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Vacatures: zie achterzijde:   
    
Interim starters/stoppers: 
Geen starters. 
Geen stoppers. 
 
Aanwezigheid directie op syndicale vergaderingen: 
De vakbonden vragen nogmaals dat wanneer er een syndicale meeting plaatsvindt, er iemand van de directie 
met beslissingsrecht aanwezig is. Dit om dikwijls direct beslissingen te kunnen nemen of eventueel standpunten 
toe te lichten. Enkel een HR-medewerker sturen zonder beslissingsbevoegdheid zorgt voor problemen nadien. 
 
Heropstart Telewerk naar aanleiding covid 19: 
Telewerk wordt de norm waar mogelijk zoals door de overheid beslist: 
- voor 4 dagen/ week. (vanaf 20 nov 2021 t.e.m 12 dec. 2021) 
- voor 3 dagen/ week. (vanaf 13 dec 2021 t.e.m 28 jan. 2022) 
Functies waarvoor telewerk niet mogelijk is, worden opgelijst per afdeling door de afdelingsverantwoordelijken. 
(productiemedewerkers, laboranten, ...)  
De interne regel betreffende de ‘gelijktijdige aanwezigheid op de site’ van de eerder gedefinieerde groep 
‘telewerkers’ per afdeling, is max 20%.  
Deze interne richtlijn blijft van kracht tot 31 jan. 2022 met tussentijdse evaluatie. 
De organisatie hiervan, alsook het beheer en eventuele aanpassingen van de lijsten, gebeurt door de 
afdelingsverantwoordelijke. 
 
Loonbrieven: 
De loonbrieven zullen worden herbekeken door HR en afhankelijk wat mogelijk is, zullen er aanpassingen 
gebeuren. De bedoeling is dat de loonbrief eenvoudiger en duidelijker wordt opgesteld. Momenteel is op de 
loonbrief moeilijk te achterhalen waar een negatief netto vandaan komt. Dit probleem is er maandelijks wanneer 
er in de lock-up periode nog wijzigingen gebeuren. De vakbonden vragen om die lock-up periode af te schaffen. 
 
Morgan Stanley: 
Tot op heden en op herhaaldelijke vraag is de Swiftcode van Morgan Stanley nog steeds niet gekend. Er zal 
spoedig een gesprek plaatsvinden tussen HR Organon Heist en een verantwoordelijke van Morgan Stanley. 
Wanneer de rekening bij Morgan Stanley niet meer wordt gebruikt doordat de aandelen zijn verkocht, was de 
info dat 3 maand later de rekening werd opgeheven. Ondertussen krijgen veel collega’s een brief met de vraag 
om hun W8 BEN document in te vullen. Dit wordt verder opgevolgd. 
 
Werken tussen Kerstmis en nieuwjaar: 
HR is momenteel de lijst aan het opmaken, wanneer deze gereed is zal deze aan de syndicale delegatie 
bezorgd worden. 
 
Vacature op Jobat: 
Er zijn opmerkingen op de job-beschrijving van sommige openstaande vacatures. Deze zijn onnodig lang met 
heel specifieke vereisten voor de job. Wanneer iemand deze leest zijn ze te complex opgesteld. Een 
openstaande functie wordt door de manager aan een externe partner bezorgd die dan voor de publicatie van de 
functie instaat. De vakbonden vragen om deze tekst eenvoudig en verstaanbaar voor iedereen te maken. Voor 
alle functies dient dit herbekeken te worden en uniform opgesteld. HR zal de procedure herbekijken. 
 



 

 

  
 
Afwezigheden: 
Door het hoge ziektecijfer en het openstaande verlof dienen sommige collega’s die tijdskrediet hebben hun 
inactiviteit dag te verzetten wegens te weinig personeel. De vakbonden stellen dat iedereen in de mogelijkheid 
moet zijn om zijn verlof op te nemen op de dagen dat de werknemer het wenst. De afdelingen dienen hierop toe 
te zien dat alle verlof kan genomen worden. 
 
Beoordelingen en beloningen: 
HR zal een toelichting geven op de volgende OR over het nieuwe systeem dat zal ingevoerd worden. Waar men 
voordien het personeel indeelde volgens ratings zal de focus meer liggen op de doelstellingen in het nieuwe 
systeem. De gesprekken zullen op continu basis gebeuren doorheen het kalenderjaar. De medewerkers zullen 
eigenaar worden van dit nieuwe systeem. 
 
Steriel: 
Er zal na de SD-meeting een gesprek plaatsvinden met de leiding van steriel. Deze meeting volgt op de 
werkdruk die sterk is toegenomen door het vele werk en onderbezetting van het personeel. De vakbonden willen 
vernemen welke maatregelen er zullen volgen om het werk terug op het normale niveau te brengen. 
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