
 
 
  
  
 
 
       
 

                                                         CPBW   

                             verslag van 11 maart 2021: 
 
Cafetaria’s:  
WN. Afv. merkt op dat er enkele ijskasten beschadigd zijn en vraagt om deze dringend te laten herstellen of te 
vervangen. Zowel in de cafetaria vooraan als achteraan zijn er ijskasten waarvan het handvat stuk is en 
glazen inlegbladen beschadigd zijn. Verantwoordelijke van de catering is reeds op de hoogte gebracht. Patrick 
Denissen heeft komen kijken naar de ijskasten. Handvatten werden hersteld en 2 ijskasten worden vervangen. 
Wandelpad noord en wandelpad vooraan:  
Het wandelpad noord zal hersteld worden na het afwerken van het medium voltage project en het LYRA 
project in LOC. Het LYRA project vraagt ook enkele aanpassingen en doorgangen via dit wandelpad. 
Voorlopig gaat men niets aan het wandelpad noord doen, en zodra het LYRA-project gedaan is zal het terug 
herbekeken worden en waar mogelijk terug hersteld. Patrick Denissen zal Alibo de opdracht geven om de 
kapotte klinkers van het wandelpad vooraan te laten vervangen zodra het weer dit toelaat. 
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. 

Steriele pakken in de core grade A/B:  

De drie geteste pakken zijn nog steeds geen ideaal scenario. Verdere aanpassingen zijn nog mogelijk binnen 
de strenge steriele normen. Katrien en Stijn zullen op het CPBW van maart uitgenodigd worden voor een 
update wat betreft verbeteringen en aanpassingen aan de nieuwe pakken. De WN. Afv. vraagt of er ook met 
de betrokken mensen op de vloer kan gesproken worden, het is belangrijk dat ze weten dat er aan dit 
probleem gewerkt wordt. WN. Afv. meldt dat operatoren van de steriele ons melden dat de 
reinigingsactiviteiten na de shutdown vrij zwaar zijn. Operatoren hebben nek-, rug- en armklachten, na hun 
shift zijn zij heel moe. De groep die deze reinigingsactiviteiten kunnen uitvoeren is tevens kleiner geworden 
omdat een aantal operatoren om medische redenen niet mee mogen kuisen. WN. Afv. vraagt om de eerste 
reinigingsactiviteiten na een shutdown door een externe reinigingsfirma te laten uitvoeren en ook andere 
hulpmiddelen te voorzien, bv. een verrijdbare stelling. Het kuismateriaal zoals die swifferstokken zou moeten 
aan gepast worden, die er zijn nu te zwaar om boven het hoofd te werken. 

 

 

 



Magazijn Heist: 
WN. Afv. meldt dat de schuifbare rekken koelkamer magazijn zuidgevel in panne staan. Nu wordt gevraagd 
om de rekken manueel te openen of te sluiten. Hier is 2 jaar geleden een arbeidsongeval door gebeurd 
(kwetsuur aan de rug) bij het manueel openen en sluiten. Kan de dienst veiligheid hier ASAP naar kijken? 
Niemand wil een gelijkaardig incident. Update? Is blijkbaar opgelost. 
Extra fluo-gele fleeces + bodywarmers + fleece mutsen en handschoenen zijn besteld. ???? 
De fleece-mutsen zijn geleverd in Heist.  
1ste testmodel nieuwe T-shirts voldeden niet, na een aantal keren wassen is de lichtgevende striping 
beschadigd. Nieuwe modellen werden getest alsook andere broeken.  Update? 
Lockers van de magazijnmedewerkers Heist zijn te klein/ te smal. WN. Afv. vraagt ook om extra kasten bij te 
plaatsen. Patrick Denissen bekijkt dit samen met Klaas Peeters. 
Update? 
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. 
Momenteel roteert men sneller dan normaal, dit als een containmentmaatregel. 
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. 
Kledij-issues:  
Toelichting door Klaas Peeters................. 
  

                       Varia: 
 
WN. Afv. vraagt of de luchtkwaliteit kan gemeten worden met een CO2 meter in (labo) lokalen en kleine 
ruimtes waar meerdere personen samenwerken. Ingrid Van De Poel gaat dit navragen. 
 
WN. Afv. meldt dat de afvalvaatjes gedeeltelijk of slechts juist op de bodem gevuld zijn door het strikt opvolgen 
van de GMP-regels. De vraag is nu of er bij het einde van de batch de afvalzak gesloten kan worden en de 
vaatjes kunnen bijgevuld worden met de volgende batch tot ze vol zijn? Aktie kan niet worden genomen 
omwille van GMP-redenen. 
 
WN. Afv. meldt dat bij regenweer zich een plas vormt aan het rokerslokaal zuidgevel ter hoogte van de IT 
afdeling. Om de afstand mbt Covid-19 maatregelen te respecteren moeten de werknemers in het water staan.   
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