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Steriele pakken in de core grade A/B: In samenspraak met de betrokken personen wordt er naar betere 
oplossingen gezocht. IPT-Lead erkend dat er bij reinigings-& technische activiteiten klachten zijn gekomen van 
operatoren en TPO’s dat zij het gevoel hebben te weinig zuurstof te krijgen door het mondstuk, waardoor zij 
klachten hebben van vermoeidheid, hoofdpijn en draaierig zijn. Na grondige analyse heeft men besloten 
aangepaste steriele pakken te laten maken met een ander mondstuk en deze dan uitvoerig te testen of ze wel 
voldoen aan de hoge milieu-controle eisen binnen steriele. Mogelijks gaan deze aangepaste steriele pakken 
een andere kleur hebben. Levering einde juni, testen zullen in juli plaatsvinden. 
Ook zal er gekeken worden om de activiteiten bij reiniging en opstart te verbeteren en optimaliseren.  
Op het CPBw van september zal IPT-lead Stijn Vissers terug uitgenodigd worden om de verdere stand van 
zaken toe te lichten. 
Branddeur van sas 1057 poort 1002: Poort was hersteld maar geeft na enkele weken terug een foutmelding 
en komt onverwacht naar beneden. Betrokken firma zal gecontacteerd worden om dit probleem op te lossen. 
Kledij Issues: 1 jaar geleden heeft men geprobeerd in kaart te brengen waar het probleem zat met de 
bedeling van de witte 3-delige kledij. Tekorten, vervanging van versleten kledij, de tijd die de wasserij nodig 
heeft om te wassen, kledij af te halen, en terug te bezorgen. Dit onderzoek is maar gedeeltelijk gelukt, gezien 
niet alle kledij in kaart kon worden gebracht. Toch wordt er nog steeds opgemerkt dat er kledij te weinig is, niet 
tijdig terugkomt van de wasserij en men verkeerde kledij ontvangt. Nu is men gestart met de kledij te chippen 
zodat er korter op de bal kan gespeeld worden om de kledij op te volgen bij het proces in de wasserij.  
Momenteel ligt het pijnpunt bij de kledij vooral in formulatie, namelijk versleten en een tekort van witte 
overjassen en overals. Eind juni zullen er extra overjassen voor de primaire zijde geleverd worden.  
Er is een voorstel van actieplan door Klaas Peeters (CBRE).  
Parking Schoorstraat overzijde bedrijf: WN. Afv. Laat weten dat de toestand van de parking in de omgeving 
van de slagbomen dramatisch slecht aan het worden is door de vele en diepe putten. WG. Afv. laat weten dat 
de werken door Alibo zijn uitgesteld wegens covid-19 naar een latere datum. WN afv. doet het voorstel voor 
een voorlopige oplossing, de putten te vullen met koud asfalt en later de definitieve oplossing te realiseren. 
WN afv. vraagt of de bomen ook gesnoeid kunnen worden aan de parking aan de overzijde? De takken 
hangen laag waardoor er nu parkeerplaatsen zijn die niet meer gebruikt kunnen worden 
Wandelpad vooraan het bedrijf en langs Noordzijde: Momenteel zijn er op het wandelpad vooraan terug 
klinkers gebarsten en stukken uitgesprongen. Hierdoor ontstaan er putten in het wandelpad wat meer risico 
inhoudt tot struikelgevaar. WG.afv. laat weten dat het wandelpad zal hersteld worden zodra het probleem 
opgelost is naast het pad ter hoogte van de werken aan de drukleiding van de sprinklers. 
Wandelpad noordgevel: grote tegels liggen niet vlak meer, soms een hoogteverschil van ca. 2cm, dus 
struikelgevaar. WN. Afv. laat ook weten dat bij regen een grote plas water ontstaat voor de ingangsdeur noord 
en vraagt of het mogelijk is hier een drainage te voorzien. WG. Afv. heeft hier weet van en verklaart dat dit niet 
zo simpel te realiseren valt. Er moeten nog andere werken gebeuren m.b.t het trekken van nieuwe kabels in 
het kader van het medium voltage project.  Na deze werken zal men het wandelpad opnieuw bekijken. 
Cafetaria vooraan en noord: In de beide cafetaria’s zijn alle voorgaande acties onhold gezet daar de corona 
aanpassingen nu prioriteit zijn. In cafetaria noord zijn nieuwe stoelen bijbesteld en tafels uitgerust met een 
plexiglas opstelling als scheidingswand tussen de personen. Na evaluatie zal men uitmaken of de plexiglas op 



