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Verslag CPBW-vergadering 09 februari 2017 
❏ Heftoestel PW folie Marchesini OSD:  

Er is een nieuw type heftoestel ontworpen, de nodige tekeningen zijn hiervoor opgemaakt en de 
bestelling geplaatst. De levertermijn bedraagt 9 weken. Wordt opgevolgd.  

❏ Problemen kledij:  De verantwoordelijke van CBRE gaf een toelichting over deze problemen. 
Er zijn al jaar en dag problemen met de werkkledij, deze zijn moeilijk onder controle te krijgen. 
Wanneer er door de wasserij, nieuwe kledij besteld dient te worden, moet men steeds rekening houden 
met een levertermijn van 8 weken. Momenteel is men aan het kijken of er andere mogelijkheden zijn 
waarbij deze problemen zouden kunnen voorkomen worden. 
Vorig jaar was het voorziene budget voor de veiligheidsschoenen enorm toegenomen na het invoeren 
van de nieuwe regels i.v.m. het dragen van veiligheidsschoenen. Wanneer veiligheidsschoenen e.a. 
vervangen dienen te worden, dient een simpele procedure gevolgd te worden. Na de bestelling moet 
de levering binnen de week plaatsvinden. De verantwoordelijken hiervoor zijn: Gregory Demoor, 
Dominique De Vlieghe, en Patrick Denissen.  
De collega’s van het kledingmagazijn hebben in deze procedure geen aansprakelijkheid.  
Wordt opgevolgd. 

❏ Antibacteriële spray veiligheidsschoenen:  Men is nu aan het kijken of dit binnen het budget past.. 
De voorzitter meldt dat binnen LOC de afspraak gemaakt is om 2x per jaar de generische 
veilligheidsschoenen te controleren en indien nodig te verwijderen. Wordt verder bekeken. 

❏ Vuilnisbak: De groene vuilbak die geplaatst zou worden net na de tourniquet wordt eerstdaags 
geleverd.  

❏ Catering:  Men is momenteel bezig om de catering te herbekijken, vanuit MSD is er een bezoek/audit 
uitgevoerd bij Baxter en Prorest waarbij ze telkens goed ontvangen werden. De infrastructuur was 
uitgebreider dan hier maar het eten was vergelijkbaar. Wat uit dit bezoek naar voren kwam, is dat de 
kok en de samenwerking met het personeel heel belangrijk zijn. Er is ook een enquête ingevuld die 
meegenomen wordt in de prijsvergelijking door CBRE. Er zijn duidelijk twee aspecten, we willen 
kwaliteit waar een budget tegenover staat wat niet de pan uit swingt. Kortom, fatsoenlijk goed eten 
tegen een correcte prijs.  

W.N. afv. vraagt of de prijzen hetzelfde blijven? Er zullen op bepaalde tijdstippen prijsaanpassingen 
gebeuren om te voorkomen dat de prijzen zoals vorige keer plots sterk moeten stijgen.  
Er wordt ook gevraagd om de mogelijkheid te voorzien om met maaltijdcheques te betalen. De vraag 
zal aan de provider van de cafetaria gesteld worden. Wordt opgevolgd. 

❏ Psychosociale risicoanalyse op collectief niveau:  De groepssessies zijn afgelopen, men heeft een 
eerste indruk gekregen over het resultaat en het verloop van de sessies. Alle bevindingen zijn in een 
voorlopig verslag met de kritische punten  reeds overhandigd aan de directie. Over de kritische punten 
is al samengezeten, nu dienen de verschillende voorstellen besproken te worden en beslissingen 
genomen. De PAPA (preventieadviseur psychosociale aangelegenheden) van IDEWE zal eerst de 
steriele afdeling uitvoerig informeren. Daarna zal in maart of april  een toelichting plaatsvinden binnen 
het CPBW. 

  



❏ Veiligheidsbrillen magazijn:  Merck verplicht ons om ook binnen in de magazijnen een veiligheidsbril 
te dragen. Algemeen is bekend dat alle veiligheidsbrillen reflecteren. Dit wordt verhoogd door de LED 
verlichting die in een smalle straal naar beneden gericht is. Ook brillen met verduisterde glazen geven 
een zelfde hoeveelheid reflectie. Een studie hierrond is lopende om een oplossing te voorzien. 

❏ Bijplaatsen WIFI antennes : Een nieuwe risico analyse m.b.t. de WIFI straling is lopende. De 
bestaande 40 antennes worden  vervangen door +/- 300 antennes die eenzelfde gebied voorzien van 
WIFI. W.N. afv. vraagt of het mogelijk is om binnen de cafetaria zones gratis WIFI te voorzien voor de 
werknemers. W.G. afv. zegt dat de gast accounts die hiervoor moeten opgezet worden maar een 
beperkte geldigheidsduur van drie weken hebben wat dit niet mogelijk maakt. 

❏ Drogen natte kledij OSD: W.N. afv. vraagt om een plaats te voorzien in de kleedruimten. Eerst werd 
er voorzien om een douchecabine in de kleedkamers hiervoor te gebruiken en om hier een droogrek te 
voorzien maar omwille van het beperkt aantal douches op sommige momenten, wordt dit niet 
weerhouden. 

❏ Kledijvoorschriften labo:  Een toelichting werd gegeven door Tommy Goovaerts QOL. Om de 
veiligheid in de centrale labo gang te verhogen zal op korte termijn stadskledij niet meer toegelaten 
zijn. Het zal verplicht worden om ook hier veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en een labojas te 
dragen. Er zal een personensas voorzien worden om tijdens de pauzes de labojassen te hangen. 
Communicatie binnen de labo’s volgt. 

❏ Airco-units:  Momenteel is er geen onderhoud meer voorzien op deze toestellen. W.N. afv. vraagt nu 
dat de lente eraan komt, om dit te herbekijken. Wordt opgenomen met de verantwoordelijke. 

❏ OSD formulatie: Er zal met Hulshout terug bekeken worden of het overstapelwerk van houten naar 
plastic paletten terug in Hulshout kan gebeuren. De kantelmachine is daar gevestigd. Het 
overstapelen gebeurt momenteel in OSD formulatie . Dit brengt extra werk met zich en is ergonomisch 
niet te verantwoorden. 

❏ Kledij techniekers:  Een toelichting over de nieuwe kledij van de techniekers wordt gegeven door Dhr. 
Dries Boon. De nieuwe kledij zal aan nieuwe veiligheidseisen voldoen.  
Vlam vertragend , anti statisch en bestand tegen een vlamboog van type 1. Men zal kunnen kiezen 
tussen een vest met broek of een overall. Deze kledij zal ook met reflecterende stroken voorzien 
worden. 

❏ VARIA: 
 

� Oplaadpunten elektrische fietsen: er zijn momenteel twee verdeeldozen besteld, nadien wordt dit 
verder bekeken. 

� W.N. afv. vraagt voor de derde maal om de oude koeltoog in de OSD cafetaria te verwijderen. 
� Cafetaria Zuidgevel ramen: Hier ligt de frequentie op 2 x jaarlijks reinigen. Sinds de plaatsing van  

de nieuwe ramen zijn deze nog nooit gereinigd. CBRE zal betrokken worden. 
� Automaat voedingswaren: Dit wordt mee opgenomen in het budget van de catering n.a.v. de tender 

die momenteel lopende is. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


