
  
  
 
 
       
 
       
 

 CPBW 
CPBW verslag van 10 sept. 2020: 

Huiduitslag:  
WN.afv. verneemt van een aantal medewerkers dat zij huiduitslag hebben in de nek, achter de oren en in het 
aangezicht, mogelijk door het dragen van de hygiënische mondmaskers en vraagt bij wie men dit kan melden. 
Melden van gezondheidsklachten kan je steeds bij de bedrijfsverpleegkundige Balemans Eline of tijdens het 
medisch onderzoek op de IDEWE-bus. Men bekijkt dan dat er een ander type mondmasker of een andere 
oplossing kan aangeboden worden. 
Parkeren On-site voor de medewerkers van de overbruggingsploeg:  
Collega’s van de overbruggingsploeg dienen aan de overzijde van het bedrijf te parkeren, terwijl er op 10m van 
de receptie (aan de ingang) 5 vrije “kiss and ride” parkeerplaatsen zijn die niet door hen mogen gebruikt 
worden. Deze worden volledig afgezet met kegels. Parkeren aan de overzijde van de straat mag wel, maar 
brengt extra gevaar/risico’s met zich mee, wat volledig indruist tegen de policy die MSD al jaren voert.  
Er is met name extra risico door te moeten oversteken terwijl het nog donker is om 05u45, dit terwijl het 
merendeel van de automobilisten die er passeren in het weekend niet meteen denken dat er gewerkt word op 
onze site. Medewerkers van de overbruggingsploeg vragen waarom zij niet On-site hun wagen mogen 
parkeren? De voorzitter CPBw heeft dit met Denissen Patrick opgenomen. Omdat er in het weekend maar één 
beveilingingsbewaker is werd er beslist om veiligheidsredenen om de toegangpoort van de parking On-site 
gesloten te houden. WN.Afv. merkt op dat op de 5 kiss & ride zones voor het HR-gebouw op vrijdagavond en in 
het weekend door de bewakingsfirma veiligheidskegels gezet worden. We vragen om die zone vrij te maken 
zodat de mensen van de overbruggingsploeg hier ook vrij kunnen parkeren. WN afv. gaat dit bekijken. 
Catering vanaf 31aug. Cashloos betalen: 
Eerste fase: Sedert maandag 31 augustus, biedt de keuken het volgende aan:  
Voorverpakte belegde broodjes, Soep (zonder brood),Koude schotels (zonder brood),desserten. 
Dit aanbod is terug betalend, dit dient 100% cashloos te gebeuren. Men kan betalen met alle debet- en credit- 
kaarten met een bancontactlogo, niet met de maaltijdcheque-kaart. 
Omwille van Covid-19 zal alles voorverpakt zijn, zelfs het bestek zal door de catering voorverpakt aangeboden 
worden. De soep zal in porseleinen soepkommetjes en afsluitbare meeneembekers aangeboden worden. 
Werknemers vragen om tevens voorverpakte broodjes te willen voorzien om bij de soep of koude schotel te 
nemen. We vragen om een extra betaalautomaat te willen voorzien waar de koffiekoeken / worstenbroodjes en 
b.v. potjes yogurt of fruit kunnen aangeboden worden. We ontvingen klachten van broodjes die niet vers zijn 
(doorweekt) mogelijks van s’morgens gemaakt en nog voor de late shift terug voor verkoop aangeboden 
worden. Voorzitter CPBw gaat dit opnemen met de kok. 
Medisch kabinet /EHBO-lokaal: 
WN.afv. blijft vragende partij om On-site ergens een groot lokaal of trailer te willen voorzien met een vast 
medisch kabinet /EHBO-lokaal. Zodat medewerkers onder de arbeidstijd bij de verpleegkundige terecht kunnen 
voor een EHBO-verzorging en het IDEWE onderzoek daar ook kan georganiseerd worden. 
Nu dienen medewerkers zich om te kleden en telkens langs buiten naar de IDEWE-bus te gaan. 
Omwille van Covid-reglementering is de IDEWE-bus ook te klein en in ons opzicht niet zo corona-veilig. 
WG. afv. zegt hiervoor geen plaats en budget te hebben. 
Landscape:  
WG. Afv. laat weten dat de renovatiewerken op de landscape vooraan ten einde zijn.  
Nieuwe HVAC, nieuwe vloer, nieuwe burelen die in hoogte verstelbaar zijn en afgesloten phone booths werden 
voorzien. Eerstdaags zal de landscape terug in gebruik genomen worden.  Verdere communicatie zal via de 
bijsluiter en kortsluiter gebeuren. De CPBW leden kregen een rondleiding op de vernieuwde landscape. 
 



