
 
 
  
  
 
 
       

              CPBW  
                             Verslag van 10 maart 2022 
Kledij-issues:  
Magazijnmedewerkers zouden graag t-shirts met lange mouwen hebben, eventueel met fluo-strepen 
en zonder kraag. De t-shirts voor het magazijn zijn nog in onderzoek, daar de fluo-strepen 
beschadigd uit het huidige was proces komen. Dit agendapunt staat van 14 juni 2018, dus reeds 3 
jaar onder actie: ‘bezig’.  
Wn.afv. vraagt om hier dringend werk van te maken. Jeroen Gardeniers (CBRE) heeft de flow van de 
kledij, zowel witte als gekleurde, onderzocht en is tot de constatatie gekomen dat er veel kledij niet 
rouleert en er kledij verdwenen is. Er is een bestelling van witte kledij geplaatst (levering Q1 2022) 
zodat er voor iedereen 7 sets (broek, t-shirt en hemd) kan voorzien worden. Magazijniers hebben 
enkele nieuwe modellen t-shirts met lange mouwen en een ander model van werkbroek kunnen 
testen en hun bevindingen kunnen doorgeven. Feedback over de broeken die getest zijn: deze zijn 
niet goed bevonden. 
De t-shirts met lange mouwen (testmodellen) zijn de medewerkers van het magazijn Hulshout-Heist 
nog aan het testen. Er zal ook nog gevraagd worden aan de leverancier of het mogelijk is om meer 
katoen te gebruiken in plaats van de stof waar het fluo uit gemaakt is. 
Andere kledij is in december 2021 bijbesteld. Maar omwille van corona zijn het langere levertijden 
(afhankelijk van de leverancier zelfs 13 weken wachten). 
Ook is er in het kledingsmagazijn een lagere bezetting door de coronapandemie. 
Aanspreekpunt voor burn-out:  
Door IDEWE werd een bevraging/survey verzonden. Medewerkers hebben online deze vragenlijst 
vrijwillig kunnen invullen. De bevraging/survey werd ondertussen afgesloten. Eva Van Haeren (HR 
BP) is de nieuwe aangestelde HR-medewerker om support te geven bij deze survey. WG.afv. meldt 
dat er 81% van de werknemers de vragenlijst hebben ingevuld dat komt neer op 722 ingevulde 
vragenlijsten.  
Een uitstekend resultaat in vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen bij de organisatie van 
dergelijke surveys. Dank aan allen voor de deelname!  
Op 15 maart is er een tweede meeting geweest, samen met François Marivoet. 
Globaal gezien was de uitslag goed, er zijn wel afdelingen met een aantal verbeteringspunten. 
Er zal een aparte CPB-vergadering georganiseerd worden om de resultaten beter toe te lichten. 
Iedereen krijgt de resultaten van het hele bedrijf en daarna zal de uitslag per afdeling gegeven 
worden. 
Steriele pakken in de core grade A/B: Stijn Vissers heeft op CPBw vergadering van 14 feb. 2022 
toelichting gegeven over de resultaten van de testen. De resultaten zijn niet goed bevonden, er zal 
naar een andere oplossing gezocht worden.  
Men gaat andere testpakken met een andere lichtere stof bestellen en tevens de dimentie hoofd, 
schouders laten aanpassen. Week 8 zal er een offerte aangevraagd worden bij de leverancier. 
Tevens melden de medewerkers steriele afvulling dat het in sommige lokalen in steriele A/B zone 
veel te warm of te vochtig is. Dit probleem werd opgenomen met CBRE. Men gaat de temperatuur + 
vochtigheid beter opvolgen door extra meet-tags te plaatsen.  
IPT-lead Stijn Vissers zal opnieuw uitgenodigd worden om uitleg te geven over hoe ver men staat 
met de testpakken. 
 
 



 
Tierkaarten: 
Er werd gevraagd een tierkaart op te stellen i.v.m. de geplande wijzigingen van de fietsroutes in de 
buurt van de site. Ingrid heeft een communicatie doorgestuurd aan alle werknemers en contractors. 
Wanneer men extra kilometers dient te doen omwille van de omleidingen, kan men een aanvraag 
doen bij HR: neem een foto van het bord met de wegenwerken (begin- en einddatum) stuur deze 
door naar HR, en zij zullen na goedkeuring de aangepaste kilometers (woon-werkverkeer) in orde 
maken. Deze regeling is enkel van toepassing als de hinder meer dan een maand zou duren. 
Vast EHBO of Medisch kabinet: 
De Wn.afv. blijft vragende partij en vraagt aan François Marivoet om dit te bekijken en ergens 
centraal in het bedrijf een vast EHBO- en medisch kabinet te voorzien waar tijdens de bureeluren de 
bedrijfsverpleegkundige aanwezig is en tevens de medische onderzoeken van IDEWE kunnen 
doorgaan. 
Wg.afv. zegt dat er niet direct een goede plaats vrij is maar zal de vraag bekijken. 
Varia: 
Cafetaria’s: 
WN.afv. vraagt of het mogelijk is om de GFT-bakjes frequenter kan worden leeggemaakt. 
WG.afv.laat weten dat we dit tegen de zomerperiode terug gaan bekijken. 
Parking vooraan aan HR: 
Wn.afv. meldt dat er kleine putjes zijn, naast het wandelpad als men uit de cafetaria oversteekt en 
vraagt deze putjes te vullen zodat medewerkers hier niet kunnen in struikelen. Ook het zebrapad van 
het cafetaria naar parking vooraan dient terug hersteld te worden, deze brokkelt helemaal af. 
Fietsenstalling Hulshout : 
Offerte is aangemaakt. Tegen 01 mei zou de uitbreiding in orde moeten zijn, de fietsstalling zal 2x zo 
groot zijn als het huidige. De badgelezer dient ook nog aangepast te worden. 
COVID-19:  
Wat met de mondmaskerplicht op het bedrijf? Vanaf 11 maart is er geen verplichting meer op het 
dragen van een mondmasker, maar deze zullen wel ter beschikking blijven. Vanaf 14 maart zal het 
aantal zitplaatsen in het cafetaria zowel vooraan als achteraan worden vergroot, bedienden die de 
mogelijkheid hebben, dienen nog op hun bureau te eten. 
Vanaf 1 april wordt het “Telewerk als preventieve Coronamaatregel” opgeheven. 
Telewerk blijft dan mogelijk volgens de interne regelgeving van “Structureel Telewerk’ 
of “Occasioneel Telewerk” in overleg met je direct leidinggevende.     
Steriele: 
Nieuw kuisprodukt in Steriele afdeling: 
Katrien Vandermeeren heeft via teams een korte toelichting gegeven i.v.m. hoe het product te 
gebruiken, welke PBM’s….) Tevens is er een onderzoek lopende om gladheid van de vloer te 
verminderen. 
Opbellen van zieke medewerkers: 
Er dient meer aandacht geschonken te worden aan de wijze waarop dit soort gesprekken verloopt, 
zonder dat het de indruk geeft om de medewerker te pushen om vroegtijdig terug te komen werken. 
De coaches zullen een opleiding hierrond krijgen. Trainingsmodules worden gepland door HR om de 
aanpak te verbeteren. 
Microbiologisch labo: 
Medewerkers van Indaver hebben de vraag gesteld aan het microbiologisch labo om het afval beter 
te sorteren, dit is ondertussen opgenomen met Ruben Heuvelmans. 
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