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Verslag SD van 07 oktober 2022: 

 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers:  
Starters: 1 op OSD bereider en 1 operator warehouse. 2 operators stoppen op LOC. 
Voorstelling nieuwe OC’s aan de syndicale delegatie: 
Geen voorstelling.   
Overzicht aantal overuren 3de kwartaal per medewerker. 
Er wordt een vertrouwelijke lijst overhandigd aan de leden SD met het saldo overuren per medewerker. 
Morgan Stanley:  
HR vraagt naar de status van nog openstaande gevallen van collega’s die problemen hebben met in te loggen 
om hun 1000$ grant te bekomen. De vakbonden stellen dat er nog een 10-tal collega’s zijn waarvan ze weten 
dat ze om bijstand hebben gevraagd. HR stelt dat zij dezelfde weg dienen te volgen zoals de vakbonden. Sinds 
Heist Organon is geworden is er geen samenwerking meer op dit vlak met MSD. 
HR vraagt gezien de meeste werknemers het nodige hebben gedaan om dit punt van de agenda te halen. 
AG Pensioenplan/ My Global Benefits:  
HR deelt mee dat iedere werknemer een mail heeft ontvangen om online inzage te krijgen in zijn of haar 
pensioenplan bij AG. Men dient de aanwijzingen te volgen in de mail om je login te activeren. Medewerkers die 
al een account hebben bij AG krijgen deze mail niet, aangezien ze reeds toegang hebben bij AG. Dit kan bv. via 
een vorige werkgever zijn. HR vestigt de aandacht op het aanduiden van de begunstigden bij overlijden, 
aangezien bij de nieuwe dekking een fors bedrag wordt uitbetaald bij overlijden en nog in dienst bij Organon. 
Indien men de begunstigden wil veranderen kan men hiervoor een formulier afdrukken via intranet en dit aan HR 
bezorgen. 
3-delige witte werkkledij:  
Dit probleem bestaat al geruime tijd dat er te korten zijn in de reserve-kledijkast. 
Er zijn tevens onvoldoende witte T-shirts ter beschikking voor de medewerkers van IPT steriele. 
Nieuwe T-shirts met lange mouwen voor de magazijniers is reeds sinds 2018 een topic op CPBW, …  
De WN afv. vraagt of er een mogelijkheid bestaat om de verdeling van de kledij terug in eigen beheer te nemen 
en om te bekijken of er niet kan teruggegrepen worden naar een samenwerking met de vorige wasserij. 
Alle problemen werden terug opgenomen met CBRE. Ondertussen heeft men de problemen in kaart gebracht. 
Via communicatie (tier, maandelijkse meeting) naar het personeel toe zal men vragen om hieraan mee te 
werken. Er zijn problemen met geleasede kledij en kledij in eigendom van Organon. De flow van de kledij in de 
wasserij dient ook herbekeken te worden. 
Filmtickets:  
Op sommige afdelingen zijn er bij het bereiken van een aantal dagen zonder werkongeval filmtickets gegeven 
aan het personeel. Sommige contractors hadden er ook gekregen, anderen weer niet. Aangezien dit enkel 
voorbehouden is voor Organon personeel kwamen er vragen. Bij nazicht door HR is het bevestigd dat enkel 
Organon personeel hierop recht heeft. HR meldt ook dat de fout kunnen gebeuren is door het afprinten van 
verkeerde personeelslijsten waarop geen onderscheid was gemaakt tussen Organon of extern personeel. 
Eurofins:  
Op vraag van de vakbonden dat er geruchten waren over contractors die voor Eurofins werken is er door HR het 
volgende meegedeeld en tevens overeen gekomen met Eurofins: medewerkers van Eurofins die wensen te 
solliciteren voor een job bij Organon dienen 1,5 jaar anciënniteit te hebben bij Eurofins. 
HR-lead Belgie: 
Medewerkers die meetings hebben vragen zich soms af wie de HR-lead van Belgie is. Als de HR-lead aanwezig 
is op meetings kennen de medewerkers haar niet. Het voorstel van de syndicale delegatie is nu dat er een 
communicatie volgt voor iedereen zodanig dat ieder personeelslid weet wie de HR-lead is. 
 
 



 
  

 
Vacatures:  
De vakbonden vragen om bij de vacatures die er zijn de datum bij te zetten vanaf dat deze openstaan. We 
vragen ook een makkelijk systeem te voorzien om te solliciteren. Veel functies staan in Workday vacant, maar 
externe geïnteresseerden hebben hier geen toegang toe. Dit zorgt voor de nodige moeilijkheden. 
Klein verlet: 
De vakbonden vragen om de wetgeving van het klein verlet op de intranetsite te plaatsen. Medewerkers kunnen 
dan zien waarop ze recht bij bepaalde gebeurtenissen. 
Menu keuken: 
We vragen om deze terug online te zetten op de nieuwe intranetsite. HR zal contact opnemen met de keuken 
verantwoordelijke. 
Vaccinatieverlof: zodra het KB betreft vaccinatieverlof is verschenen zal de werkgever retroactief het 
vaccinatieverlof toekennen. 
Budget fietslease: 
Er wordt toegelicht dat de hoogte van het huidige budget vooral voor nieuwe medewerkers niet voldoende is om 
een speed bike aan te schaffen. Een goeie electrische fiets kan wel. 
Er wordt gevraagd aan de werkgever of het budget kan aangepast worden gezien het bedrag dat je bovenop zou 
spenderen niet mee in de verzekering zit.  Of dat dit bedrag zou kunnen opgenomen worden in de 
fietsverzekering. 
 
 

 
Ter info: 

 
Indexering: Vanaf 01 oktober 2022 is er een indexering op onze lonen en zullen deze stijgen met 2%. 
 
 

 
 
Vacatures 07/10/2022: 
 

 
 
 
Meer info vind je ook op www.werkenbijorganon.be 
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