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Verslag SD van 9 september 2022: 

 
Vacatures: zie achterzijde:      
Interim starters/stoppers: 4 starters: 3 operatoren op OSD en 1 operator op LOC. 
1 stopper op IPT OSD 1 bereider. 
Voorstelling nieuwe OC’s aan de syndicale delegatie: 
Beyens Stefan IPT OSD nachtploeg (verpakking + formulatie) komt zich voorstellen. 
Stefan is op 4juli 2022 gestart bij Organon N.V. zijn opleiding is Master of Bio-Science ingenieur 
voedingswetenschappen en technologie + Postgraduaat bedrijfskunde en algemeen management. 
Vorige werkgevers BernAqua als kwaliteitsmanager en nadien plant manager. SGS Hoofdcontroleur (lead 
auditor) en productmanager. De SD-delegatie wenst hem succes in zijn nieuwe job als OC.  
Tijdelijke overbruggingsploeg SPE: Toelichting door IPT lead Raskin Delphine. Als we de cijfers bekijken 
vanuit het perspectief van de klant(en) dan zouden we een tijdelijke overbruggingsploeg in SPE nodig hebben 
voor de periode okt, nov. en dec. 2022. Dit kalenderjaar zouden er nog 11 miljoen stuks dienen verpakt te 
worden op de vial- en ampullenlijn. 4 functies dienen dan ingevuld te worden, 1 TPO, 1 Admin. en 2 operatoren. 
Dus 1 ploeg die telkens van 06.00h-18.00h zou werken. Momenteel komt er te weinig bulk van IPT steriele 
binnen om op de VA-lijn te verpakken. Als we zien dat die volumes terug stijgen zal er bekeken worden wanneer 
de overbruggingsploeg dient op te starten. Momenteel zal er aan de VA-lijn zo veel als kan doorgedraaid 
worden. 
Bijkomende Admin functie SPE: In de B-ploeg en de nachtploeg is er nood aan een extra admin. Dit is geen 
extra headcount en collega’s van de desbetreffende ploegen kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. 
Nachtploeg LOC: Er zullen vanaf volgende week 3 vacatures opengesteld worden voor operator LOC 
nachtshift.    
Vaccinatieverlof: Er is een wetsvoorstel ingediend voor de 2de booster (4de vaccinatie). Van zodra dit in het 
staatsblad als KB verschenen is gaat HR dit intern communiceren. 
AG Pensioenplan/ My Global Benefits: Binnenkort heb je een beter zicht op uw groepsverzekering bij AG 
Insurance. Je krijgt immers toegang tot een nieuw platform: My Global Benefits. Van zodra je toegang hebt, zal 
je een e-mail ontvangen van AG Insurance. Dit zal waarschijnlijk in de loop van september zijn. Om te kunnen 
genieten van dit nieuwe platform, delen wij jouw persoonsgegevens met inbegrip van je professioneel e-
mailadres mee aan onze verzekeringspartner AG Insurance. Deze gegevens zullen worden gebruikt om je te 
contacteren met het oog op uw toegang tot My Global Benefits en het consulteren van dit platform.         
Momenteel ontvangt de medewerker via de post 1 x per jaar een status update van AG pensioenplan. In 
MyPension kan men de actuele situatie ook niet terugvinden, dit is telkens met een jaar vertraging.  
Medewerkers die dicht aan hun pensioen staan kunnen hierdoor een betere financiële planning maken. 
Recrutering: De SD-afvaardiging vraagt om alle open vacatures ook op de wekelijkse lijsten te plaatsen. 
Momenteel gebeurt dit nog steeds niet correct. Hierdoor missen medewerkers soms interessante vacatures.  
HR zal dit nakijken. 
3-delige witte werkkledij: probleem bestaat al geruime tijd dat er te korten zijn in de reserve-kledijkast. 
Er zijn tevens onvoldoende witte T-shirten 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. 
Aanbod verse soep voor de nachtploegen: De kok laat weten dat maar 1 op de 4 medewerkers zijn soep 
betaald. Oproep aan alle medewerkers die tijden de nachtshift of overbruggingsshift een portie soep nemen dan 
direct die soep te betalen. Het is de bedoeling dat je voor elke portie soep betaald. 
Voor het magazijn Hulshout is er momenteel nog geen oplossing om daar soep aan te bieden. 
Tijdelijke overbruggingsploeg OSD-verpakking: voorwaarden + namen van de vrijwilligers zijn per mail naar 
de SD-afvaardiging verzonden.  



 
 Organon Survey: Er zal opnieuw een Organon Survey gehouden worden van 12 september 2022 tot en met   

03 oktober 2022. De directie doet een warme oproep om met zijn allen de Survey in te vullen. De resultaten 
worden vergeleken met de vorige survey, hierdoor kan men kijken of er veranderingen hebben plaatsgevonden. 
Indien nodig zal men de betrokken afdelingen verder bijsturen.  
Festiviteiten: Er zal in het najaar een receptie georganiseerd worden voor de anciënniteitsvieringen. De 
collega’s die hun anciënniteitsviering afgelast zagen in 2020 en 2021 wegens Corona zullen ook uitgenodigd 
worden. Tevens zal er op 23 december 2022 een eindejaarsreceptie + fuif georganiseerd worden in                  
De Vlaschaard te Hulshout. 
50-jarig bestaan: Er is een feest comité opgestart om iets te organiseren om het 50-jarige bestaan van onze 
site te vieren. Collega’s die zich willen engageren of ideeën hebben, kunnen zich melden bij HR. 
Fietslease en langdurig afwezig: Medewerkers die langdurig afwezig zijn en ingestapt zijn in het fietsleaseplan 
kunnen de betalingen gedurende een bepaalde tijd on-hold zetten zodat zij het brutobedrag niet uit hun eigen 
zak dienen te betalen. HR gaat navragen hoelang je uitstel van betaling kan krijgen. 
Cyclis gaat vanaf 1jan. 2023 een fietsonderhoudkit schenken aan de medewerkers die in een nieuw 
fietsleaseplan stappen. Voor medewerkers die afloggen van hun lease plan of die na de einddatum van het 
leaseplan hun fiets niet wensen te behouden, hier zal Cyclis die medewerkers contacteren en de fiets thuis gaan 
ophalen. Vanaf 1jan. 2023 zal voor de diefstalverzekering de fiets op 2 manieren moeten worden vastgelegd. 
Met een AXA-fietsslot op het achterwiel en een aparte insteekslot/ketting aan een vast object vastleggen. 
 
 

 
Ter info: 
Vraag aan alle medewerkers: gelieve in uw Workday uw contactgegevens te updaten en eventueel aan 
te vullen en een gsm-nummer in te geven van een persoon die kan gecontacteerd worden ingeval van 
nood (ICE). 
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Meer info vind je ook op www.werkenbijorganon.be 
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