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Magazijn medewerkers Heist:WG.afv. meldt dat er extra fluo fleeces, bodywarmers, fleece handschoenen en 
mutsen besteld zijn. Deze kledij zal gepatcht worden en kan dus meegegeven worden met de wasserij. De 
nieuwe T-shirts met lange mouwen, eventueel met fluo-strepen en werkbroeken met meer zakken zijn 
goedbevonden. Er loopt momenteel een test,  
x-aantal keren de T-shirts mee laten wassen om na te kijken of de fluo-strepen nog ok zijn na de wasbeurten. 
WN.afv. laat weten dat de bestaande lockers voor de magazijnier Heist te klein en te smal zijn, hier kan géén 
fleece en winterjas in opgeborgen worden. Ook overige persoonlijke kledij moet nog plaats hebben in deze 
omkleedkastjes. Drie smalle kastjes of twee normale + 1klein kastje (werkkledij) zouden vereist zijn om alle kledij 
van één persoon op te bergen. Patrick Denissen neemt dit op met CBRE verantwoordelijke en laat nakijken of er 
mogelijks een kastje door medewerkers op 2 locatie’s gebruikt worden, die dan kunnen leeggemaakt worden. 
Catering vanaf 31aug: De klachten over het aangeboden eten van de keuken blijven bestaan. De kleine 
broodjes zijn dikwijls hard en droog. De belegde broodjes vinden de meeste mensen te weinig voorzien van 
groentjes en te dunne schijfjes ei en tomaat. De medewerkers van de late ploeg komen met klachten dat de 
belegde broodjes regelmatig te ‘wak of nat’ zijn. De koude schotels blijken ook weinig te variëren, blijkbaar steeds 
dezelfde basisgroenten en één soort sla.  De WN. afv. vraagt om de mogelijkheid te bekijken om terug frietjes in 
kartonnen bakjes met een curryworst /bitterballen of warme éénpansgerechten aan te bieden. 
EHBO Nijverheidshelpers: De vraag is gesteld vanuit de EHBO-veiligheidshelpers wat nu te doen met mond op 
mond beademing in deze periode van COVID-19, is er de mogelijkheid om beademingspompen aan te kopen? 
Bedrijfsverpleegkundige is hierover gecontacteerd en er wordt aanbevolen om in nood enkel nog hartmassage toe 
te dienen.                                                    
Medisch kabinet /EHBO-lokaal: WN.afv. blijft vragende partij om on-site ergens een groot lokaal of trailer te 
willen voorzien met een vast medisch kabinet /EHBO-lokaal. Zo kunnen medewerkers onder de arbeidstijd bij de 
bedrijfsverpleegkundige terecht voor een EHBO-verzorging en kan het IDEWE onderzoek daar ook kan 
georganiseerd worden. 
Nu dienen medewerkers zich om te kleden en telkens langs buiten naar de IDEWE-bus te gaan. 
Omwille van Covid-reglementering is de IDEWE-bus ook te klein en in ons opzicht niet zo corona-veilig. 
WG. afv. zegt hiervoor nog steeds geen plaats en budget te hebben. Extra preventieve maatregelen rond corona 
werden ingevoerd, de IDEWE-bus en omkleedhokjes worden telkens ontsmet. Medewerkers dienen indien 
mogelijk buiten de IDEWE-bus te wachten, ventilatie zal gebeuren door de ramen open te zetten. Indien een 
medewerker zich hierbij niet veilig voelt kan hij/zij dit best doorgeven aan Balemans Eline. 
Griepvaccin: WN.afv. stelt de vraag hoeveel griepvaccins er beschikbaar zijn voor MSD Heist en wie er voorrang 
krijgt indien er niet voldoende vaccins zijn. Van De Poel Ingrid meldt dat de vaccins besteld zijn maar er 
momenteel niet geweten is hoeveel stuks er geleverd zullen worden. Eerst worden de 55-plussers die zich 
hebben ingeschreven ingeënt, indien er dan nog vaccins zouden over zijn wordt er nagegaan wie er risico patiënt 
is op de lijst. Dit zal in overleg gebeuren met Dr. Rotsaert. WN. afv. vraagt of er een mail kan uitgestuurd worden 
met een tijdslot met wie wanneer kan gaan. Dit zal opgenomen worden met bedrijfsverpleegkundige. 
Wandelpad Noordzijde: WG. afv. laat weten dat de werken aan het medium voltage project bijna voltooid 
zijn en dus op schema zitten. Het wandelpad naar omkleedruimtes noord werd terug opengesteld. Wat 
betreft het her aanleggen van het wandelpad zal op latere datum gekeken worden naar een duurzame 
oplossing voor het egaliseren en goede afwatering. 
 