een correcte manier zuiver te houden is en alles voldoet aan de normen. We merken op dat werknemers hun 
voorkeur uitgaat naar tafels waar geen plexiglas wand is voorzien. 
Individuele airco units: WN. Afv. vraagt om de reiniging van alle airco’s, dit om verspreiding van het corona 
virus tegen te gaan. WG. Afv. meldt dat onderhoud gebeurd wanneer dit nodig is en dit is niet jaarlijks.  
WN. Afv. dringt toch aan om een snellere interventie waar toch positief op gereageerd word door de WG. Afv. 
De reiniging van de units staat gepland voor ongeveer eind juni 2020. 
Landscape: Plan werd via powerpresentatie toegelicht. WG. Afv. laat weten dat de landscape vooraan 
volledig zal gerenoveerd worden. Nieuwe airco, nieuwe vloer, nieuwe burelen en dergelijke. Ook het asbest in 
de vloer zal verwijderd worden door een gespecialiseerde firma. De werken zouden ongeveer 2 maanden in 
beslag nemen. De medewerkers van de landscape zullen deels  tijdens die periode gehuisvest worden in de 
trainingszalen van centerparcs en burelen SPE of van thuis werken.. 
Corona virus: WG. Afv. meldt dat de maatregelen tegen covid-19 zo strikt als mogelijk dienen opgevolgd te 
worden. Belangrijkste maatregel is om afstand te houden (minimaal 1,50 meter) en handen te wassen, indien 
afstand houden niet mogelijk is zijn mondmaskers verplicht. Verder dienen de voorafgaande afgesproken 
regels in de cafetaria, op de werkvloer, burelen en de ganse site gerespecteerd te worden. Ook laat de directie 
weten dat de maskers die bedeeld zijn door MSD op het bedrijf ook enkel op de site worden gedragen en dus 
zeker niet mee naar huis worden genomen, dit is diefstal met ontslag tot gevolg. 
In de cafetaria blijft de bedeling van broodjes en drank gelden zolang de huidige problemen met covid-19 niet 
onder controle zijn en de bediening terug normaal kan verlopen. 
Richtlijnen voor medewerkers die naar Sentipharm gaan werken : 
Het voorstel is om door HR een procedure te laten schrijven, een handleiding met duidelijke richtlijnen om te 
volgen. Bij DHL Boortmeerbeek heeft men een soort van catering, dus als men daar dient te eten, mag men de 
lunch-onkosten inbrengen. 
Borstvoedingslokaal kleedkamer Noord : 
In de week van 15 juni zouden de nodige werken door de firma Alibo aan de locatie starten. Er zal steeds een 
vrouwelijke  begeleidster van LOC aanwezig zijn. 
Vial-en ampullenlijn : 
Aan de VA-lijn hebben mensen last van hun schouders bij het opleggen van de tagserts. 
Daar de lijn gaat verplaatst worden, zal tegen eind januari 2021 de ergonoom terugkomen om alles terug te 
bekijken. 
Rokerslokaties on site : 
Er wordt meegedeeld dat de rokersruimten on site er heel vuil bij liggen, Heel veel sigarettenpeuken liggen los 
op de grond i.p.v. in de voorziene asbakken. Rokersruimten zijn inmiddels opgeruimd, maar hopelijk zal deze 
situatie zich niet herhalen, en indien er problemen zijn gelieve deze door te geven. 
Als er geen verbetering is zal de WG. mogelijks beslissen om het roken on site te verbieden. 
Er wordt een one-pager opgemaakt en deze zal naar iedereen doorgemaild worden. 
 
Varia: 

- Wegwerphandschoenen Steriele; We kregen de melding dat een bepaalde maat van handschoenen 
niet meer ter beschikking is. Operator of TPO dient te kleine of te grote handschoen te dragen.  
Dit geeft mogelijks veiligheidsrisico’s. 

- Catering: We melden dat er veel klachten zijn rond broodjes die te hard zijn afgebakken en er te weinig 
groenten tussen liggen. 

- Buitendeur naar Trainingszalen Centerparcs en Wc’s Noord: WN Afv. vraagt of de buitendeur naar 
Trainingszalen Centerparcs en Wc’s Noord kunnen geautomatiseerd worden,  
zodat er wegens COVID-19 zo weinig mogelijk deurklinken dienen vastgenomen te worden. 

- Vergoeden van de extra arbeidstijd n.a.v. COVID 19. We herhalen onze vraag om de verplichte extra 
tijd (arbeidstijd) tussen de 5 en 10 min die medewerkers langer dienen te blijven wegens COVID-19 
maatregelen, te vergoeden of teruggenomen kunnen (recup) worden.   
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