niet bereikt. Dit jaar voldeed de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater meermaals 
niet aan de criteria om te hergebruiken. Dit is een gedeelte van de verklaring voor de hoge KPI’s; daarnaast is ook de 
hoge hoeveelheid regenval een oorzaak. 
Milieuprestaties 2021: Energie: Tot mei evolueerde de KPI over het primair energieverbruik volgens plan, nadien is deze 
beginnen stijgen. In plaats van een daling met 7% zijn we geëindigd op hetzelfde niveau als 2020. 
Afspraken goedkeuringen verlof en losse dagen. 
WN afv. vraagt om de OR-afspraken i.v.m. toekenning verlof opnieuw te willen toelichten met de IPT-leads. Zowel het 
toekennen van losse dagen als het jaarlijks groot verlof verloopt niet zoals in de OR werd overeengekomen. WN afv. 
vraagt om maximale kansen tot verlofopname in de belangrijkste verlofmaanden te creëren. Momenteel zou er in 
sommige afdelingen totaal geen rekening gehouden worden met de te produceren volumes in de zomermaanden en zou 
er het ganse jaar eenzelfde te presteren productievolume en verloftoekenning zijn. 
WG afv. zegt dat de bestaande afspraken aan de hand van 2 one pagers door HR zullen worden toegelicht in de TIER:  
 -      goedkeuring hoofdvakantie, -      goedkeuring losse vakantiedagen 
WN afv. merkt op dat de continuïteit verzekeren geen reden mag zijn om verlof af te keuren. 
WN afv. stelt de vraag om voldoende medewerkers te trainen aan de verschillende productielijnen. 
WN afv. vraagt ook aan de WG afv. om soepel te willen omgaan met laattijdige verlofaanvragen om te voorkomen dat 
medewerkers hun verlof niet kunnen opnemen en nog in de maand december verplicht dienen op te nemen. 
WG afv. zegt dat indien er problemen met verloftoekenning zich voordoen er altijd kan gepraat worden met de 
leidinggevende, collega’s of HR om tot een oplossing te komen. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Resultaat van de bevraging in de steriele IPT m.b.t. pauzetijden. 
IPT lead Stijn Vissers gaf aan de hand van een presentatie toelichting in de OR van 18 januari 2022 betreft aanpassing van 
de pauzetijden en overgaan van de 3 huidige pauzes naar 2 pauzes in de ganse Steriele afdeling. 
Alle arbeiders en bedienden uitgezonderd de overbruggingsploeg. (deze medewerkers hebben een andere regeling 
betreft de pauzetijden). 
Er zijn momenteel werkgroepen opgericht met de bedoeling alle verzuchtingen van de medewerkers te bundelen en te 
capteren. Deze werkgroepen krijgen ondersteuning van Grimaldo Aerts. 
Het is niet de bedoeling om dit snel te gaan implementeren, men gaat alles stap per stap evalueren.  
Wordt volgende OR verder toegelicht. 
Toelichting en financiering gezinsdag 2022 georganiseerd door de vriendenkring. 
De voorstelling wordt gegeven door Elly Vanhout en Vanessa Boiten. 
Jammer genoeg gooide de coronapandemie roet in het eten om georganiseerde activiteiten te laten doorgaan. Er werd in 
2020 overeengekomen dat de boetekas 20.000 euro zou sponseren aan deze familiedag. De leden van de vriendenkring 
hopen dan ook dat de OR leden nog steeds achter dit voorstel staan en stellen de vraag opnieuw om de 20.000 euro 
vanuit de boetekas te kunnen gebruiken in 2022 gezien ze nu stilaan terug durven te hopen om de familiedag te 
organiseren en alsnog te laten doorgaan, later dit jaar. (Optie werd genomen op 24 September 2022).                  
Update arbeidsreglement. 
WN afv. merkt op dat het arbeidsreglement dringend aan herwerking toe is. 
OR leden (WN. afv. en WG. afv.) zullen buiten de maandelijkse OR op regelmatige basis samenkomen om het huidige 
arbeidsreglement up-to date te maken. Ondertussen heeft HR uitnodigingen verstuurd om een eerste vergadering op 8 
maart 2022 op te starten. Het is de bedoeling om het arbeidsreglement aan te passen aan de huidige Belgische 
wetgeving. 
Cameragebruik op het bedrijf. 
WN afv. vroeg in de OR van 18 januari naar de jaarlijkse update van de camera’s actief op het bedrijf en de reden van 
gebruik. Er zijn 13 camera’s on site, voor de bewaking en de toegang van het terrein. 
WN afv. stelt de vraag of er ook in Hulshout camera’s hangen en waar. 
WG afv. zal de oplijsting laten opmaken. De WN-afv zegt dat als er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van  
google glass of VR brillen binnen de site, deze mee dienen opgenomen te worden in de lijst en het doel van hun gebruik.  
Bespreking timing vergadering van 15 maart 2022 
De OR-vergadering van 15 maart zal uitzonderlijk om 14.00 u starten. Zodoende dat OR leden die met de nacht werken 
ook kunnen deelnemen op een voor hun haalbaar uur. 
Varia: 
Cadeau box: WN afv. bedankt de werkgever voor de cadeaubox die we thuis hebben mogen ontvangen. 
WN afv. verneemt dat langdurig zieke werknemers deze cadeaubox eind december 2021 niet hebben mogen ontvangen. 
Er werden in het verleden afspraken gemaakt rond de eindejaarscadeau’s en we gaan ervan uit dat deze nageleefd 
worden. WG afv. zal dit nagaan en de gemaakte afspraken respecteren. 
Internationale vrouwendag: Op 07 maart krijgen alle medewerkers van Organon – eenmalig een extra dag vrij. De 
Leadership Teams van de locaties Oss, Heist, Amsterdam en Brussel hebben er in onderling overleg voor gekozen om 
deze vrije dag te laten plaatsvinden op maandag 7 maart 2022. Deeltijdse werknemers waarbij de inactiviteitsdag op 
maandag 7 maart valt, mogen deze extra betaalde vrije dag zelf inplannen, tussen 01/03/’22 en 31/03/’22. Medewerkers 
uit de overbruggingsploeg mogen omwille van het beperkte aantal medewerkers 8 uren opnemen tussen 04/03/’22 en 
30/06/’22. Men dient met zijn leidinggevende af te stemmen wanneer je deze extra verlofdag zal opnemen. Daarna 
volstaat een mail aan HR-Helpdesk met jouw gekozen dag. HR zal zorgen voor verwerking in Emprova GPS.  
Cafetaria: Bart Schouteden deelt mee dat de cafetariaprijzen zullen verhogen omwille van de inflatie. De juiste bedragen 
ging hij via mail doorsturen. De prijzen voor externen zullen ook nog steeds verschillen met die van de medewerkers van 
Organon. WN afv. betreurt de verhoging, gezien het aanbod nog steeds beperkt is en er geen plaats is voor iedereen om 
in de cafetaria te eten. Via de werkgroep “gezonde voeding” wordt de vraag gesteld tot gratis fruit voor de werknemer, 
gezien dit fiscaalvriendelijk kan aangeboden worden door de werkgever. 
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