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Waarom de woede groeit

Behoud Organon voor Oss, 
nu en straks
Het besluit van MSD om bijna 2.200 banen in Oss te schrappen is letterlijk ingeslagen als een bom. De verslagenheid bij het 
personeel en de inwoners van de stad is groot. Maar: “Oss zou Oss niet zijn wanneer we ons als makke schapen naar de 
slachtbank zouden laten leiden”, aldus Jan Marijnissen. Inmiddels is de verslagenheid bij veel mensen al omgeslagen in 
woede en actiebereidheid. “Wij zijn in staat ons te verzetten.” 

‘Organon is van ons’, hoor je overal in Oss. Niet zo vreemd, 

volgens Jan Marijnissen. “Dat bedrijf is door onze opa's en 

oma's, en onze ouders opgebouwd. Het is een mooi bedrijf dat al 

veel goeds heeft voortgebracht voor de mensheid. Het is 

bovendien een bedrijf dat altijd een fatsoenlijk beleid voor het 

personeel combineerde met een fatsoenlijk rendement voor de 

aandeelhouders. Dat was in de tijd dat de bazen zich nog 

verbonden wisten met de mensen, de fabriek en de stad. Na de 

eerste overname door het Amerikaanse Schering Plough werd al 

duidelijk dat er een andere wind ging waaien. Nadat het bedrijf 

als een koe op de veemarkt weer werd doorverkocht aan MSD 

werd het alleen maar erger”, aldus de SP-voorzitter.
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Organon (opgericht in 1923) ontwikkelde zich in de loop der jaren 
tot het grootste farmaceutische bedrijf van Nederland met 
4.500 werknemers. Een van de bekendste producten is de 
anticonceptiepil Marvelon. In 1969 werd Organon een onderdeel 
van het AKZO concern

In 2007 maakten de AKZO-topman en voormalig D66-minister 
Hans Wijers bekend dat hij van Organon  afwilde en dat het 
bedrijf als zelfstandige onderneming naar de beurs zou gaan. 
Twee weken voordat dat zou gebeuren verkocht Wijers het 
bedrijf echter aan het Amerikaanse bedrijf Schering Plough 
voor 11 miljard euro.

Dit is geen natuurramp, 
maar het gevolg van be-
slissingen van directies 
én politici
De ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie, 
computertechnologie en transport die sinds de tweede helft 
van de twintigste eeuw plaatsvinden, maken het voor bedrijven 
steeds makkelijker om op wereldschaal te opereren. Deze 
globalisering van de economie heeft grote gevolgen gehad 
voor werknemers in alle delen van de wereld. Bedrijven zijn tot 
handelswaar gemaakt. Zonder oog voor de gevolgen die 
besluiten hebben voor de mensen in de bedrijven, worden 
bedrijfsonderdelen gesloten of overgeplaatst naar andere 
delen op wereld. 
Daar komt bij dat overheidstaken de laatste twintig jaar meer en 
meer werden afgestoten. Marktwerking is het toverwoord. De 
overheid wordt op afstand geplaatst en de politiek heeft steeds 
minder invloed op de ontwikkelingen in de maatschappij. Door 
economen en liberale politici wordt aangedrongen op 
verregaande marktwerking en flexibilisering van de arbeid. 
En nog steeds winnen zij terrein...
En zo lijkt het erop alsof er geen enkele invloed op bedrijven 
kan worden uitgeoefend. Líjkt het, maar de recente gebeurtenis 
bij MSD in Oss ís geen natuurramp en ís niet over Oss ge-
komen door toedoen van hogere machten. Er liggen beslis-
singen van directies aan ten grondslag. Én van politici. Immers: 
de inrichting van onze economie is een politieke keuze die door 
mensen wordt gemaakt. Liberale partijen pleiten in Den Haag 
nog steeds voor verdergaande maatregelen die uitgaan van de 

volledige autonomie van bedrijven en een nog verdere 
flexibilisering van de economie. Maar is het, gezien de 
ontwikkelingen bij MSD, niet de hoogste tijd dat overheid en 
politiek weer verantwoordelijkheid nemen? 
Natuurlijk, in een economische crisis kunnen bedrijven in de 
problemen komen en daarvoor maatregelen moeten treffen.
Het is een heel ander verhaal wanneer goedlopende, winst-
makende ondernemingen een bedrijf als Organon sluiten of 
verplaatsen om nóg meer winst te maken. Dan moet de 
overheid optreden en opkomen voor de belangen van de 
samenleving.

Vijf miljard winst en toch 
massa-ontslag
Oss dreigt nu niet alleen veel werk te verliezen - 2.200 banen 
bij Organon en nog eens minimaal 2.000 banen bij toeleve-
ranciers - ook veel kennis en ervaring gaat verloren voor de 
stad. Jan Marijnissen: “Onderzoek en ontwikkeling is essentieel 
voor de toekomst van Oss en Nederland, en juist die hele 
afdeling verdwijnt. En waarom? Alleen maar omdat een paar 
mensen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ten 
behoeve van nog meer winst hiertoe hebben besloten.” Kortom: 
niks economische recessie, niks slechte financiële situatie. 
Want MSD maakte wereldwijd in de laatste drie maanden van 
2009 een netto winst van vijf miljard euro. “Voor hen is Oss 
slechts een stipje op de kaart, een pluisje dat je wegblaast”, 
zegt Marijnissen. “Maar we zijn geen pluisje. Wij zijn in staat 
ons te verzetten. Wij hebben de plicht ons met alle mogelijke 
middelen te verzetten tegen dit onrecht, tegen deze 
schandalige beslissing van MSD.”



