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Kledij-issues:  
T-shirts lange mouwen: Feedback van de medewerkers magazijn Heist en Hulshout m.b.t. nieuwe 
kledij testmodellen is doorgegeven aan de leidinggevenden. Wn.afv. vraagt om van dit agendapunt 
dringend werk van te maken. In september wordt er door Patrick Denissen en François Marivoet een 
budgettaire oefening gemaakt waar, bij goedkeuring, kan overgegaan worden tot een bestelling. 
Witte productiekledij: We hebben ongeveer voor 65% geleasde kledij en 35% eigendomskledij. 
Kapotte/ besmeurde leasekledij wordt vervangen door de wasserij, bij eigendomskledij is dit niet het 
geval waardoor er tekorten ontstaan. Ook was er in het verleden geen communicatie over de 
afgekeurde kledij wat nu wel het geval is en er korter op de bal kan gespeeld worden.  
Indien er een probleem zou zijn met betrekking tot je kledij, mag je steeds Jeroen Gardeniers 
contacteren. Stuur aan hem een mail met daarin wat specifiek het probleem is en hij zal je asap 
proberen verder te helpen. Jeroen zal ook een One-Pager opmaken die kan gedeeld worden via Tier 
3 in verband met het melden van problemen. 
Graag ook een oproep om ondanks de frustraties die er zijn, mekaar toch met het nodige respect en 
beleefdheid te behandelen. 
Steriele pakken in de core grade A/B:  
De resultaten van de vorige testpakken zijn niet goed bevonden.  
Nieuwe testpakken zijn aangekomen en worden in de maand juni of in de shut-down van juli getest 
en geëvalueerd. Momenteel zijn er in de verschillende ploegen extra mensen gekwalificeerd voor de 
reinigingsactiviteiten, zodat niet altijd dezelfde medewerkers met deze taak worden belast. 
Aanspreekpunt met betrekking tot deze problematiek is Grim Aerts. 
Werkgroep gezonde voeding: 
De werkgroep komt in september terug samen en gaat dan de resultaten bekijken van de smileys 
over de kwaliteit van het aangeboden eten ‘week gezonde voeding’. Nieuwe ideeën worden verder 
nog besproken, er wordt bekeken of er opnieuw een gezonde dag zal ingepland worden. 
Verse soep Hulshout: 
Er is in de CAO van 2022-2023 een overeenkomst gemaakt i.v.m. voorziening van verse dagsoep in 
het magazijn te Hulshout. Tot op heden is dit nog niet uitgevoerd en WN.afv. vraagt wanneer deze in 
voege gaat. WG.afv. deelt mee om dit issue verder op de OR te bespreken. 
Brandalarm: 
Op maandag 08 aug 2022 is het brandalarm en evacuatie alarm afgegaan door een schommeling 
van het water, men gaat de verouderde sensoren vervangen zodat men kleine schommelingen beter 
kan opvangen zodat dit geen impact heeft. Bij de evacuatie is er opgemerkt dat de 
aanwezigheidslijsten niet klopten en dat er aan de evacuatie zone paars (tikklok receptie) niemand 
de aanwezigheidslijst is komen controleren. Personeel van de kuisploeg dat naar Uyterhoeven gaat 
dient ook uit te tikken onder dienstreis en aan Uyterhoeven terug in te tikken. 
Op dinsdag 09 aug 2022 is het brandalarm afgegaan door stoomontwikkeling op het technische 
verdiep boven OSD. Een defecte sensor gaf aan dat het water in de ketel te koud was en heeft 
ervoor gezorgd om het water op te warmen dat eigenlijk al op temperatuur was.  
 
 



 
 
 
 
Daardoor werd er overdruk gecreëerd en werd deze afgevoerd naar de afvoer, maar de druk was zo 
hoog dat dit de afvoer heeft omgeblazen en ervoor gezorgd heeft dat heel het technische verdiep vol 
stoom hing. Er was zoveel stoom en condensatie dat het water op OSD Formulatie en CW uit het 
plafond liep. Er vielen gelukkig geen gewonden door de stoom en het elektrocutiegevaar. Men is aan 
het onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren, de afvoer en sensor zal vervangen worden. 
 
Varia: 
Fietsenstallingen: 
Badgen in de fietsenstalling te 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 en dat in een eerste fase de focus zal liggen op het juist en efficiënt gebruiken van het 
materiaal dat er nu staat. Er zullen verduidelijkingen en extra communicatie komen. 
Er werd ook opgemerkt dat de nieuwe fietsenstalling te Heist er stoffig en vuil bijligt, dit is in orde 
gebracht en mee opgenomen in het contract kwartaalreiniging van CBRE. 
Flex-desk:  
WN. afv. vraagt of het mogelijk is om kenbaar te maken welke bureau’s nog beschikbaar zijn, nu blijkt 
dit niet duidelijk te zijn. WG. afv meldt dat zij bekijken om een systeem te gebruiken waarin je een 
bureau kunt reserveren.  
Vergroening wagenpark:  
WN afv. vraagt feedback over de vergroening van het wagenpark on-site (laadpalen, 
elektrische/hybride bedrijfswagens, etc.) WG.afv. zegt dat zij bij het kiezen van een volgende 
wagen(4-jaarlijks) idd. een keuze kunnen maken uit een volledig elektrische wagen of een plug-in 
hybride. Uiteraard moeten er ook eerst de nodige voorzieningen zijn on-site alvorens ze dit kunnen 
realiseren. 
Magazijn/LOC:  
Voor de nieuwe lotion- en droplets-lijn in LOC moet er een ketel gevuld worden met 1000L Isopropyl 
alcohol en getransporteerd worden naar een lokaal aan de noordkant van de site. In verband met de 
veiligheid van het transport zal het te nemen traject nog eens heel kritisch bekeken worden, om het 
vervoer veiliger te houden, dient men de snelheid laag te houden. 
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