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                                           Verslag SD van vrijdag 04 Jun 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.  
ADV dagen: 
De vakbonden vragen of er ook dit jaar ook 5 ADV dagen mogen worden overgezet naar volgend jaar 2022. 
WG. Afv. Bevestigd dat er 5 ADV dagen mogen worden overgezet naar 2022. 
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. 
We vragen tevens hoe medewerkers bij Morgan Stanley na de verkoop van de aandelen kunnen aanvragen om 
de account af te sluiten en alle hun persoonlijke  gegevens te verwijderen. 
De vakbonden vragen ook wat het BIC nummer (SWIFT code)  is. Deze code heb je nodig zijn om alle 
documenten bij de Nationale Bank België in te vullen. 
Groepsverzekering arbeiders/bedienden AG:                                       
Medewerkers die van statuut arbeider naar bediende gaan of omgekeerd hebben op 25 mei 2021 info gekregen 
over de wijziging die er gebeurt met de AG groepsverzekering/pensioenplan.  
Verhuis HR: 
Vanaf maandag 26 april verhuist de HR-afdeling tijdelijk naar de eerste verdieping burelen bij Uytterhoeven.  
Uiteraard blijven zij bereikbaar: 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 contracwijzigingen) 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 
Medisch 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. 
Te werken feestdagen Overbruggingsploeg 2021:  
De te werken feestdagen 2021 staan In de GPS / emprova kalender van de medewerkers overbruggingsploeg  
niet zoals werd afgesproken in de OR vergadering van oktober 2020. 
Wij vragen om de medewerkers te laten werken en verlonen volgens de gemaakte afspraken. 
WN afv. Meldt aan de werkgever dat ze op zaterdag 12 juni de overbruggingsmedewerkers zullen contacteren in 
de OSD cafetaria i.v.m. de 5 te werken feestdagen Overbruggingsploeg 2022: 
Overzicht aanvragen eretekens van de arbeid: 
Wij vragen om een overzicht van de aanvragen eretekens van de arbeid die door HR naar de FOD werden 
verzonden. 
 



 

 

  
 
Fietslease: 
WN Afv. merken op dat HR nog steeds de wettekst van het juridisch bureel, berekening van het leasebedrag niet 
heeft doorgemaild naar de vakbonden. Wij blijven er op staan om deze wettekst/berekening te krijgen. 
De werkgroep fietslease zal einde augustus 2021 terug opgestart worden om de voorbereidingen te maken voor 
de volgende fietsleaseaanvragen periode september 2021. 
Geboorteverlof: 
HR-lead Strijckmans Alexandra deelt mee dat met terugwerkende kracht vanaf 1jan.2021 een nieuwe regeling 
rond geboorteverlof van toepassing is. Werknemers met een contract van onbepaalde duur zullen wereldwijd 
12weken (60dagen) betaald geboorteverlof krijgen bij geboorte, adoptie, pleegouderschap of 
draagmoederschap. Doel is het voorzien van “quality-time” voor de niet-barende partner en dus verzekeren van 
gelijkheid voor alle ouders. 
Hoe gaat dit geregeld worden: 

 Moederschapsverlof: 12 van de wettelijke 15 weken moederschapsverlof zullen aan 100% vergoed 
worden door de werkgever. De werkgever betaalt het verschil tussen de vergoeding van de mutualiteit en 
het loon. 

 Niet-barende ouder: 12 weken (60 dagen) zullen vergoed worden. 
Duurtijd en opname van dit verlof: 

 Elke ouder heeft recht op 12 weken. 
 Start van het geboorteverlof is mogelijk vanaf de 1ste maand voor de geboorte, adoptie of start van het 

pleegouderschapverlof tot 1j. na de geboorte, adoptie of start pleegouderschap stopt het recht om dit 
verlof op te nemen. 

 Op te nemen in 1 blok van 12weken of in afzonderlijke blokken per week. Leidinggevende moet hiervoor 
uitdrukkelijke goedkeuring geven. 

 Het verlof mag ook onderbroken/volledig flexibel worden opgenomen, b.v. 1 dag per week, wat resulteert 
in een werkweek van 4dagen. 

 De planning van het geboorteverlof moet 3maanden op voorhand door de leidinggevende worden 
goedgekeurd. 

 De lokale wetgeving moet worden gerespecteerd. 
 Die 12 weken geboorteverlof zijn inclusief de 15 dagen vaderschapsverlof die ze nu al hebben voor de 

vaders. 
Voor de overbruggingsploeg zal de manier van toekenning nog bekeken worden. 
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