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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 naar een passessie en 
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 Ilse Verreth contacteren. 
Stuur aan haar een mail met daarin wat specifiek het probleem is, zij zal je in de mate van het 
mogelijke proberen verder te helpen.  
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 in aug. getest en geëvalueerd door Grim en Hannes. Er worden meerdere 
formaten van testpakken besteld zodat de medewerkers deze ook kunnen testen. 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: 
Er is vastgesteld dat de verse dagsoep die beschikbaar wordt gesteld voor de medewerkers van de 
nacht en weekendploeg niet altijd betaald worden. Dit wordt aanzien als diefstal en indien men hierop 
betrapt wordt, er sancties genomen gaan worden. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
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 visueel kenbaar te maken welke bureau’s nog beschikbaar zijn, 
nu blijkt dit niet duidelijk te zijn. WG. afv meldt dat de flex-bureau’s zwarte zijwanden hebben, ook 
wordt er bekeken om een systeem te gebruiken waarin je een bureau kan 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. 
Waterbekken: 
Er wordt gevraagd om deze ruimte te fatsoeneren. WG. Afv. meldt dat dit buiten de omheining mee 
opgenomen kan worden met het tuinonderhoud, maar er voor binnen de omheining een 
gespecialiseerde firma dient gecontacteerd te worden. 
Kunstnagels: 
Er is vanuit de werkgroep een procedure opgesteld wat wel en niet kan/mag alsook in welke 
afdelingen het (niet) gaat toegelaten zijn. 
Rode Helmen: 
In LOC is er n.a.v. het vele stoten van het hoofd bij lijnvrijgave een proefproject opgestart, waarbij 
een rode helm wordt opgezet i.p.v. een rood haarnetje. In de CPBW vergadering van okt. gaan de 
voor- en nadelen besproken worden alsook de feedback van de betrokken medewerkers. 
 
 
 
 
 

ACV 
                                                    


