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Vacatures: zie achterzijde: 
Er staat een vacature open op QOI, medewerkers kunnen solliciteren via Workday of bij Somers Steven.      
Interim starters/stoppers: Starters: Geen. 
Stoppers: 1 operator SPE. 
Voorstelling nieuwe leidinggevenden aan de syndicale: Van den Borre Lesley en Schepers Robin hebben 
zich komen voorstellen als nieuwe OC’s Steriele afvulling. 
Extra vrije dag: WG. Afv. meldt dat de werknemers van Organon op 7 maart een extra betaalde vrije dag 
krijgen in het kader van internationale vrouwendag om te besteden aan zijn/haar eigen mentale en fysieke 
gezondheid. Werknemers die hun inactiviteit dag hebben op maandag 7maart 2022 dienen deze dag op te 
nemen voor eind maart 2022. De overbruggingsploeg dienen deze 8uur op te nemen voor eind juni 2022. 
Indexering van de brutolonen: Omdat de spilindex van de sector chemie is overschreden worden onze 
brutolonen vanaf 1 feb. 2022 met 2% verhoogt. Tevens zullen de vergoedingen voor het woon-werkverkeer 
vanaf 1 feb. 2022 verhoogd worden. 
Digitale Loonbrieven: HR geeft een toelichting over de digitale loonbrief en hoe de medewerkers deze kunnen 
raadplegen via de MY SDWorx App op uw smartphone of via de website myworkandme: aanmelden - SD 
Worx  www.myworkandme.com  
Je maakt best een account aan met als login uw persoonlijk e-mailadres!  
Medewerkers die hun loonbrief nog verder op papier via de post wensen te ontvangen, sturen vóór 15 
maart een mailtje naar Organonpayroll_be@sdworx.com en  hr.helpdesk.belgium@organon.com 
Communicatie zal opnieuw doorgestuurd worden. Medewerkers die reeds in het najaar van 2021 aan HR 
hebben doorgegeven dat zij de papieren versie wensen te behouden hoeven dit niet opnieuw te melden.  
HR heeft dit reeds geregistreerd. 
Functiewijziging: HR deelt mee dat Peeters Liesbeth vanaf 01 maart ad-interim IPT-lead wordt van Specialties. 
We wensen Liesbeth succes toe. 
Impact oorlog Rusland – Oekraïne: WN Afv. vraagt welke impact deze oorlog gaat hebben op de forcast voor 
Organon-Heist? Op 13 maart zal door de directie de forcast (volumes) besproken worden.  
We vragen om de forcast en de eventuele gevolgen voor Heist op de OR van 15 maart toe te lichten. 
Nieuwe Woon-werkverkeer tabellen vanaf 1feb. 2022: WN Afv. vraagt of de nieuwe woon-werkverkeer 
tabellen zijn doorgegeven aan alle uitzendkantoren waar Organon-Heist mee samenwerkt? HR zal deze 
doorsturen naar de medewerkers van Pontoon. 
Aanvraagformulier SWT: We merken op dat dit invulformulier niet meer op de HR intranet-site staat.  
HR gaat dit nakijken. 
Eindejaarscheque’s aan langdurige zieken: We hebben vernomen dat een aantal medewerkers die afwezig 
zijn wegens ziekte/hospitalisatie einde 2021 de eindejaarscheque’s niet hebben ontvangen.  
In het verleden zijn er via de syndicale afspraken gemaakt over de ‘sociale voordelen’ voor de werknemers. 
Overbruggingsploeg: HR Payroll stelde de vraag om de uren van het weekend van zaterdag 31 dec. 2022 en 
zondag 1jan. 2023 beide nog in 2022 zouden worden ingehaald. WN. Afv. stelt dat de medewerkers  van de 
overbruggingsploeg in 2022 al heel wat uren in de week dienen te komen presteren. Voor het weekend van 1 en 
2 jan. 2022 komt de overbruggingsploeg van LOC al een 6de feestdag presteren. 
Daarom wordt er beslist om de uren van 1jan. 2023 in de loop van 2023 te laten presteren. 
WN Afv. geeft ook mee dat de overbruggingsploeg een duidelijkheid overzicht wenst hoe en wanneer de uren 
verloond worden die in de loop van 2022 gepresteerd worden.  
HR gaat bekijken of men bv. via een link direct doorgestuurd kan worden naar een gobale excel-file waarop de in 
de week gepresteerde uren staan met de vergoeding. Idem zoals de link naar de excel-file van de transfer-uren. 
 
