
 
   

  
        

OR 
  

       OR Verslag van dinsdag 18 Okt. 2022: 
1. Lezing en goedkeuring van het verslag OR-vergadering van 27 sept. 2022. 
OR-verslag van 27 sept. 2022 werd overlopen en goedgekeurd. 
Verlofkalender 2023. 
WN afv. heeft de HR verlofkalender 2023 voor alle ploegen nagekeken en gaat akkoord met de door HR opgemaakte 
verlofkalender 2023. 
Melding uitdienst gaan van HR-director Alexandra Strijckmans 
WG afv. meldt dat HR director Alexandra Strijckmans uit dienst is gegaan en dat Michaël Van Looveren voorlopig de 
taken zal overnemen. WN afv. wenst haar dan ook te bedanken voor het geleverde werk. 
WN afv. zegt te betreuren en het tevens niet goed te begrijpen dat HR Lead Alexandra Strijckmans niet meer in dienst is 
en zegt dat het geleverde werk tijdens haar korte periode hier bij Organon te Heist zeker gewaardeerd wordt door de WN 
afv. van de OR. WN afv. zag geen reden over het niet functioneren. 
HR was voor haar indiensttreding een problematische afdeling op het bedrijf door het grote gebrek aan voldoende 
medewerkers en dit werd op korte termijn vrij goed opgelost. Ze luisterde steeds naar de problemen die de 
werknemersafvaardiging aankaarten om tot oplossingen te kunnen komen. 
We wensen Alexandra dan ook nog veel succes toe in haar verdere loopbaan. 
2. Arbeidsreglement. 
Op de OR van 27 september 2022 is na goedkeuring door de OR leden het arbeidsreglement gefinaliseerd.  
WG. afv. zal een digitale versie van het arbeidsreglement rondsturen ter ondertekening aan de voorzitter, secretaris en 
plaatsvervangend secretaris. Aansluitend zal het arbeidsreglement via e-mail verstuurd worden aan alle werknemers. 
Medewerkers dienen dan te bevestigen dat men het arbeidsreglement ontvangen heeft. 
HR zal ter controle opvolgen wie deze bevestiging gedaan heeft zodat men weet welke werknemers het 
arbeidsreglement ontvangen heeft. Het arbeidsreglement zal steeds via intranet beschikbaar zijn. 
Men kan indien gewenst een exemplaar van het arbeidsreglement via HR of de vakbonden opvragen.  
3. Toelichting detail survey psychosociale door ORGANON GLOBAL. 
WN afv. licht toe dat er op elke afdeling een aantal acties lopende zijn naar aanleiding van de survey. 
HR licht per afdeling toe welke acties hieruit vloeien en dat er hulp geboden zal worden bij de begeleiding van genomen 
acties per afdeling. 85% heeft deelgenomen aan de survey, wat een heel goed resultaat is! 
De meeste afdelingen zijn op de hoogte gebracht, ook van de nodige acties. 
4. Overzicht aanvragen eretekens van de arbeid. 
De oplijsting van de ingediende EVDA-dossiers die aanvaard werden of niet voldoen aan de vereiste loopbaan werden via 
e-mail doorgestuurd door HR. Medewerkers die in aanmerking komen krijgen hun diploma thuis gestuurd. De betalingen 
van de premies zullen in november uitgevoerd worden. 
5. Status update functiebeschrijvingen en functiewegingen. 
Pieter Strackx van de firma Berenschot geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een korte toelichting over de 
stand van zaken en hun manier van werken. De laatste weging van een aantal arbeidsfuncties is al meer dan 15jaar 
geleden. HR gaat hiervoor samenwerken met Berenschot als externe neutrale derde partij.  
De firma Berenschot heeft een universeel systeem. Zij hebben reeds bij andere grote farma-bedrijven ondersteuning 
gegeven. Doel is om de functiebeschrijvingen terug actueel op te maken en een onderbouwde weging/classificatie uit te 
voeren. HR zal de leiding nemen in de opmaak van de functiebeschrijvingen. Berenschot gaat de weging op zich nemen. 
Beide processen komen tot stand met betrokkenheid en inspraak van de medewerkers op de werkvloer.                       
6. Drempel bepalen tijdskrediet 2023 (voor arbeiders en bedienden) 
Arbeiders = drempel gezet op 13% PC 116. Het aantal arbeiders in dienst op 30/06/2022 = 479 arbeiders (inclusief 
arbeiders 55+)13% van 479 arbeiders = 63 arbeiders. Op basis van cao geldende % per leeftijdsgroep 
- Werknemers < 50 jaar: 59% van 63 arbeiders = 37 arbeiders. 



