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                             Verslag van 15 mei 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 wasproces komen. Dit agendapunt staat van 14 juni 2018, dus reeds 3 
jaar onder actie: ‘bezig’.  
Feedback van de medewerkers magazijn Heist m.b.t. nieuwe kledij testmodellen: de broeken werden 
niet goed bevonden, deze zijn van polyester, de t-shirts: teveel fluo, medewerkers hadden graag 
minder fluo en liever meer katoen in de t-shirts. Wn.afv. vraagt om van dit agendapunt dringend werk 
van te maken. Jeroen Gardeniers (CBRE) zal op CPBw vergadering van juni uitgenodigd worden. 
Aanspreekpunt voor burn-out:  
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. Dank aan allen voor de deelname!  
Op 15 maart is er een tweede meeting geweest, samen met François Marivoet. 
Een toelichting m.b.t. de resultaten en actieplannen volgt nog per afdeling. De CPBw-leden krijgen 
van IDEWE PAPS (externe preventieadviseur) een toelichting met de globale resultaten van het 
bedrijf. Alle IPT-lead’s hebben de toelichting gekregen. Vervolgens gaan de coaches deze info 
krijgen en zal de uitrol van de opvolgplannen gebeuren via de maandelijkse meetings. 
Steriele pakken in de core grade A/B:  
Stijn Vissers heeft op de 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 pasmaat hoofd, 
schouders laten aanpassen. Week 8 zal er een offerte aangevraagd worden bij de leverancier. 
Medewerkers steriele afvulling melden 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. Voor CPBw-vergadering van juni zullen Stijn en 
Katrien terug uitgenodigd worden om meer toelichting te geven in verband met de testpakken. 
Op de vraag of er een telefoon kan voorzien worden in sas 1064 is nog geen beslissing genomen. 
Men gaat wel terug lusjes aan de blauwe pakjes laten voorzien, zodat het terug mogelijk is om daar 
een draagbare telefoon aan te hangen. In verband met het plaatsen van een telefoon dient Stijn 
Visssers contact op te nemen met IT.  
Werkgroep gezonde voeding: 
De werkgroep komt op donderdag 16 juni terug samen en gaat dan de resultaten bekijken van de 
smilies over de kwaliteit van het aangeboden eten ‘week gezonde voeding’.  
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. Er is 
nog geen evolutie hieromtrent. 
 



 
 
 
 
Varia: 
Labo: WG.afv. meldt dat er renovatiewerken zullen uitgevoerd worden in het labo en geeft toelichting 
via een powerpointpresentatie. 
Magazijn Hulshout: De WN. afv. meldt dat medewerkers doorgeven dat een blikje Cola 1euro kost en 
er zitten vervallen en onvoldoende gekoeld blikjes in de frisdrankenautomaat. WG. afv. zegt dat er 
gemiddeld maar 6 blikjes per maand worden verkocht en men gaat bekijken wat er met de automaat 
gaat gebeuren. Probleem werd opgenomen met Jeroen Gardeniers (CBRE). 
Parking vooraan aan HR: Wn.afv. meldt dat er kleine putjes zijn, naast het wandelpad als men uit de 
cafetaria oversteekt. We vragen om deze putjes te vullen zodat medewerkers hier niet kunnen in 
struikelen. Ook het zebrapad van de cafetaria naar de parking vooraan dient terug hersteld te 
worden, deze brokkelt helemaal af, deze actie is bezig. 
Fietsenstallingen: De uitbreiding van de fietsenstalling Hulshout is uitgevoerd, er is door de 
vakbonden gevraagd of er genoeg stopcontacten zijn voorzien voor elektrische fietsen. WG.afv. gaat 
dit navragen. 
Badgen in de fietsenstalling Heist bij het buitenrijden, dient ter preventie van diefstal, wanneer 
bijvoorbeeld iemand mee zou binnenglippen in de fietsenstalling om een fiets te stelen, dan zou deze 
persoon moeilijker/niet meer buiten geraken De WN.afv. meldt dat er te weinig voorbehouden 
oplaadplaatsen zijn voor elektrische fietsen en stelt voor om zeker 16 oplaadpunten extra te 
voorzien. Ook stellen we voor om 1 rij met Velo-Up-systemen te verwijderen en er gewone 
fietsbeugels te voorzien. WG.afv zegt dat al deze punten gaan bekeken worden in de werkgroep 
mobiliteit. 
Steriele: Nieuw kuisproduct in Steriele afdeling: Katrien Vandermeeren heeft via teams een korte 
toelichting gegeven i.v.m. hoe het product te gebruiken, welke PBM’s…) Door middel van een 
speciaal toestel is er een onderzoek lopende om gladheid van de vloer te testen. Indien te glad 
bevonden dient de vloer terug gereinigd te worden. 
Aantal douches steriele: Blijkbaar zijn er 3 van de 6 douches bij de mannen steriele weggenomen om 
goederen te stockeren. 
Nu dienen de medewerkers die willen douchen steeds aan te schuiven wegens te weinig douches. 
HR-gebouw: WN afv. meldt dat er een grote spatie is tussen het schuine stukje wandelpad en de 
veiligheidsrail. Bij het buitengaan van HR zou op de buitendeur de boodschap ‘opgepast voor het 
drempeltje’ moeten komen. 
Cafetaria’s afruimtafels: WG afv. geeft een korte toelichting en laat de plannen zien die door een 
externe firma werden opgemaakt. 2 afruimsystemen met gescheiden afvalbakken werden besteld. 
Covid -19: Ingrid VDP geeft toelichting over de nieuwe maatregelingen die vanaf maandag 16 mei 
2022 van toepassing zullen zijn. 
Witte 3-delige kledij: Er is een grote partij extra ongepatchte witte kledij binnen gekomen. Bedoeling 
was dat deze extra nieuwe kledij ineens op naam zou binnenkomen en dus bij in de reservekast van 
de individuele medewerker zou gelegd worden. In de reservekasten is er momenteel te weinig plaats; 
Men bekijkt op welke locatie men deze extra kledij gaat stockeren. 
Veiligheidsrondgangen: WN afv. geeft mee dat het jaar bijna half is maar er momenteel nog geen 
enkele veiligheidsrondgang werd georganiseerd. Voorstel met te bezoeken afdelingen en de data zal 
via mail verzonden worden.                                                    
 
 

ACV 
                                                    


