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                                           Verslag SD van donderdag 26 aug 2021:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stopper: 
Starters interim: 8 operators op SPE, 1 TPO LOC.   
Stoppers interim: 1 operator SPE, 3 operators LOC. 
1000$ RSU Grant: 
De vakbonden vragen nog steeds wat het BIC nummer van Morgan Stanley (SWIFT code) is.  
Deze code heb je nodig om alle documenten in te vullen voor de aangifte bij de Nationale Bank België. HR heeft 
deze BIC/Swift-code nog niet ontvangen. 
Informatie over hospitalisatie voor nieuwe medewerkers: 
HR zegt dat er vanaf oktober terug introductie info voor nieuwe medewerkers zal gegeven worden.  
Wegens de corona pandemie waren deze sessies tijdelijk “on hold” gezet. Op intranet staan ook links met 
informatie betreffende de hospitalisatieverzekering. 
Income care verzekering (invaliditeitsverzekering) 
HR heeft het werkingsproces nagekeken, en er zullen terug de nodige documenten bezorgd worden aan de 
werknemers vanaf dat men langdurig thuis is omwille van ziekte (na 30 kalenderdagen). 
“Het is belangrijk voor de werknemer bij langdurige afwezigheid om een copie van je ziekteattesten te bewaren 
ingeval je gebruik kan maken van de Income care verzekering”. 
Persoonlijke fiches: 
HR meldt dat er een update van gegevens van alle medewerkers gaat komen. HR zal begin september fiches 
uitsturen om de persoonlijke gegevens te updaten. Voor de bediendes zal deze elektronisch gebeuren, voor de 
arbeiders op papier (in persoonlijke enveloppe via de OC). 
Medische onderzoeken onder de arbeidstijd: 
De vakbonden vragen om een regeling uit te werken voor medewerkers die een medisch onderzoek werk 
gerelateerd dienen te ondergaan onder hun arbeidstijd. Welke documenten dienen zij te gebruiken en in te 
vullen om aan de werkgever/HR te overhandigen. 
Verhuis HR: 
HR zal via mail en op het nieuwe gsm nr. 0473 892840 bereikbaar blijven tijdens kantooruren. Het loket zal 
doorgaan elke maandag en woensdag van 12u30 tot 15u30 in het bureel van Ingrid De Cock (landscape).  
Wijnants Lynn (Payroll Specialist -Loonberekening), enkel bereikbaar via MS Teams. 
Badts Valerie (Analist Fietsleaseplan, nieuwe contracten en contractwijzigingen) enkel bereikbaar via MS 
Teams.  Van den Broeck Jolien (SD Worx Contractor- HR administratie) enkel bereikbaar via MS Teams.  
Gelieve vanaf nu de volgende nieuwe HR-mailboxen te gebruiken: 
Voor algemene vragen of vragen rond GPS en tikkingen: hr.helpdesk.belgium@organon.com  
Voor vragen over payroll: organonpayroll_be@sdworx.com 
Voor vragen over tijdskrediet of ouderschapsverlof: organon_be@sdworx.com 
Fietslease: 
De werkgroep fietslease werd in augustus 2021 terug opgestart, de voorbereidingen zijn gemaakt.  
Het bedrag van de fietslease kan verhoogd worden in functie van de opgebouwde anciënniteitsdagen. 
De fietslease procedure start terug in de maand september 2021.  
Vaccinatie minderjarigen: 
Wegens een nieuwe fase in de vaccinatiestrategie is het nu de beurt aan 12 tot 15-jarigen om zich te laten 
vaccineren. Deze minderjarigen moeten steeds vergezeld worden door een ouder of voogd.De vakbond vraagt 
hoe deze zich kunnen vrijmaken indien de afspraak tot vaccinatie gebeurt tijdens de werkuren. De directie zal er 
alles aan doen dat de betrokkenen op dat moment verlof kan nemen. 
 
 
 



 

 

 Digitale loonbrieven. 
HR zal een communicatie opmaken betreft overschakelen naar digitale loonbrieven vanaf okt 2021. 
Elke werknemer die nog een loonbon op papier via de post ontvangt zal van SD Worx een e-mail ontvangen om 
zijn account te activeren en een wachtwoord in te stellen. Via de mysdworx app kan je gemakkelijk je 
loonbrieven op je smartphone bekijken en krijg je steeds melding als er een nieuw document beschikbaar is. 
Indien je toch nog je loonbrief op papier wenst te behouden dien je een mailtje te sturen aan SD worx. 
ABVV actie op 24 september 2021 – Nationale manifestatie n.a.v. de loonnormwet ‘Wet van ‘96’   
De vakbonden hebben moeten vaststellen dat het huidige kader voor de loononderhandelingen niet werkt.  
Ook deze keer kon geen IPA worden afgesloten aangezien de maximaal beschikbare marge berekend door de 
CRB binnen het kader van deze wet, geen voldoende onderhandelingsmarge toelaat.  
Ook in de toekomst zal het niet meer mogelijk zijn om binnen het kader van deze wet nog tot IPA’s te komen. 
Daarom eist het ABVV een fundamentele hervorming van de wet van ’96. Om deze eis kracht bij te zetten 
organiseren we op 24 september een nationale manifestatie. ABVV leden die wensen deel te nemen aan deze 
manifestatie te Brussel zullen gedekt zijn door een stakersvergoeding. 
Organiseren van overwerk op zaterdag. 
We herinneren de werkgever eraan dat het gebruikelijk is dat er via de leidinggevenden van de afdeling eten 
wordt voorzien voor de medewerkers die overwerk komen presteren op een zaterdag (of zondag). 
Einde tijdelijke contracten. 
De vakbonden betreuren de stopzetting van tijdelijke medewerkers die einde 2 jaar zijn en goede evaluaties 
hebben. Het is moeilijk om geschikte medewerkers op de arbeidsmarkt te vinden en onze goede werknemers 
nemen ze elders met open armen aan. Het opleiden van nieuwe geschikte medewerkers is een proces van 
lange duur en vraagt enorm veel energie van onze medewerkers. We hopen dat de werkgever hierover gaat 
nadenken en dit bekijken. De meeste afdelingen hebben meer werk als medewerkers momenteel wat veel druk 
met zich meebrengt voor onze resterende medewerkers. 
HR lead is van oordeel om dit proces te willen herbekijken. 
 
Openstaande vacatures op 27/08/2021: 
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