 
 

- Werknemers tussen 50 – 54 jaar: 41% van 63 arbeiders = 26 arbeiders. 
- Werknemers > 55 jaar: onbeperkt, zowel voor 20%-50%, als voor 100%. 
Bedienden = drempel gezet op 11% PC 207. Aantal bedienden in dienst op 30/06/2022 = 438 bedienden (inclusief 
bedienden 55+) Het Aantal bedienden in dienst op 30/06/2022 = 438 bedienden (inclusief bedienden 55+). 11% van 438 
bedienden = 49 bedienden.   Op basis van cao geldende % per leeftijdsgroep 
- Werknemers < 50 jaar: 80% van 49 bedienden = 39 bedienden. 
- Werknemers tussen 50 – 54 jaar: 20% van 49 bedienden = 10 bedienden. 
- Werknemers > 55 jaar: onbeperkt, zowel voor 20%-50%, als voor 100%. 
7. Data OR 2023. 
OR gaat steeds de 3de dinsdag van de maand door behalve in de maanden juni, juli, augustus en december. 
WG afv. vraagt aan de secretaris om op deze data zo snel mogelijk een vergaderzaal vast te leggen. 
Dinsdag: 17 jan.2023,  Dinsdag: 16 mei 2023  Dinsdag: 19 sept.2023 
Dinsdag: 21 feb.2023  Dinsdag: 13 jun.2023  Dinsdag: 17 okt.2023 
Dinsdag: 21 maa.2023  Dinsdag: 04 jul.2023  Dinsdag: 21 nov.2023 
Dinsdag: 18 apr.2023  Dinsdag: 22 aug.2023  Dinsdag: 12 dec.2023 
8. Eurofins contracten in het labo. 
Ruben Heuvelmans komt de situatie rond de contractors van Eurofins toelichten. Momenteel staan er 6 à 7 vaste 
contracten open bij Organon Heist bv. Hiervoor zal er een jobdag georganiseerd worden voor het aanwerven van 
laboranten op 5 november aanstaande. Om de tekorten op te vullen in de labo’s wordt er gebruik gemaakt van de 
contractor firma Eurofins daar deze externe firma er wel in slaagt om voldoende laboranten op korte tijd te kunnen 
aanleveren. Medewerkers van Eurofins kunnen solliciteren bij Organon vanaf ze tenminste 18 maanden voor Eurofins 
hebben gewerkt, aangezien Eurofins deze mensen heeft geselecteerd en aangeworven. 
9. Dossier Organon Demografiefonds. 
Het dossier demografiefonds 2022 zal met ongeveer gelijklopende punten van 2021 voor het einde van het jaar 
ingediend worden. 

Varia: 
Verplaatsen OR vergadering van 15 nov. naar 22 nov. 2022. 
Volgende OR-vergadering wordt op vraag van de voorzitter verplaatst naar 22 nov.2022 en start om 09.30. 
Algemene interprofessionele staking georganiseerd door alle vakbonden OP 9 NOVEMBER 2022. 
WN afv. brengt de werkgever op de hoogte van de komende nationale actie. Op deze actiedag kunnen er geen interims 
tewerkgesteld worden.  
Solliciteren bij Organon:  
WN afv. krijgt de opmerking dat sommige sollicitanten niet alle openstaande functies kunnen vinden via workday of op 
de Organon site. Ook het sollicitatieproces verloopt nog niet zoals het moet. Sommigen krijgen gewoon geen antwoord. 
WG afv. gaat dit nakijken. 
Cafetaria Hulshout. 
WN afv. vraagt aan de werkgever n.a.v. de gemaakte CAO-afspraken wanneer de werknemers te Hulshout ook verse 
warme soep kunnen eten. Door de warme zomer is er daar momenteel iets minder vraag naar. 
Tijdens de wintermaanden is er wel vraag om ook aan de medewerkers te Hulshout de verse warme soep te willen 
voorzien. Dit punt werd opgebracht in CPBW, maar werd omwille van de gemaakte CAO afspraken doorgeschoven naar 
de OR. WG afv. zegt te willen bekijken op welke manier dit mogelijk kan zijn. 
Organon Voice Survey september 2022. 
Werkgever meldt dat er een 85% aantal deelnemers zijn vanuit Organon Heist bv. 
De resultaten zijn nog maar pas binnen en dienen nog geëvalueerd te worden. 
Volgende OR zullen deze toegelicht worden. 
Intranet Heist en MyLearning. 
WN afv. merkt op dat medewerkers binnen op de werkvloer geen gebruik kunnen maken van intranet. 
De HR- site werd volledig vernieuwd en je kan er niet aan als je niet de juiste link krijgt doorgestuurd. 
Ook wordt er door de werknemers gemeld dat ze vaak niet de nodige tijd krijgen om de procedures in MyLearning te 
kunnen lezen. Procedures waarbij men testen dient te doen worden volgens sommige medewerkers de antwoorden 
gegeven om het toch maar vooruit te laten gaan. Dit zorgt voor stress bij de werknemers. 
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