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❏ OSD: kar voor PW Marchesini blisterlijn:  
W.G. afv. zegt dat er een mini-lifter voor PW folie besteld is, die ook zal gebruikt worden voor de zware 
ZETIA zakken, deze heeft een levertermijn van 9-10 weken. Verder worden er voor formulatie  4 
heftafels, 2 tafelwagens met 3 verdiepingen, een vatenlifter en een pallettruck voor zware paletten voor 
de WIP besteld. 

❏ OSD kleedkamers Noordgevel: water loopt vanonder de  douchedeur tot aan de wasbak:   
W.N. afv. merkt opnieuw op waarom dit makkelijk op te lossen probleem al zo lang aansleept en 
waarom hier zo veel commotie rond kan zijn? W.G. afv. gaat dit opnieuw navragen… Wordt opgevolgd. 

❏ Recuperatie bulk OSD:   
W.G. afv. zegt dat de toestellen geleverd zijn, maar dat er verkeerde onderdelen geleverd zijn. Deze 
zouden in dienst gaan eind oktober. Wordt verder opgevolgd. 

❏ Werkgroep cafetaria:   
W.G. afv. meldt dat de vergadering van de werkgroep die normaal maandag 14 sep 2015 doorging, 
verschoven is naar maandag 21 sep 2015. Een aantal korte termijn oplossingen zijn een koelwagen in 
dienst nemen voor de verplaatsingen tussen beide cafetaria’s, de frigo die te veel lawaai maakt 
vervangen (nieuwe was op een verkeerde locatie geleverd) en een snelkoeler wordt voorzien in de 
cafetaria vooraan tegen eind 2015. 
W.N. afv. vraagt naar de behoefteanalyse van de cafetaria’s. W.G. afv. zegt dat dit document eerst in de 
werkgroep zal toegelicht worden alvorens in het CPB wordt besproken. 

❏ LOC form:toevoegen van grondstoffen, lasten > 20 kg :  
W.G. afv. zegt in LOC al over een aantal hulpmiddelen te beschikken. W.N. afv. vraagt of de 
mogelijkheid al bekeken is , dat het 3 maand ervoor aangeboden hulpmiddel (een schaarlift)  al getest 
was. W.G. afv. zal hierover opnieuw informeren. 

❏ Veiligheidsinstructies MES niet altijd up-to-date:  W.G. afv. meldt dat wanneer dit item volledig 
afgewerkt is, er feedback zal gegeven worden aan alle werknemers zodat iedereen kan vertrouwen op 
de juiste veiligheidsinstructies. 

❏ Soniceerbad:  W.G. afv. zegt een offerte aangevraagd te hebben voor de keuring van het non-exproof 
ultrasoonbad , doordat dit niet gekeurd aangekocht kan worden. Wordt opgevolgd. 

❏ Marters:  W.G. afv. zegt extra toestellen te voorzien op de parking aan de overzijde. Deze zullen 
gemonteerd worden op de bestaande paaltjes. 

❏ Interne interventieprocedure psychosociaal welzijn:  Preventieadviseur licht toe dat de wet omtrent 
pestgedrag sedert enkele maanden uitgebreid is. Momenteel zal er terug bekeken worden om elk 
psychosociaal risico te identificeren door bevragingen en dit binnen 5 specifieke domeinen. Vier van de 
vijf domeinen zijn behandeld, enkel de arbeidsomstandigheden bv. te weinig licht, … nog niet. Deze zou 
niet afgenomen worden bij de ganse werknemerspopulatie maar wel bij een representatief aantal 
werknemers per afdeling. Hiervoor zijn moderatoren aangeduid en opgeleid. De resultaten van deze 4e 
bevraging zijn stilletjes aan het binnensijpelen. Hierna zal een prioriteitenlijst samengesteld en afgewerkt 
worden d.m.v. het opstellen van een actieplan door de directie 

❏ Bruiswater cafetaria vooraan:  W.G. afv. meldt hiermee bezig te zijn en verschillende offertes aan het 
opvragen is. 

❏ Kaizen’s:  N.a.v. verschillende opmerkingen als gevolg van toepassingen die tegen de afspraken van 
een kaizen handelden zegt W.G. afv. dat de afspraken die uit een kaizen komen, steeds gevolgd dienen 
te worden tot een aanpassing door beide partijen een beter resultaat bewerkstelligd.  