In de twee jaar Schering Plough begon er al een Amerikaanse 
wind in het bedrijf te waaien en verdwenen er al honderden 
arbeidsplaatsen. In 2009 koopt MSD voor 32,4 miljard Schering 
Plough. Naar verluid heeft deze deal Schering Plough baas Fred 
Hassan een exit premie opgeleverd van ongeveer 60 miljoen 
dollar. 

Op 8 juli 2010 kondigt de directie van MSD aan dat er 2.175 van 
de 4.500 moeten verdwijnen.  

getrokken bij minister Donner. Zij willen dat Donner zijn collega’s 
in Amerika aan gaat spreken. Direct na de vakantie wordt er op 
initiatief van de SP een Kamerdebat gehouden met de ministers 
Donner en Van der Hoeven. Doel: regels maken zodat bedrijven 
niet omwille van steeds meer winst over de wereld verhuizen.
In de gemeenteraad van Oss is inmiddels een door alle partijen 
gesteunde motie aangenomen. De motie, die een initiatief was 
van de SP, spreekt uit dat de raad vierkant achter de medewer-
kers van Organon staat en dat het college van B&W zijn boosheid 
en ergernis over gaat brengen aan de directie van MSD in 
Amerika.

Dit raakt heel Oss
 Natuurlijk is de klap het hardste aangekomen bij de mensen die 
hun baan verliezen en al die mensen die daarover nog in on-
zekerheid verkeren. Maar deze beslissing van MSD raakt de hele 
Osse gemeenschap. Er zullen heel veel banen verloren gaan bij 
de toeleveringsbedrijven van Organon. Jongeren die plannen 
hadden om bij Organon te gaan werken kunnen dat vergeten. De 
gemeente zal veel geld moeten besteden aan uitkeringen, geld 
wat niet aan andere nuttige dingen voor de stad besteed kan 
worden. Zeker is dat Oss de gevolgen gaat merken.

Debat op 21 juli: 
Een bittere pil voor Oss
 Woensdag 21 juli organiseert het Brabants Dagblad een debat 
onder de titel “Een bittere pil voor Oss” . Aan het debat doen o.a. 
Herman Klitsie (Burgemeester van Oss), Jan Marijnissen (voorzit-
ter SP) en Ed de Leeuw (Osse Industriële Kring) mee. Zij gaan 
praten over: Overleeft Oss deze dreun? Zijn dit de wetten van de 
globalisering of moet de overheid ingrijpen? Het debat wordt 
gehouden in de Groene Engel in Oss en start om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. 

Oss, Den Haag, Amerika: 
overal aan de bel trekken
 Meteen nadat de eerste geruchten naar buiten kwamen hebben 
SP-Kamerleden Henk van Gerven en Paul Ulenbelt aan de bel 

Uitgave SP-afdeling Oss, 30 juni 2010            Foto's: Hans vd Poel



MANIFESTATIE OP 
ZATERDAG 17 JULI
 
Diverse sprekers & muziek

Kom ook en laat merken dat u boos bent op de directie van 
MSD en achter het personeel van Organon staat. 
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“De manier waarop het gegaan is; ik heb er geen woorden voor. 
Wij werden in het Engels op de hoogte gebracht, nota bene door 
een Amerikaan die ook nog eens slecht te verstaan was. Er 
waren collega’s die het in eerste instantie helemaal niet hadden 
begrepen.”
Rina v.d. Leemput, 30 jaar werkzaam bij Organon/MSD 

“Alle 1.100 onderzoekers worden ontslagen. Daarmee gaat het 
hart uit het bedrijf. Wat hier gebeurt, strookt niet met een land 
dat de mond vol heeft van innovatie en kennisintensieve arbeid, 
want er worden 1.100 HBO’ers en academici de laan uit ge-
stuurd.”
Nicole van Straten, OR-voorzitter MSD, op Dtv

“Aan elke baan MSD hangt een andere baan bij een ander 
bedrijf; toeleveranciers en andere bedrijven worden ook getrof-
fen. Dan moet je denken aan schoonmaak-, catering-, installatie- 
en ondershoudsbedrijven, de detailhandel en de woningbouw. 
Je moet er rekening mee houden dat je in totaal over 4.000 
banen praat.”
Ed de Leeuw van de Osse Industriële Kring in EénVandaag

“Dit is te schandalig voor woorden. Door pure winstmaximali-
satie komen 2.200 mensen in onzekerheid en ellende terecht. 
Dit zijn de perverse excessen van het kapitalisme.”
Emile Roemer, SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

“In mijn afdeling moet eenderde van de 1.200 werknemers weg. 
Voor mij zelf is het de komende drie jaar nog onduidelijk. Die 
onzekerheid, dat is het ergste.”
Anouska v.d. Wetering, 10 jaar werkzaam bij Organon/
MSD 

“Iedereen snapt dat een bedrijf dat dingen maakt die niet meer 
verkocht worden, moet sluiten. Organon is echter springlevend. 
Het is niet te accepteren dat een bedrijf wordt gesloten omdat 
elders een paar procenten meer winst voor aandeelhouders is 
te behalen.”
Paul Ulenbelt, SP-Kamerlid

“Personeel, gemeente, provincie, vakbonden, Rijksoverheid en 
instellingen moeten nu de handen ineen slaan om zoveel 
mogelijk werkgelegenheid voor Oss te behouden. Als mensen 
in verzet komen en hun ongenoegen uiten, dan zullen wij dat 
verzet steunen.”
Paul Peters, SP-fractievoorzitter in de Osse 
gemeenteraad, in NOVA
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