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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.  
Maart 2022 nieuwe update door Jeroen in het CPBw. 
Aanspreekpunt voor burn-out:  
Er is een actieplan opgestart om een online vragenlijst te lanceren die vrijwillig door elke Organon medewerker 
Heist kan ingevuld worden. Januari 2022 wordt hieromtrent een survey gehouden. De resultaten zullen in 
maart 2022 meegedeeld worden. Eva Van Haeren is de nieuwe aangestelde medewerker om support te 
geven bij de survey.  
Cafetaria:  
Ben je ergens allergisch voor? Vraag dan gerust aan de cafetariamedewerker welke producten er mogelijks 
gebruikt zijn in de bereide gerechten, zij kunnen jou de info bezorgen. Voel je je niet goed (maag- 
darmklachten) na het eten van een maaltijd aarzel dan niet om contact op te nemen met de chef-kok of kok. 
Je kan dit ook telefonisch 32349 of per mail giorgio.de.francesco@organon.com 
Als er een aantal klachten zijn dan zal een extern labo een staal van de maaltijd komen ophalen om te 
achterhalen of er iets mis is met het eten. Als dit zo is, dan kan mogelijk de oorzaak achterhaald worden. De 
persoon kan zich ook best laten onderzoeken door zijn huisarts om te kijken of het door de voeding komt of 
mogelijks buikgriep is. 
Steriele pakken in de core grade A/B:  
Katrien en Stijn (IPT-lead) hebben een toelichting gegeven op het CPBw van 09 september 2021.  
Momenteel zijn er problemen met de pasmaat van de pakken. Het hoofd en hals gedeelte is te smal. Wanneer 
operators ingrepen aan de lijn en/of reinigingsactiviteiten uitvoeren belemmert het pak de ademhaling en het 
zicht wanneer men een bril met correctieglazen draagt. Hierdoor heeft men moeilijkheden bij het uitvoeren van 
hun job. Er werden testen uitgevoerd door een 20-tal medewerkers. Aan het gedeelte dat voor de mond komt 
werd een dubbele laag weggesneden en daarover een mondmasker gedragen. De feedback hierover was 
verdeeld. Er komt een bijkomende test na het reinigen van de kledij. De groep die de reinigingsactiviteiten 
uitvoert zal tot een maximum uitgebreid worden. Alsook zal men na de shutdown,1 manuele reiniging met 
Sporklenz verminderen door VHP te gebruiken als alternatief.  
Het weglaten van de bril is niet mogelijk omdat de aangevoerde lucht over het hoofd langs het aangezicht 
wordt afgevoerd. Door het weglaten van de bril kunnen er bv. huidschilfers vrijkomen in de area. In februari 
2022 zullen de testresultaten toegelicht worden in het CPBw.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkgroep gezonde voeding: 
Diverse acties zijn intussen in uitvoering, o.a. 1 themaweek met een gezond menu. Vraag is of er ook gratis 
fruit kan aangeboden worden. Yoghurt met fruit wordt reeds aangeboden. Meer gezonde dessert aanbieden, 
meer variatie in de aangeboden broodjes. Via een externe firma heeft de cateraar een offerte aangevraagd om 
een sorteermeubel te voorzien waar de medewerker zijn dienblad kan afruimen en het afval ineens in de juiste 
afvalzak kan sorteren.  
Er zal soep in individuele porties/bekers voorzien worden in een aparte koeling in beide cafetaria’s. Het is de 
bedoeling dat iemand die een beker soep neemt, het geld in een apart kluisje/bakje deponeert.                                                                                                         
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. 
Meten van de luchtkwaliteit CO2:  
Er zijn metingen uitgevoerd in beide cafetaria’s (metingen zijn gedaan na de lunchpauzes) en verschillende 
lokalen. De gemeten luchtkwaliteit was bij alle metingen in orde. De resultaten werden op het CPBw 
meegedeeld en zijn beschikbaar via Teams. Lokalen die voorzien zijn van HVAC-systemen zorgen voor een 
constante aanvoer van verse lucht, wat de luchtkwaliteit in orde houd. Er werden extra CO2 meettoestelletjes 
aangekocht en deze werden al geplaatst in de lokalen of vergaderzalen waar geen HVAC is voorzien.  
Er werden extra CO2 meters gevraagd voor de kleinere lokaaltjes van de Labo’s, deze zijn ondertussen 
aangekocht en geplaatst. 
Varia: 
Magazijn Hulshout fietsstalling: 
Wn.afv. vraagt of het mogelijk is om de fietsstalling uit te breiden omdat deze te klein is. De vraag is ook om 
lockers te voorzien in de fietsstalling Heist en Hulshout om fietsschoenen in op te bergen. Wg.afv. gaat dit 
bekijken. 
Ziekte: 
Wn.afv. meldt dat mensen die afwezig zijn door ziekte nogal snel en opdringerig worden opgebeld door de 
leidinggevende/OC om te vragen wanneer zij terug kunnen komen werken. WG.afv. zegt dat de 
leidinggevende/OC de procedure op een correcte manier moet toepassen. 
Medewerkers die ziek worden tijdens de werkuren dienen eerst hun directe leidinggevende te verwittigen 
alvorens de site te verlaten. Zij dienen wel voor diezelfde dag ook een ziekteattest te hebben. 
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. 
Slip en trip: 
Naar aanleiding van de vele (EHBO) ongevallen met ‘slip en trip’ heeft de directie beslist een plan op te maken 
van de kritische punten. Verbeteringen worden gedaan waar nodig, maar voor sommige punten zal dit de 
nodige tijd vergen. Wg.afv. heeft een voorstel uitgewerkt omtrent het te dragen privé-schoeisel on-site. Wn. 
afv. stelt dat eerst de wandelpaden op orde dienen gebracht te worden. 
COVID-19:  
Hoe moet ik iemand informeren. Ingrid steld een flow diagram voor wat je moet doen als je mogelijks in 
contact bent geweest met iemand die besmet is met covid-19. Deze flow diagram zal ook worden uitgelegd 
aan de leidinggevende, zodat ook zij kunnen antwoorden als je vragen hebt met wat te doen i.v.m. covid-19. 
Ingang mannenkleedkamer steriele:  
Wn afv. meldt dat er een onveilige situatie is vastgesteld boven aan de trap van de mannenkleedkamers, er 
zou een plafondpaneel loshangen. WG.afv gaat kijken hoe ze dit kunnen oplossen. 
Fietsenstalling ORGANON: Werknemers melden ons een prbleem met de oplaadpunten in de 
opbergkasten. Indien de fietsbatterij daar wordt in opgeladen dan merkt men na de werkdag dan batterij niet 
volledig is opgeladen. We vragen of dit kan nagekeken worden. 
Heraanleg wandelpad vooraan het bedrijf: 
De klinkers van het wandelpad vooraan zijn op een aantal plaatsen weggezakt, wat voor onveilige situaties 
kan zorgen. Een buitenfirma zal in het voorjaar het wandelpad volledig verwijderen en vernieuwen. 
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