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      OR Verslag van dinsdag 14 dec. 2021: 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag OR van 23 nov. 2021. 
Het OR-verslag van 23 nov.2021 werd overlopen. Opmerkingen aan het verslag: 
Beoordeling en verloning binnen Organon. 
WG afv. verduidelijkt dat het de bedoeling is om naar een meer bedrijfsprestatiebeloning te gaan i.p.v. gebaseerd op 
individuele resultaten. De werkgever benadrukt dat individuele prestaties wel een belangrijk aspect blijven in de 
beoordeling. De feedback gesprekken zullen ook belangrijker worden. 
Bepaling drempel tijdskrediet 2022. 
“Datum aantal arbeiders /bedienden in dienst op” dient 30/06/2021 te zijn i.p.v. 30/06/2020. 
 
Toelichting resultaten Survey 2021. 
HR Lead Alexandra Strijckmans licht de Heist resultaten van de Survey 2021 toe aan de hand van een presentatie. 
Elke manager krijgt de presentatie van zijn/haar afdeling en zal deze met zijn/haar afdelingsmedewerkers bespreken. 
Alle afdelingen hebben werkpunten. 
In Heist hebben 86% van de medewerkers de survey ingevuld. Voor gans Organon is dit 87%. Onze site heeft een 
Engagement Score van 84%. 
Onze 5 hoogste scores: 
- ik weet wat er verwacht wordt van mij. 94% 
- ik ben van plan om de komende 12 maanden te blijven. 92% 
- ik ben trots om te werken voor Organon. 86% 
- mijn manager behandeld mij met respect. 85% 
- ik ben in staat om mijn werk en privé te combineren. 82% 
De laagste scores gaan vooral over: carrière, carrièremogelijkheden, gelijke kansen en samenwerking. 
Afspraken goedkeuringen verlof. 
WN afv. vraagt om de OR afspraken i.v.m. toekenning verlof opnieuw te willen bespreken met de IPT leads.  
Zowel het toekennen van losse dagen als het groot verlof verloopt niet zoals in de OR werd overeengekomen.  
WN afv. vraagt expliciet om maximale kansen tot verlofopname in de belangrijkste verlofmaanden te creëren. 
Momenteel zou er in sommige afdelingen totaal geen rekening gehouden worden met de zomermaanden en zou er het 
ganse jaar eenzelfde verloftoekenning zijn. 
WG afv. zegt dit te willen bekijken met de IPT leads en zal de bestaande afspraken nakijken. 
Overzicht organisatie productie- en onderhoudswerkzaamheden eindejaar. 
WG afv. zal in de syndicale van aanstaande donderdag 16 dec. 2021 het overzicht van alle medewerkers die tijdens de 
eindejaarsluiting komen werken, overhandigen.  
Nieuwe medewerkers die tussen kerst-en nieuwjaar over onvoldoende verlof/ADV dagen beschikken, kunnen tijdelijke 
werkloosheid aanvragen. 
Bespreking pauzetijden in de steriele IPT. 
In de OR vergadering van 18 Jan 2022 zal IPT lead Stijn Vissers een uiteenzetting komen geven over de pauzetijden in de 
steriele IPT.   
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WN afv. merkt op dat er verschillende mogelijke issues zijn : steriele kledij, onvoldoende toiletten, onvoldoende 
drankfonteintjes, openingsuren cafetaria niet aangepast en het respecteren van gemaakte afspraken in het 
arbeidsreglement.  
 
Bespreking gebruik demografiefonds in 2021. 
WG afv. doet een voorstel tot een aanvraag aan het demografiefonds betreft terugbetalingen door het fonds. 
De 4 verschillende aspecten komen aan bod. “Werk, Gezondheid, Competenties en loopbanen” 
Werk: rimpeldagen, geboorteverlof, insource.... 
Gezondheid: fietslease, opleiding stress en mindset.... 
Competenties: veiligheids- en andere opleidingen (niet wettelijk verplichte) 
Loopbanen: bijpassing zwangerschap... 
De OR leden gaan akkoord met de aanvragen bij het demografiefonds. 
 
Varia. 

Boetekas: 
Daar er een aanzienlijk bedrag zit in de boetekas, worden verschillende voorstellen bekeken door de WN-afv. : 
cadeaucheques, sport en cultuurcheques,...  
Dit wordt verschoven naar een volgende OR. 
 
Gemeenschappelijke vakbondsactie // Voor koopkracht en voor syndicale vrijheden op maandag 6 dec 2021. 
Wn afv. begrijpt dat de werkgever een zicht wil krijgen op het aantal deelnemers aan een staking, maar WN afv.is zeer 
verontwaardigd door het feit dat leidinggevenden op de werkvloer op een dreigende manier medewerkers hebben 
willen overtuigen om niet deel te nemen aan de staking en vastgesteld hebben dat er ook telefonisch contact werd 
opgenomen om stakers te ontmoedigen. De Wn afv begrijpt niet waarom er op deze manier door de werkgever werd 
ingegrepen en het stakersrecht wordt aangevallen. 
Wn afv. merkt op dat er door de syndicale afgevaardiging zoals steeds pamfletten werden opgehangen in de daartoe 
voorziene vakbondskasten, maar dat er zoals overeengekomen werd niet individueel op de werkvloer werd 
rondgegaan om op te roepen om deel te nemen aan deze staking. (gezien de hoge volumes die nog dienden gemaakt 
te worden en de overeengekomen CAO afspraken.) 
De Wn afv. meldt dat indien deze actie vanuit werkgeverszijde zich nog herhaalt er vanuit de syndicale delegatie op 
een andere manier zal worden opgetreden bij een staking/actie of manifestatie. 
De Wg afv. betwist formeel dat het stakingsrecht wordt aangevallen. Het klopt dat er o.w.v. organisatorische redenen 
duidelijkheid moet zijn over het aantal beschikbare medewerkers tijdens een stakingsdag. WG afv ontkent met klem 
dat er instructie zou gegeven zijn om medewerkers af te dreigen of te intimideren. WG afv meldt wel dat de vele 
manifestaties en stakingen in België geen positief effect hebben op het imago van Heist en bij uitbreiding op het 
imago van België als investeringsland.  
 
Vaccinatieverlof:  
Wn afv. stelt de vraag of de regels rond vaccinatie behouden blijven bij de 3de vaccinatie (booster). 
Wg afv. bevestigt dat dezelfde regeling zal behouden blijven.  
Over de regeling m.b.t. de vaccinatie bij kinderen moet nog een standpunt worden ingenomen. 
Bayer deal: 
Voor 2022 wordt er een stijging van de volumes verwacht. Het wegvallen van o.a. Clarinase volume in de tweede helft 
van 2022 zal dus geen netto effect hebben op de werkgelegenheid.  
Update Vacatures recrutering. 
Dit item zal volgende OR verder toegelicht worden. 

 
 


