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❏ Zuidgevel tekort aan toiletten: Status quo, wordt mee opgenomen als er hier bouwkundige 
werkzaamheden plaatsvinden. 
 

❏ Steriele: viallijn: . Een ergonoom van IDEWE heeft de situatie onderzocht in augustus 2017. Er wordt 
geïnvesteerd in nieuwe aanpassingen op de installatie, de huidige hulpmiddelen voldoen niet volgens 
studie ergonoom. Ook zal worden bekeken om de RTP koppelingspoort aan te passen, indien nodig 
door een andere leverancier. De aanpassingen zullen pas met de shutdown van Steriele kunnen 
uitgevoerd worden. 
 

❏ Zicht chauffeurs magazijn:  WG. afv. beloofd dat eind september in 1 magazijngang (met nieuwe 
magazijnrekken) de verlichting als test aangepast wordt. Men zal hier verlichtingsarmaturen gebruiken 
met brede en smalle lichtbundels. Er zal dan ook de mogelijkheid bestaan om de verlichting te dimmen 
en zelfs te doven wanneer nodig. Hierna zal dit geëvalueerd worden en indien het resultaat 85% goed 
bevonden wordt door de medewerkers, dan pas zal de verlichting in de andere magazijngangen ook 
aangepast worden. 

 

❏ Overstapelen paletten:  Er is nog steeds geen definitieve oplossing. De meeste goederen (grote 
volumes) komen reeds op plastic paletten binnen. De resterende aanleveringen op houten paletten 
worden momenteel geëvalueerd . Er zijn offertes ontvangen voor een geschikte kantelaar. Er is ook nog 
geen nieuwe OC aangeworven ter vervanging van de mutatie naar Steriele  van Gunther Ladang. 

 

❏ Badgereader tourniquet:  WG. afv. meldt zelf dat het nog altijd niet goed loopt. Het probleem doet zich 
nu ook voor bij het buiten gaan. Men moet ( soms ) meermaals badgen. WG. Afv. had dit probleem 
prioriteit gegeven, en heeft de huidige problemen aangekaart bij CBRE. 

 
❏ Veiligheidsgedrag: Een nieuw veiligheidsgedrag om steeds problemen te melden zal toegepast 

worden. Men steld voor om stil te staan bij het gebruik van smartphone verplicht te maken vanaf  
november 2017. 

 
❏ Parking overkant:   WG. afv. meldt dat de firma Mini asfalt die een offerte zou bezorgen om de 

beschadigingen aan het asfalt te herstellen, niet meer bestaat  . Alibo gaat op zoek naar een nieuwe 
firma om deze werken uit te voeren.  
 

❏ Aanwezigheidslijsten: WG. afv.   Alle systemen zijn terug operationeel sinds 21 aug. 2017. 
 
❏ Raceschoenen voor fiets gebruikers:  WG. afv. meld dat het verbod op raceschoenen nog verder 

bekeken (dit door een bijna ongeval ) zal worden en besproken met Patrick Denissen in verband met 
bergingskastjes in de fietsstalling te voorzien. 

 



❏ Vraag naar zakjes voor natte paraplu’s:   WG. afv. meldt dat deze zijn besteld. Deze zullen getest 
worden en ter beschikking gesteld in de inkomhal noordzijde. De bedoeling van deze zakjes is om natte 
paraplu’s in te steken zodat er geen afdruipend water op de trappen en vloeren terechtkomt. Men hoopt 
hiermee uitschuiven en valpartijen te helpen voorkomen. 
 
 
 

 
❏ VARIA: 

 
� WN. afv. meldt dat er in LOC wasplaats bij het keren van  de hopper zich veel problemen stellen ( 

veel te zwaar +/- 30 kg ).  Er is  een heftoestel aanwezig maar niet kan gebruikt worden, omdat het   
toestel niet gekeurd is. Aan de sirooplijn staat de pallets stapelaar die niet voldoet aan de 
veiligheidsrichtlijnen. Beide toestellen zouden eind 2017 in orde zijn .  
 

� WN. afv. meldt  nogmaals dat er in OSD cafetaria met de late ploeg te kort is aan eten.  
 

�  WN. afv. meldt dat er veel lampen stuk zijn over de hele frima. 
 

�  WN. afv. meldt dat er te  weinig parkeerplaats is aan de overkant van de weg. 
 

�  WN. afv. meldt dat Patrick Denissen zich als CPBW WG. afv. te weinig inzet voor het CPBW. 
Hierdoor krijgt het CPBW geen of onvoldoende informatie. Dit betreft nieuwe machines, al dan niet 
goedgekeurde investeringen, oplossingen van aangebrachte problemen. Deze items blijven 
openstaan op de agenda van het CPBW en zorgt voor frustraties bij betrokken collega’s op de 
werkvloer. 

 
      
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