 



 
 
 
Steriele pakken in de core grade A/B: Momenteel worden er steriele pakken van MSD OSS getest. Er zal 
gekeken worden om de activiteiten bij reiniging en opstart te verbeteren en te optimaliseren. IPT-lead Stijn Vissers 
en Katrien gaven in het CPBW van sep. een korte toelichting welke stappen er ondertussen werden genomen. 
Temperatuur en luchtvochtigheid in de steriele core zullen nagekeken en waar nodig aangepast worden. 
Medewerkers die reinigingsactiviteiten uitvoeren dienen momenteel onder bullard hood (motor aangedreven 
adembescherming) geen overzetbril te dragen.We vragen om aan de betrokken medewerkers een terugkoppeling 
te geven hoe deze studie evolueerd. 
Stijn en Katrien zullen terug uitgenodigd worden op CPBw. van 10 december. 
Onderhoud aan BT-trucks: WN.afv. verneemt van verschillende magazijniers Heist dat bij verschillende 
heftrucks de veren van de zetels stuk zijn. Mankementen zijn meerdere malen doorgegeven aan betrokken 
leidinggevende maar firma BT heeft tot op heden de herstellingen nog niet uitgevoerd. Patrick Denissen zegt hier 
geen weet van te hebben en vraagt of dit via Tier werd gemeld. 
Rookruimte magazijn:Omdat er géén nieuwe rookruimte vooraan naast de fietsstalling werd voorzien krijgen we 
melding dat er veel medewerkers in de rookruimte aan het magazijn staan. Waardoor het moeilijk is om de 1,5m 
afstand te behouden. Peter Ingang laat weten dat er 2 extra grote asbakken worden bijgeplaatst zodat er in totaal 
4 asbakken verspreid over de ganse rookruimte komen. Daarna kunnen de mensen verder van elkaar gaan 
staan. Duidelijke signalisatie, b.v. een kruis of sticker op de grond zal worden aangebracht om de 1,5m afstand te 
houden. 
Parking Schoorstraat overzijde bedrijf: WG. afv. laat weten dat de herstellingswerken aan het wegdek 
van de parking voltooid zijn in week 46, putten zijn gevuld en de goot aan de inrit van de parking is 
verhoogd om een goede overgang te bekomen tussen straat en oprit. 
Fietsenstalling: De fietsenstalling blijkt bij de gebruikers een goede score te behalen wat betreft ruimte en 
makkelijk gebruik.  
WG. afv. laat weten dat het fietspadje naast de in/uitrit Baltimore wel 8 meter zal verlegd worden naar rechts voor 
de veiligheid bij het buiten rijden van MSD naar het fietspad. 
Wat met klassikale meetings en trainingen: Wegens COVID-19 zal er eerstdaags een strategie uitgewerkt en 
gecommuniceerd worden hoe meetings en trainingen te organiseren. Ingrid Van De Poel deelde de richtlijnen 
mee tijdens de CPBW meeting, de slide wordt ook via Tier 3 gedeeld. Wat ventilatie betreft worden er instructies 
per ruimte opgesteld en opgehangen waar wat van toepassing is. Regelmatig ramen en/of deuren openen 
gedurende 15 min. om te verluchten indien mogelijk zal essentieel worden. 
Aanspreekpunt en aandacht Burnout: Dit item zal opgenomen worden met nieuwe HR-Lead. 
Restplasticfolie/kernen bundelaars LOC: Ingrid Van de Poel geeft mee dat dit punt terug dient opgenomen te 
worden aangezien het een wettelijke verplichting is m.b.t. afvalreductie. IPT lead LOC De Schepper Kris neemt dit 
item terug op. Het is de bedoeling dat de camera-instelling wordt aangepast conform OSD  om zo manueel te 
verwijderen restplasticfolie van de kernen te beperken of de rest manueel of machinaal verder af te wikkelen. 
Brandalarm tijden de nachtshift: Na het brandalarm en evacuatie kon receptie de aanwezigheidslijsten niet 
afprinten. Medewerkers nacht dienden zelf hun naam op een document te schrijven. Medewerkers vroegen zich 
af waarom er zo dikwijls op de maandelijkse meetings wordt gewezen op “steeds in en uittikken aan de tikklok”  
want dit is heel belangrijk voor als er moet geëvacueerd worden, na het afprinten van de aanwezigheidslijst kan 
men nakijken wie er in het bedrijf aanwezig is.   
Van De Poel Ingrid heeft navraag gedaan en die bewuste nacht zou IT server uit dienst zijn geweest.  
Covid-maatregelen: WN. afv. merkt op dat de automatische zeep en gel-dispensers op de WC’s  niet meer 
werken. Momenteel staan er busjes handzeep maar wegens corona-maatregelen wordt dit niet veilig en 
hygiënisch bevonden. WN. afv. vraagt om dringend nieuwe automatische zeep en gel-dispensers te voozien. 
Vergaderzalen of burelen waar meer dan 1 persoon aanwezig is en er geen HVAC luchtverversingssyteem is 
voorzien gaat men op de toegangsdeuren van de een one pager uithangen om natuurlijke ventilatie te voorzien 
door ramen en deuren te openen. 
Nieuwe kledij Newco: WN.afv. vraagt of we ook nieuwe kledij krijgen van Newco? Patrick Denissen vermoed dat 
men het MSD label zal overpatchen maar heeft nog geen feedback gekregen. 
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