In weerwil van opmerkingen van bepaalde leidinggevenden mogen de vakbonden bij overtredingen tegen 
deze afspraken TEN ALLEN TIJDE geconsulteerd/verwittigd worden (nota v/d vakbondsafvaardiging.)! 



❏ Kledij:  W.G. afv. meldt bij problemen i.v.m. kledij, steeds met Liesbet Van Rompaey contact kunnen 
opnemen via PFU sheet kledij. De procedure zal  nogmaals herhaald worden. 

❏ Noodverlichting:  Daar de noodverlichtingen op verschillende plaatsen faalden bij de laatste 
elektriciteitspanne, zijn er al heel wat acties gepland om dit te voorkomen , maar er zullen nog 
verschillende acties per IPT door CBRE (voormalig JCI) naar prioriteit afgewerkt worden. 

❏ Gebruik van olifantenpoten:  W.G. afv. meldt door een arbeidsongeval op een andere site, dat er 
geïnventariseerd zal worden hoeveel olifantenpoten er gebruikt worden per afdeling en deze in de 
toekomst mogelijk te vervangen door trapjes; dit vooral in productie en in Q, in de burelen zouden deze 
wel behouden blijven. 

❏ Cafetaria:  N.a.v. een klacht over gehakt dat nog rood zag binnenin en de daarbij horende mogelijke 
bacteriën meldt W.G. afv. dat afhankelijk van de gehaktmengeling het gehakt nog rood kan zien 
binnenin, er worden voldoende metingen uitgevoerd om de kerntemperatuur te controleren. 

❏ Fabrieksrondgangen:  Om de verplichte fabrieksrondgangen ordentelijk te laten verlopen, zal de 
voorzitter tegen volgend CPB een planning opmaken. 

❏ VARIA: 
� W.N. afv. vraagt voor de tweede maand op rij naar het verslag van het FAVV (Federaal Agentschap 

Voedselveiligheid). W.G. afv. noteert dit. 
� W.G. afv. meldt dat bij de volgende werkzaamheden aan de EPOXY vloer, extra afvoer voor de 

dampen te voorzien en zullen bekijken wat technisch mogelijk is. W.N. afv. meldt dat verschillende 
werknemers hier hoofdpijn aan overhielden.  

� W.N. afv. meldt dat verschillende medewerkers in myLearning ettelijke dagen/maanden achterstaan 
met het lezen. De mensen krijgen hiervoor geen tijd en dit creëert stress. W.G. afv. erkent het 
probleem van myLearning en zal dit bekijken maar dit zal niet het eerstvolgende jaar opgelost zijn. 

� W.G. afv. meldt dat het bedrijf maandelijks 8000 paar overschoenen moet aankopen en weggooien 
en dat dit een grote kost is, zowel in aankoop als verwerking. De bedoeling zou in de toekomst zijn: 
aan de grote ingang OSD/LOC kasten te voorzien om schoenen in op te bergen. Hier zouden deels 
generische schoenen voorzien worden voor mensen die sporadisch in de afdeling moeten zijn en 
vaste schoenen voor mensen die min. 1x per week in de afdeling moeten zijn. W.N. afv. meldt de 
bezorgdheden van collega’s en zegt dat PBM’s PERSOONLIJKE beschermingsmiddelen zijn en dit 
wegens hygiënische redenen niet kan, bv. schimmels, infecties, zweten,… .W.G. afv. gaat dit verder 
bekijken evenals de mogelijkheid van wegwerpsokken. W.N. afv. zegt dat dit hetzelfde probleem 
met zich meebrengt. Wordt vervolgd. 

� W.N. afv. meldt dat in OSD een urinoir al drie weken defect is en vraagt waarom zo’n herstelling zo 
lang moet aanslepen. W.G. afv. meldt dit met de betrokken persoon te bespreken. 

� W.N. afv. meldt dat vele gebreken in OSD formulatie die reeds al via de TIER processen gemeld 
zijn blijven naslepen. Dit zorgt voor een algemene frustratie bij de werknemers. W.G. afv. zal ook 
hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke. 

� W.G. afv. meldt een milieuvergunningsaanvraag ingediend te hebben voor het plaatsen van een 
WKK (Warmtekracht Koppeling) dit heeft al een enorme inspanning gevraagd van het SHE 
departement om dit zo snel mogelijk op te maken. 
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