
 
 
  
  
 
 
       
 

                                                         CPBW   

                             Verslag van 08 april 2021: 
 
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 dit in orde gebracht wordt en op intranet is geplaatst. 
 Er zal aan IT gevraagd worden om op de start pagina van het intranet een link te voorzien zodat de lijst snel 
en simpel kan geraadpleegd worden. Bij kritieke gevallen mag ieder werknemer dadelijk de 112 opbellen.  
Nieuwe afvalflow:  
De nieuwe afvalflow voor GFT is niet duidelijk en onvoldoende gecommuniceerd binnen de verschillende 
afdelingen. WN. Afv. Vraagt om dit te verduidelijken met stickers op de deksels van de groene afvalbakjes en 
een betere communicatie naar de mensen toe, bv. Via maandelijkse meeting of kortsluiter. 
COVID-19 Nieuwe maatregelingen: 
WN. Afv. merkt op dat de automatische zeep dispensers op de wc’s niet meer werken. Momenteel staan er 
busjes handzeep maar wegens coronamaatregelen wordt dit niet veilig en hygiënisch bevonden. WN. Afv. 
vraagt om dringend nieuwe automatische zeep en gel dispensers te voorzien. Peter Ingang zal samen met 
medewerker van CBRE een rondgang doen en alles nakijken. Diegene die niet werken, hebben ze voorzien 
van een groene sticker. Ze hebben nieuwe batterijen in de toestellen gestoken en zullen nu eerst nagaan hoe 
lang deze meegaan, en zullen dit ook oplijsten, zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen hieromtrent. 
Antwoord van Mieke Gielen  in mail (02/03) :het beste alternatief de manuele toestellen zoals op de 
WC’s van het Noord, we zijn dit totaalplaatje aan het bekijken om zo de overstap te kunnen doen 
naar betrouwbare duurzame toestellen. Deze manuele zeepdispensers werken en zijn nu voorzien.                                         
Steriele pakken in de core grade A/B:                                                                                                
Katrien heeft toelichting gegeven op het CPB van 11 maart. Er worden aanpassingen voorzien van de kledij 
ter hoogte van het gezicht. Deze aangepaste pakken zullen getest worden tijdens het reinigen. Voor de 
standaard activiteiten wordt het pak niet gewijzigd. De resultaten van de aangepaste pakken worden 
besproken in het CPB van september.                                                                                                                                                     
Magazijn Heist:                                                                                                                                                  
De lockers van de magazijnmedewerkers zijn te klein/smal om al hun kledij in weg te bergen, zeker tijdens de 
wintermaanden wegens meer en dikkere kledij. Dit is besproken met Patrick Denissen en Klaas en er zullen 
nieuwe kastjes voorzien worden. Tegen juni worden de te smalle (niet reglementaire) kastjes vervangen door 
bredere en juiste lockers. De offertes zijn reeds binnen.                                                                                                                                 
Vial-en ampullenlijn:                                                                                                                                
Medewerkers die wat kleiner zijn ondervinden last van hun schouders bij het opleggen van tagserts. Het 
plaatsen van een verhoog 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. Momenteel roteren de operatoren  
sneller dan normaal, dit als een containmentmaatregel.                                                                                             
Gezonde voeding:                                                                                                                                          
Wegens vermelding in de bedienden CAO is er een werkgroep opgericht rond het punt gezonde voeding. 
Binnen de WN. Afv. hebben zich enkele vrijwilligers kandidaat gesteld voor dit project. De eerste feedback 
wordt verwacht in het CPB van april. De werkgroep heeft enkele malen samengezeten en een enquête 
samengesteld die zal worden rondgestuurd voor hopelijk de nodige respons.                                                                                     



 

Rondgang OSD:                                                                                                                                                   
Naar jaarlijkse gewoonte heeft er in OSD een rondgang plaatsgevonden met Ines Lambert, Wim Van Geel en 
CPB afgevaardigde. Ines zelf liet weten dat het haar doel is meerdere rondgangen te doen samen met haar 
OC’s, wat wel vruchten afwerpt. Er waren geen echte opmerkingen buiten enkele verbeterpuntjes, 1) wegwerp 
handschoenen om een rubberpaar handschoenen te vervangen wegens hygieniser.2) lamp van het 
brandsignaal dragering franse kant brand zwak, deze vervangen. 3) in lokaal 385 is een nieuwe ladder 
geïnstalleerd en gekeurd maar heeft geen keuringsetiket.                                                                      
Medische onderzoeken op de IDEWE-bus:                                                                                                  
WN. Afv. blijft vragende partij om een vaste locatie/lokaal te voorzien waar de jaarlijkse IDEWE-onderzoeken 
kunnen doorgaan. Een aantal medewerkers geven aan zich niet veilig te voelen om een medisch onderzoek te 
ondergaan op de IDEWE-bus wegens COVID-19. De arbeidsgeneesheer laat weten dat onderzoeken in de 
bus, met de nodige preventieve maatregelen doorgaan. Handgel werd voorzien, niet samen in de gang, 
medewerkers dienen buiten de bus te wachten, ventilatie van de bus werd opgedreven.                    
Aanspreekpunt en aandacht Burn-out:                                                                                                          
HR Lead Alexandra Strijkmans en Ingrid Van De Poel geven toelichting: Momenteel is er niet voldoende 
personeel bij HR om dit punt mee op te nemen. Er zijn 2 openstaande vacatures die nog ingevuld moeten 
worden en dan kan er bekeken worden hoe dit binnen HR mee kan opgevangen worden. Alexandra en Ingrid 
hebben een eerste meeting gehad. Leidinggevenden zullen gecoacht worden om ‘signalen’ te herkennen die 
kunnen wijzen op een burn-out alsook zullen zij gecoacht worden hiermee om te gaan (gesprekken voeren…) 
Men bekijkt tevens om door een externe firma (Securex) een enquête te laten uitvoeren. Volgende CPB zal 
IVDP en AS meer info geven.                                                                                                                       
Kledij-issues:                                                                                                                                                 
Toelichting door Klaas Peeters................. 

  
                       Varia: 
 
In STER. zou een Hoshin Kanri meeting en het Tier-moment langs STER- afvulling niet covid veilig verlopen 
zijn wegens teveel mensen samen in één ruimte inplaats van kleinere groepjes 
 
Planning van de rondgangen? Kris zal een oplijsting aan CPBW-leden via mail bezorgen. 
 
Bromfietsstalling: WN. Afv. vraagt om deze stalling te laten reinigen. Momenteel zijn er veel bladeren die op 
een hoop bij elkaar zijn gewaaid. 
 
 
 

ACV 


