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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’.  
WN. afv. vraagt om hier dringend werk van te maken. Jeroen Gardeniers (CBRE) gaat dit bekijken.   
Aanspreekpunt voor burn-out:  
Er is een actieplan opgestart om een online vragenlijst te lanceren die vrijwillig door elke Organon medewerker 
Heist kan ingevuld worden. Januari 2020 wordt hieromtrent een survey gehouden. 
Vial-en ampullenlijn:                                                                                                                      
Medewerkers die wat kleiner zijn ondervinden last van hun schouders bij het opleggen van tagserts. Het 
plaatsen van een opstapje is niet de ideale oplossing. Men zal de tagsertfeeder laten aanpassen, dit zou in 
orde moeten zijn tegen het einde van het jaar volgens Patrick Denissen. Er zou geprobeerd worden om er een 
alternatieve tagsertfeeder te plaatsen, maar het is afwachten of die tussen de huidige opstelling kan staan. 
Momenteel roteren de operatoren sneller dan normaal, dit als voorzorgsmaatregel. WG. afv. laat weten dat er 
geen extra machine in de VA-lijn zal bijgezet worden en dat ze aan het bekijken zijn om een klein platvorm 
met valprotectie te voorzien. 
Steriele pakken in de core grade A/B:  
Katrien en Stijn (IPT lead) hebben een toelichting gegeven op het CPBW van 09 september.  
Momenteel zijn er problemen met de pasmaat van de pakken. Het hoofd en halsgedeelte is te smal. Wanneer 
operators ingrepen aan de lijn uitvoeren en/of reinigingsactiviteiten uitvoeren belemmert het pak de 
ademhaling en het zicht wanneer men correctie glazen draagt. Hierdoor heeft men moeilijkheden bij het 
uitvoeren van hun job. 
Er werden testen uitgevoerd door een 20-tal medewerkers. Aan het gedeelte dat voor de mond komt werd een 
dubbele laag weggesneden en daarover een mondmasker gedragen. De feedback hierover was verdeeld. Er 
komt een bijkomende test na het reinigen van de kledij. De groep die de reinigingsactiviteiten uitvoert zal tot 
een maximum uitgebreid worden. Alsook zal men na een shutdown,1 manuele reiniging met Sporklenz 
verminderen door de VHP te gebruiken als alternatief.  
Het weglaten van de bril is niet mogelijk omdat de aangevoerde lucht over het hoofd langs het aangezicht 
wordt afgevoerd. Door het weglaten van de bril kunnen er bv. huidschilfers vrijkomen in de area.                                                                                                                             
Oplaadpalen elektrische auto’s:  
WN. afv. vraagt of er oplaadpalen kunnen voorzien worden op de parkings. De conceptstudie rond de 
oplaadpalen is afgerond. De volgende fase is welk budget, techniciteit en waar de laadpalen plaatsen. 
De resultaten worden verwerkt en daarna zal er een communicatie volgen langs de verschillende kanalen. 
Lijst met nijverheidshelpers:  
WN. afv. vraagt of er een up-to-date lijst kan voorzien worden met alle namen van de nijverheidshelpers? 
WG. afv. laat weten dat de lijst geüpdatet is en dat je de lijst kan terug vinden via een link op Heist intranet, 
binnenkort zal dit ook te vinden zijn op het Organon intranet. 
Bij kritieke gevallen mag iedere werknemer dadelijk de 112 opbellen.  
Nieuwe blauwe kledij voor Steriele Grade D:  
Er zou nieuwe kledij zijn voor de Steriele afdeling n.a.v. een probleem bij de leverancier. Er is een andere 
leverancier gevonden die ook donker blauwe kledij kan leveren.  WN. afv. vraagt of deze kledij kan 
voorgesteld en besproken worden op het CPBW?  
 
 



 
 
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 deze vraag zal bekijken. 
Meten van de luchtkwaliteit CO2:  
Er zijn metingen uitgevoerd in beide cafetaria’s (metingen zijn gedaan na de lunchpauzes) en verschillende 
lokalen. De gemeten luchtkwaliteit was bij alle metingen in orde. De resultaten werden op het CPBW 
meegedeeld en zijn beschikbaar via Teams. Lokalen die voorzien zijn van HVAC-systemen zorgen voor een 
constante aanvoer van verse lucht, wat de luchtkwaliteit in orde houdt. Er werden extra CO2 meettoestelletjes 
aangekocht en deze werden reeds geplaatst in de lokalen of vergaderzalen waar geen HVAC is voorzien.  
WN. afv. vraagt of er ook een CO2 meettoestel kan voorzien worden in het lokaaltje van magazijn receiving 
Heist? Medewerkers daar maken zich zorgen over de luchtkwaliteit.  
Initiatie AED-toestellen:  
Kan er na de Corona periode een cursus gegeven worden rond het gebruik van AED? WG. afv. noteert dit, als 
alles terug ‘normaal’ verloopt kan hier werk van gemaakt worden. 
Medewerker van steriele afdeling (inspectie)  
Soms staat er een medewerker alleen in lokaal 808 boven SPE aan een werkcentrum zonder draagbare 
telefoon met dodemansknopalarm. WN. afv. vraagt of dit mag? Ingrid en Stijn gaan de situatie ter plekke 
bekijken. 
Brandprocedure en opleiding: 
WN. afv. stelde tijdens een veiligheidsrondgang vast dat een nieuwe medewerker (stagiair) in het labo de 
brandprocedure niet kent (evacuatiesignaal). Bij de intro-training wordt hierbij stilgestaan. Er zal nagegaan 
worden door Ingrid VDP waarom dit niet tot bij deze stagiaire is gekomen. 
Varia: 
Fietsers:  
Fietsers die met een gewone fiets naar het werk komen, parkeren zich ter hoogte van de stopcontacten 
waardoor de elektrische fietsen hun batterij niet altijd kunnen opladen. De nodige signalisatie zal worden 
voorzien. Peter Ingang heeft een visual gemaakt en opgehangen. WN. afv. kreeg van een aantal 
medewerkers de opmerking dat er momenteel nog te weinig stopcontacten aanwezig zijn en stellen voor om 
op alle steunpalen stopcontacten te laten voorzien. 
Restant betonmix op voetpad en in de goot:  
In de Schoorstraat grenzend aan onze parking aan de overzijde heeft een betonmixer veel restant van 
betonmix verloren. Over een lengte van een 20-tal meter ligt de goot vol. Ingrid VDP heeft de firma Heist 
Beton een bericht nagelaten maar heeft nog geen respons gekregen. 
Douches kleedkamers heren zuid: 
Er is gevraagd om de douches in deze kleedkamers te renoveren naar analogie met de douches van de 
dames kleedkamers. 
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