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Verslag CPBW vergadering 8 juni 2017 
❏ Heftoestel PW folie Marchesini OSD: De status van de bestelling is niet gekend door WG. afv. 

WN. afv. meldt dat het al de tweede maand op rij is dat de status hieromtrent niet gekend is. Dit kan niet, 
dit is een gebrek aan respect. Ook wordt er gevraagd naar de bestelbon van het heftoestel. Wordt 
opgevolgd.  

❏ Zuidgevel tekort aan toiletten: Zoals het vorige punt, heeft WG. afv. ook voor dit item, geen informatie 
ingewonnen… 

❏ Steriele: Een ergonoom van IDEWE was ingepland om het ergonomisch probleem t.h.v. de viallijn te 
bekijken maar door een acuter probleem aan de spuitenlijn, is dit niet gelukt en werd deze hier ingezet. 
Hierrond heeft de IPT lead een verslag ontvangen waarna de issues bekeken kunnen worden. 

❏ Zicht chauffeurs magazijn: WG. afv. meldt dat na goedkeuring van de general manager François 
Marivoet en Patrick Denissen, er een RFC ingediend is om de verlichting als test eerst in één gang te 
laten aanpassen en bij positief resultaat ook in de rest van de area. Deze mogelijke oplossing is er op 
professioneel advies van Philips gekomen. De installatie zal hoogstwaarschijnlijk in de laatste week van 
september plaatsvinden. Wordt opgevolgd. 

❏ Werkdruk: WN. afv. meldt dat dit punt, dat kadert over de hoge werkdruk binnen Heist en binnen alle 
verschillende functies, er verwezen wordt naar mogelijke ondersteuning. Echter is het in alle belang van 
alle werknemers, om hieromtrent dringend actie te nemen door het SLT. HR lead zal tijdens de volgende 
CPBW vergadering uitgenodigd worden om toelichting te geven betreffende de reeds lopende acties. 

❏ Overstapelen paletten: WG. afv. is niet op de hoogte van de status hieromtrent. 

❏ Badgereader tourniquet: WG. afv. meldt dat hierrond actie ondernomen is maar dat dit probleem nog 
niet opgelost is. Er is nog steeds 1 kabelsectie van een multi kabel defect. Wordt opgevolgd. 

❏ Nasonex: Een ergonoom is komen kijken naar het ergonomisch probleem over het uitpakken van 
verpakkingsmaterialen. Een advies werd gegeven. Wordt opgevolgd. 

❏ Haar- en baardnetjes: WN. afv. meldt dat deze nog steeds van slechte kwaliteit zijn. WG. afv. zal dit 
opnemen met CBRE.  

❏ Putten wegdek parking overkant: Dit item is bekeken door Dhr. Steven H. vermoedelijk zal dit tegen 
volgende CBPW vergadering opgelost zijn. 

❏ Jonge moeders: WG. afv. meldt dat wanneer jonge moeders, de noodzaak hebben om moedermelk af 
te kolven, er naar gepaste oplossingen gezocht zullen worden. 

❏ Marters: WG. afv. meldt contact te hebben gehad met natuurpunt betreffende de anti-martertoestellen. 
Deze vermeldden dat de marters, de huidige toestellen gewoon worden en we zullen moeten leren leven 
met wilde dieren om ons heen doordat deze een beschermde diersoort is. De enige afdoende 
bescherming aan de wagen, is met een toestel dat elektrische schokken opwekt, deze zijn te vinden via 
internet of autohandel. 

  



❏ Werking CPBW vergaderingen: 
WN. afv. meldt tijdens de voorvergadering besproken te hebben dat er heel veel openstaande punten 
blijven staan en er veel tijd kruipt in het overlopen van deze punten en doet hierom het voorstel om een 
bepaalde prioriteit aan de verschillende punten toe te kennen alsook een verantwoordelijke aan te 
stellen per punt. Zo hebben deze personen een maand tijd om hieraan te werken. In de SD vergadering 
worden op regelmatige basis leidinggevenden uitgenodigd om toelichting te geven bij bepaalde punten 
en dit lukt perfect. Wanneer er uitstel gevraagd wordt, of punten over tijd gaan, wordt de general 
manager ingelicht. Wanneer er opgemerkt wordt door WN. afv. dat er niets gedaan wordt, zullen er 
volgende stappen ondernomen worden. Alsook moet er een duidelijk verslag opgemaakt worden dat 
tijdens de volgende vergadering goedgekeurd wordt conform de wetgeving. 
WG. afv. is blij met het voorstel en geeft toe dat sommige zaken nog verbeterd kunnen worden. Dit dient 
eerst met de general manager besproken te worden. Wordt opgevolgd.  

❏ Toelichting status magazijnproject: De verantwoordelijke Jan Baert licht de status toe. 
Momenteel zit men in de derde fase waarin de vloerwerken en al de sprinklerleidingen aan de steriele 
zijde gelegd worden. Men hoopt hiermee klaar te zijn voor de FDA audit eind juni. Hierna kunnen alle 
materialen verhuisd worden alsook de oude rekken verwijderd. De bovenste legger (niveau 4) zal om de 
zichtbaarheid te verhogen, een oranje kleur krijgen. Ook worden overal backstops voorzien om te 
voorkomen dat je de pallet door het rek kan doorduwen. Wanneer er zich problemen voordoen met de 
koude luchtstroom van de airco, zullen deze bekeken worden. De mensen van het magazijn hebben 
goed meegewerkt en hebben zich flexibel opgesteld. Dit is teamwerk. 
Momenteel verloopt het project op schema, wordt opgevolgd. 

 
❏ VARIA: 

 
� WN. afv. vraag om in de verschillende rokersruimten, een bankje te voorzien zodat ook deze 

personen even kunnen zitten gedurende hun pauze. De voorzitter vind het geen goed idee om 
rokers te ondersteunen en meldt dat Merck op termijn rookvrije sites wil. In eerste instantie wordt er 
advies gevraagd bij de general manager (sponsor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


