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                                           Verslag SD van vrijdag 06 aug 2021:                                                                                                                             
 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stopper: 
Starters interim: geen.  Stoppers interim: geen. 
Voorstelling nieuwe leidinggevenden aan de Syndicale Afvaardiging: 
Er heeft geen voorstelling van nieuwe leidinggevende plaatsgevonden.  
Transferuren: afspraken die in CAO-arbeiders zijn voorzien: 
Bij de uitvoering van werk in een hogere categorie zal het loonverschil steeds bijgepast worden. Het klasseloon 
is definitief verworven na de gebruikelijke periodes van overgang van trainingsloon naar startloon naar 
klasseloon. Deze transferperiodes kunnen ook cumulatief verworven worden.  
In het verleden diende de persoon die recht had op een transfervergoeding een speciaal document in te vullen 
met de dag en de uren van de transfer. We vragen hoe de procedure nu verloopt? Kunnen medewerkers hun 
transferuren rechtstreeks op een Excel-file invullen die op de G-common drive staat of dient dit via de 
leidinggevende te gebeuren? 
1000$ RSU Grant: 
De vakbonden melden dat er veel problemen zijn bij het verkopen van de aandelen, het terug aanvragen van 
een nieuwe username of wachtwoord geeft soms problemen. Je dient dan naar de Morgan Stanley EU Helpdesk 
te bellen en telefonisch alles terug in orde te brengen. Er zou ook een slechte dienstverlening zijn door Morgan 
Stanley met lange wachttijden indien men telefonische bijstand vraagt. De directie zal dit melden aan Global met 
de vraag om de procedure tot verkoop eenvoudiger te laten verlopen. 
Medewerkers vragen wanneer Morgan Stanley na de verkoop van de aandelen de bestaande account afsluiten 
en al hun persoonlijke gegevens verwijderd. Er werd door Morgan Stanley bevestigd dat het account/de rekening 
van onze medewerkers automatisch zal worden afgesloten van zodra er niets meer op staat. 
De vakbonden vragen ook 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 vanaf september terug info wordt gegeven aan nieuwe medewerkers. Wegens de corona pandemie 
waren deze sessies tijdelijk “on hold” gezet. Op intranet staan ook links met informatie betreffende de 
hospitalisatieverzekering. 
LOC:te weinig volk in de WE-ploeg:  
De vakbondsafgevaardigden melden dat er onvoldoende operators zijn in de WE-ploeg van LOC. En er zijn 
onvoldoende kwalificaties om het werk correct uit te voeren. IPT-lead Kris de Schepper is zich bewust van de 
situatie en meldt dat er momenteel 1 extra medewerker gaat toegevoegd worden. Er wordt ook benadrukt dat er 
in de WE-ploeg veel langdurige zieken zijn. Kris zegt dat hij deze uitgebreide informatie mee gaat delen in de 
komende Ondernemingsraad van 24 augustus.  
VanBreda hospitalisatieplan:  
Nieuwe Organon medewerkers vragen regelmatig info aan de vakbonden zoals b.v. ‘van wanneer ben ik onder 
het groepsplan/hospitalisatieverzekering aangesloten en waar kan men het formulier terugvinden om hun partner 
en/of kinderen bij aan te sluiten’. Vakbonden vragen om deze info beter te communiceren. 
HR gaat op Organon Intranet een link/map voorzien met alle info. Deze info dient eerst nog geüpdatet te worden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
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). 
Consumptiecheques: 
Oorspronkelijk konden de consumptiecheques worden benut tot 07 juni 2021. Als gevolg van de tweede golf van 
de coronacrisis kunnen werknemers de consumptiecheques gebruiken tot en met 31 december 2021.  
De geldigheidsduur wordt dus met meer dan 6 maanden verlengd! 
Het doel van de consumptiecheques is tweeledig. Enerzijds creëert de consumptiecheque extra koopkracht voor 
Belgische werknemers, anderzijds is het een extra duwtje in de rug voor de zwaarst getroffen sectoren zoals 
horeca, sport, cultuur, en detailhandel. 
Medische onderzoeken onder de arbeidstijd: 
WN Afv. vraagt om een regeling uit te werken voor medewerkers die een medisch onderzoek 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 zal in augustus 2021 terug opgestart worden om de voorbereidingen te maken voor de 
volgende fietsleaseaanvragen periode 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. Vakbond vraagt hoe 
deze zich kunnen vrijmaken indien de afspraak tot vaccinatie gebeurt tijdens de werkuren. WG Afv. zal bekijken 
hoe dit wettelijk wordt geregeld en zal deze info aan de mensen meedelen. 
 
Openstaande vacatures op 06/08/2021: 
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