 
 



 
  

Morgan Stanley: Van Looveren Michaël “Assoc. Dir, Labor Relations” heeft 30 namen van medewerkers die nog 
problemen hebben doorgekregen. Deze zijn via een global contactpersoon doorgegeven aan Morgan Stanley. 
Via deze weg zal getracht worden om opnieuw toegang te krijgen. Update: de mensen zullen persoonlijk door 
Morgan Stanley telefonisch gecontacteerd worden. Momenteel zijn er nog steeds een 10-tal dossiers die nog 
openstaan en waar nog problemen zijn. WN. Afv. vraagt of er 1 contactpersoon bij Morgan Stanley kan 
aangesteld worden voor Organon Heist die op de hoogte is van huidige problemen?  
GPS/Emprova bij deeltijdse tewerkstelling: Als een werknemer overstapt van voltijds naar deeltijds werken 
dan wordt het uurrooster en de jaarlijkse vakantie voor het ganse jaar aangepast in het GPS-systeem  
Indien de werknemer maar voor een korte periode b.v. 3 maanden tijdskrediet of thematisch verlof aanvraagt, 
kan dan de gps-kalender enkel voor deze opgenomen/aangevraagde periode aangepast worden aan het 
deeltijdse werkregime? HR geeft mee dat dit nu al gedaan wordt bij deeltijdse werkhervatting ziekte/mutualiteit. 
HR zal hierover een procedure opmaken en het aanvraagformulier aanpassen.  
Personeelsbeleid tijdelijke contracten Organon: De WN Afv. vraagt zich af waarom tijdelijken medewerkers 
die na 2 jaar of 4 opeenvolgende tijdelijke contracten, einde contract zijn en in het verleden ook al 2 jaar bij 
Organon hebben gewerkt, goede evaluaties hebben en dus voldoen aan alle vereisten, geen vast contract 
kunnen krijgen bij Organon.  
De WN Afv. begrijpt niet dat er niet meer vaste contracten aangeboden worden gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt wanneer de werknemers voldoen aan de verwachtingen en reeds meerdere keren de maximale 
tijdelijke periode in dienst zijn geweest. 
Medewerkers met een tijdelijk contract die solliciteren op openstaande vacatures krijgen geen gepaste 
terugkoppeling van deze sollicitaties. HR Lead gaat dit opnemen met de betrokken OC’s/leidinggevenden. 
Covid-Vaccinatieverlof indien uw kind wordt gevaccineerd: Een werknemer die een minderjarig kind dat met 
hem of haar samenwoont (co-ouderschap inclusief), begeleidt naar een vaccinatieplaats om dit kind te laten 
vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, zal van betaald klein verlet kunnen genieten. Hetzelfde geldt voor 
een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke 
voogdij heeft, begeleidt. 
Dus 1 van de ouders mag de nodige tijd opnemen om zijn/haar kind(eren) te laten vaccineren. Wenst deze 
ouder na de vaccinatie bij zijn kind(eren) te blijven dan dient hij/zij de andere (werk) uren op de vullen met ADV-
uren of recup-overwerk. De afdelingen wordt gevraagd om hier de nodige soepelheid te tonen. 
Vaccinatie verlof medewerkers nacht: Er werden in de OR van 21 maart 2021 afspraken gemaakt. 
De medewerkers van de nachtploeg kunnen zich beroepen op betaald vaccinatieverlof. Dit is beperkt tot een 
halve dag of 4 uur per vaccinatiemoment.  Dus 4 u. op te nemen op de dag van de vaccinatie voor of na de 
nachtshift.  
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