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Verslag SD van 04 november 2022: 

Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers:  
Starters: geen/ Stoppers: geen 
Trainingen voor OC’s: 
Er worden momenteel trainingen gegeven die betrekking hebben op leidinggeven, functioneringsgesprekken, 
absenteïsme, basis sociaal recht…HR meldt dat deze trainingen in de toekomst de basis gaan vormen om OC’s 
verder op te leiden om hun functie te kunnen uitoefenen.  
Organon Survey: 
De SD-delegatie vraagt of er al resultaten beschikbaar zijn. HR zegt dat de info momenteel wordt geanalyseerd. 
Op de OR van 22 november 2022 zal er meer info beschikbaar zijn over de resultaten. 
3-delige witte werkkledij:  
Dit probleem bestaat al geruime tijd dat er te korten zijn in de reserve-kledijkast. 
HR meldt dat er op de Tier 3 meetings reeds gemeld is dat er al onregelmatigheden zijn vastgesteld in de 
kledijverdeling. Het gaat over verkeerde bedeling in de kleine lockers. Dit aantal zou vrij hoog liggen. Men bekijkt 
dit verder om oplossingen te voorzien. 
Magazijn Hulshout soep:  
HR bekijkt momenteel nog steeds wat er zal komen om de medewerkers te Hulshout van soep te voorzien. 
Soepbedeling door een lokale soepboer of een soepautomaat behoren tot de mogelijkheden. 
Arbeidstijd:  
Medewerkers vragen of er de mogelijkheid bestaat om 4 dagen van 10 uur te presteren. HR zegt dat het KB 
hierrond nog steeds niet is verschenen. Toepassen binnen Organon zal praktisch moeilijk haalbaar zijn vanwege 
de opeenvolging van shiften. 
Budget fietslease: 
Op de vraag om het leasebudget te verhogen en eventueel zelf een stuk van een duurdere fiets te betalen maar 
toch verzekerd te zijn, zegt HR dat er hier momenteel geen mogelijkheden voor zijn. 
Vacatures interims:  
Medewerkers maken zich zorgen dat sommige medewerkers (interim) de Nederlandse taal niet voldoende 
kennen. Dit schept problemen bij opleidingen en het invullen van batch gerelateerde documenten. HR zal dit 
opnemen met Pontoon die voor de aanwervingen instaat via de interimkantoren. 
Vaccinatieverlof: 
Zodra het KB betreft vaccinatieverlof is verschenen zal de werkgever retroactief het vaccinatieverlof toekennen. 
Sollicitaties/feedback: 
Medewerkers die niet weerhouden zijn voor een functie na het solliciteren worden soms mondeling of niet op de 
hoogte gebracht. De vakbonden vragen om dit in de toekomst schriftelijk mee te delen aan de betrokkenen. Dan 
kan er indien nodig, nog eventueel bezwaar worden ingediend of meer info worden opgevraagd. 
Infobord vacatures: 
Het infobord ‘jobdag labo’s’ aan de voorkant van de firma en aan de Liersesteenweg gebruikt de Engelse taal als 
communicatie. De Nederlandse taal zou het voor iedereen toch begrijpelijker maken. Aangezien je met de fiets of 
wagen passeert lees je de info direct in je moedertaal. Zo geraakt de boodschap sneller bij de geïnteresseerden.  
Helmkastjes kleedkamer Steriel: 
De helmkastjes aan de kleedkamer van de Steriel zijn steeds op slot. Het is niet de bedoeling om deze 
kastjes als extra stockageruimte te gebruiken. Er is voorgesteld om de kastjes allemaal te openen, en te 
ledigen indien nodig, zodat werknemers die een fiets- of motohelm bij zich hebben deze hierin kunnen 
opbergen. 
Stakingsdag van woensdag 9 nov. 2022: voor de medewerkers van de nachtploeg zal deze stakingsdag vallen 
van woensdag 9 nov. naar 10 nov. 2022. Tewerkstelling van interimmers op de stakingsdag van 9 nov. 2022 is 
niet toegelaten. 
 
 



 
 Digitale Klokken in de IPT’s: We melden dat de meeste digitale klokken nog niet zijn aangepast aan het 

winteruur. HR zegt dat dit reeds op TIER 3 is gemeld en dit de hoogste prioriteit heeft. 
We geven mee dat de medewerkers de vraag stellen wanneer zij in MES het uur moeten noteren en dan niet 
kunnen verder gaan op de digitale klok dat dit geen data-integriteit fout is? 
 
Vacatures Flexcenter 04/11/2022: 

 
Vacatures via Workday: 

 
 
Meer info vind je ook op www.werkenbijorganon.be 
 

          ACV 


