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Een nieuwe, gigantische muurschildering van kunstenaar Rosalie de Graaf moet de nieuwe start markeren van
Organon.  Foto: Hans van der Poel/ANP

Organon begint aan een tweede leven, als afsplitsing van het Amerikaanse farmaconcern
MSD.

Het nieuwe Organon wil zich richten op vrouwen, bijvoorbeeld met medicijnen tegen
borstkanker.

Op het bedrijfsterrein in Oss is veel geïnvesteerd in modernisering en uitbreiding: 'Alles is
nieuw.'

Vlak bij het station in Oss werkt kunstenaar Rosalie de Graaf aan een enorme

muurschildering van tien meter hoog en vijftig meter breed. Vanaf een hoogwerker. Te

zien zijn al een embryo van zo'n twee meter lengte, een eicel en twee labmedewerkers in

blauwe pakken die in de weer zijn met een pipetteerpompje. Daaronder groeien roodwitte

pillen aan een plant. Bloemen en bijtjes zullen later deze maand op de wand verschijnen.

Welkom bij het nieuwe Organon & Co. De muurschildering moet de nieuwe start markeren

van het farmabedrijf dat deze donderdag officieel uit zijn as verrijst. Niet alleen in Oss,

maar ook in New York. Daar krijgt Organon een eigen beursnotering — als afsplitsing van

het Amerikaanse farmaconcern Merck, in Europa bekend als MSD. Ook het merk Organon

is in ere hersteld.

Nieuwe missie
Organon begint aan zijn tweede leven met een nieuwe missie, zegt Petra Willems, die deze

donderdag is benoemd tot algemeen directeur van Organon Benelux. En die missie is: de

gezondheid van vrouwen verbeteren. 'De helft van de wereldbevolking is vrouw. Dat is onze

basis en daarom richten we ons op meer dan anticonceptie alleen', zegt Willems.

Tegelijkertijd, zo erkent Willems, is de terugkeer van Organon een emotionele

gebeurtenis. Dat heeft alles te maken met de manier waarop het Nederlandse bedrijf in

2007 ten onder ging, na een afgeblazen beursgang in 2007 en verkoop aan de hoogste

bieder. Een nationaal trauma was geboren. 'Het waren zeker vervelende tijden', blikt

Willems terug. 'Hier in Oss verloren veel mensen hun baan. Dat moeten we niet

bagatelliseren.'

Lagere winstmarges
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Dat het verhaal een nieuwe wending ging nemen, werd ruim een jaar geleden al duidelijk.

MSD besloot zich te concentreren op nieuwe geneesmiddelen tegen kanker en vaccins,

waar hoge winstmarges op zitten. De medicijnen met lagere winstmarges kwamen terecht

in een nieuw bedrijf, dat MSD ging verzelfstandigen en dat weer Organon ging heten. Uit

onderzoek was gebleken dat de oude Nederlandse naam nog altijd vertrouwen

inboezemde, ook in het buitenland.

Aan Organon nu de taak om de oudere producten en merken van MSD nieuw leven in te

blazen. Willems ziet de afsplitsing vooral als een kans om zich te richten op nieuwe en

betere medicijnen voor vrouwen. Daaronder zijn medicijnen tegen botontkalking en tegen

borstkanker. En ook voorbehoedsmiddelen, van oudsher een specialisme van Organon.

Het nieuwe bedrijf heeft ook massa, met een omzet van $6,5 mrd en wereldwijd

negenduizend werknemers, van wie 1200 in Nederland.

Petra Willems  Foto: Organon

Volop geïnvesteerd
Organon lijkt er ook goed voor te staan. Die indruk wekt in elk geval een wandeling over

het bedrijfsterrein in Oss, onder leiding van Wenny Raaijmakers, directeur van de

Brabantse vestiging. Duidelijk is dat er afgelopen jaren volop is geïnvesteerd. Raaijmakers

wijst op de installaties voor de luchtbehandeling, voor de waterzuivering en voor de

brandveiligheid. 'Alles is nieuw.'



Net opgeleverd is een nieuw magazijn, waarmee Organon voldoet aan alle eisen voor de

opslag van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf hoeft binnenkort niet langer medicijnen elders

op te slaan. Even verderop staat een vrij nieuwe fabriek voor steriele producten. Dat kwam

in tijden van corona goed uit. In de fabriek kan Organon spierverslappers maken, cruciaal

voor patiënten die op een ic-afdeling aan de beademing liggen.

Extra productiecapaciteit
Door de nieuwe steriele fabriek kwam er in het oudste productiegebouw op het terrein

weer een vleugel vrij. Daar neemt Organon binnenkort een derde productielijn in gebruik

voor zijn anticonceptiestaafje. Dat staafje kunnen vrouwen onder de huid van hun

bovenarm laten inbrengen, waarna het drie jaar lang bescherming biedt tegen ongewenste

zwangerschappen. Het is een troefkaart van het bedrijf, nu de anticonceptiepil in

populariteit afneemt.

Door de derde lijn neemt de productiecapaciteit toe van tien miljoen tot achttien miljoen

staafjes per jaar. Gehuld in een speciale overall en andere beschermende kleding laat

Raaijmakers zien hoe robots in een stofvrije ruimte de staafjes razendsnel verpakken. De

voorbehoedsmiddelen gaan in een speciaal apparaatje voor eenmalig gebruik dat het

staafje op precies de goede plaats implanteert. Raaijmakers: 'Het staafje kan nooit te diep

komen.'

De bouwactiviteiten zijn ook nog niet voorbij. Overal staan schaftketen. Een loopbrug

tussen twee grote gebouwen bij de ingang is gesloopt. Bouwvakkers zijn begonnen met de

bouw van een nieuwe ontvangstruimte en receptie. Met heel veel glas. Vlak naast de

muurschildering van ruim vijfhonderd vierkante meter.
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