Handleiding wanneer men in quarantaine dient te gaan: 
WN.Afv. vraagt dat HR een standaardhandleiding voorziet met een to-do lijstje wat naar de medewerker 
gemaild kan worden wanneer gevraagd wordt om in quarantaine te gaan. Zodat men weet welke stappen er 
dienen ondernomen te worden. B.v.: Aanvraag tijdelijke werkloosheid, wie betaald de covid-test, welk 
afwezigheidsattest dien ik aan de werkgever/HR te bezorgen, enz... 
Steriele pakken in de core grade A/B: Na grondige analyse heeft men besloten aangepaste steriele 
pakken te laten maken met een ander mondstuk en deze dan uitvoerig te testen of ze wel voldoen aan de hoge 
milieucontrole eisen binnen steriele en er voor de medewerkers een merkbaar verschil is. Bij de nieuwe steriele 
pakken zit het mondstuk van het pak heel dicht tegen de mond zelf. Tijdens het reiningen met spor-klenz 
moeten operatoren over het steriele pak een extra kap met bullard hood dragen. Operatoren hebben na hun 
dagtaak last van hoofdpijn en moeheid omdat zij te weinig zuurstof krijgen. 
Momenteel worden er steriele pakken van MSD OSS getest. Er zal gekeken worden om de activiteiten bij 
reiniging en opstart te verbeteren en te optimaliseren. IPT-lead Stijn Vissers en Katrien geven een korte 
toelichting welke stappen er ondertussen werden genomen. Temperatuur en luchtvochtigheid in de steriele core 
zullen nagekeken en waar nodig aangepast worden. Medewerkers die reinigingsactiviteiten uitvoeren dienen 
momenteel onder bullard hood(motoraangedreven adembescherming) geen overzetbril te dragen. 
Kledij Issues:  500 witte overjassen primair OSD/LOC zijn geleverd en gepatcht en in gebruik genomen. 
(CBRE) Klaas Peeters werd vandaag uitgenodigd om een stand van zaken toe te lichten.Hij neemt mee dat de 
snelheid van kledij-aanpassingen, standaard maat broeklengte-aanpassen  -/+5 of 10cm dient bekeken worden. 
Nieuwe fleece handschoenen en mutsen worden voorzien. WN.afv. vraagt of de bedrijfspolicy werd gewijzigd 
gezien de werknemers pas na 18 maanden nieuwe schoenen kunnen aanvragen. WG zal dit nakijken.  
Parking Schoorstraat overzijde bedrijf: WN. Afv. Laat weten dat er enkele putten gevuld werden met koud 
asfalt maar dit heeft onvoldoende geholpen. De reparatie zal gebeuren wanneer de bouwwerken (medium 
voltage project) en de nieuwe fietsenstalling op de binnen parking worden afgewerkt en men een firma laat 
komen om te asfalteren. De bomen bijsnoeien zal in september bekeken worden met de firma die de 
tuinwerken uitvoerd.Na het aanbrengen van het nieuwe wegdek melden werknemers dat bij het oprijden van de 
parking overzijde met de wagen de onderzijde van de bumper de grond raakt. Ingrid neemt dit op met 
gemeente Heist-op-den-berg. 
Wandelpad vooraan het bedrijf en langs Noordzijde:  
Wandelpad noordgevel: de betonnen tegels liggen niet vlak meer, dus struikelgevaar. WN. afv. laat ook weten 
dat bij regen een grote plas water ontstaat voor de ingangsdeur noord. WG. afv. heeft hier weet van en 
verklaart dat dit niet zo simpel te realiseren valt. Er moeten eerst nog andere werken gebeuren in het kader van 
het medium voltage project. Na deze werken zal men dit pad herbekijken. 
Herschikking kleedkamers noord Corona virus: WG. Afv. meldt dat herschikking van de kleedkamers noord 
mannen en vrouwen is doorgevoerd. Dit om tegemoet te komen aan de vraag van het personeel om niet meer 
langer te moeten blijven na de shift. Bij de herschikking werd er rekening gehouden met een zo groot mogelijke 
spreiding van de medewerkers in de kleedkamergangen. Er hangt een lay-out in de kleedkamers zodat 
iedereen zijn kastje kan terugvinden. Bedoeling is dat al de medewerkers die in 3-delig wit pak dienen te 
werken een groot omkleedkastje hebben.  
Vial-en ampullenlijn: Aan de VA-lijn hebben medewerkers bij het opleggen van de tagserts last van hun 
schouders. Daar de lijn gaat verplaatst worden, zal tegen eind januari 2021 de ergonoom langskomen om alles 
terug te bekijken. Actie’s zijn lopende en tegen eind jan 2021 zal het resultaat toegelicht worden. 
Nieuwe installatie’s: WN.afv. vraagt om het CPBW te  betrekken bij de veiligheidsinspectie van nieuwe 
machine’s/installatie. We vragen om met een beperkt CPBw team de nieuwe Z5-lijn in LOC te kunnen bekijken.                                                  
Onderhoud aan BT-trucks:  
WN.afv. verneemt van verschillende magazijniers dat bij verschillende truckszetels de veren stuk zijn. 
Mankementen zijn doorgegeven aan leidinggevende te Heist, maar firma BT is nog niet langgeweest. 
SAS voor Steriele en LOC: Na milieu-controle werd een schimmel vastgesteld in dit sas. Cleaningfirma zal 
5 maal per dag het sas reinigen met spor-klenz. Dit heeft impact op het gebruik van dit sas. 
Uitgangspoort achteraan stuk: WN afv. meld dat de uitgangspoort achteraan al een tijdje stuk is. 
Deze poort staat tijdens de dag steeds open, maar wordt s’nachts gesloten. Het is lichamelijk moeilijk voor 
medewerkers nacht bij het eerder naar huis gaan om deze poort zelf manueel te openen. 
WG. afv. meld dat de poort eerstdaags zal hersteld zijn.  
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