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1  GESCHIL 

Bij brief d.d. 20 juli 2014 verzoeken 4 werknemers de commissie Functie-indeling van de RAS (hierna: 

commissie) een bindend advies uit te brengen in een geschil met SB H.  

 

De werknemers verzoeken de commissie uit te spreken dat ze jegens SB H recht hebben op indeling in 

loongroep 1 plus 5%. Dit ondermeer gelet op de desinfectiewerkzaamheden die zij verrichten op het 

object ziekenhuis M.   

 

Bij brief d.d. 4 augustus 2014 met bijlagen heeft SB H gereageerd op het verzoek van de werknemers.  

 

Op 27 augustus 2014 is door de commissie een hoorzitting gepland waar partijen aanwezig waren.     

 

Partijen hebben aangegeven het advies van de commissie als bindend te aanvaarden.  

 

2  VASTSTAANDE FEITEN 

De volgende relevante feiten staan vast: 

 

De werknemers zijn in de loop van 2014 in dienst getreden bij SB H. De werknemers zijn bij SB H 

ingedeeld in de functie “medewerker algemeen schoonmaakonderhoud (11.01)” en de daarbij 

behorende loongroep 1. De werknemers zijn werkzaam op het object Ziekenhuis M.  

De werkzaamheden worden op karweibasis verricht binnen het VRE (Vancomycine Resistente 

Enterokok)-team.  

 

3 BEOORDELING GESCHIL 

3.1 De werknemers geven aan dat hun werkzaamheden bestaan uit het desinfecteren van 

patiëntenkamers, toiletten, de poli en overige ruimtes die verdacht of besmet zijn met de 

bacteriën VRE of MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus) binnen het ziekenhuis M. 

Werknemers stellen dat zij alleen deze (en geen andere) werkzaamheden verrichten te M. Het 

VRE-team bestaat uit 2 groepen (dag en avond/nacht) van 6 werknemers. Werknemers geven 

aan dat zij van het servicebureau van het ziekenhuis M een lijst krijgen van ruimtes die besmet 

zijn en die gedesinfecteerd moeten worden. De werkzaamheden worden met 2 personen verricht 

en duren bij een (enkelvoudige) patiëntenkamer ongeveer 1 uur. In de besmette ruimte wordt 

alles met chloor (verhouding 1 tablet chloor op 4 liter water) gereinigd. Hierbij moet zeer 

nauwkeurig en volgens het protocol worden gewerkt. De werknemers geven aan dat alles moet 

worden gedaan: wanden, plafond (met een telescopische wassteel), vloer, radiatoren, tafels, 

stoelen, bedden, nachtkastjes etc. Ook de gordijnen worden door hen afgehaald. Indien er een 

patiënt op de kamer ligt wordt er gewerkt met desinfectiedoekjes en/of alcohol. Er wordt, ter 

bescherming, gewerkt met jas, handschoenen, mondkap, masker en haarnet. Dit zou moeten 
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leiden tot een indeling in loongroep 1 plus 5%, via bijvoorbeeld functie “werknemer reiniging / 

desinfectering (13.04), aldus de werknemers.                 

   

3.2 SB H is van mening dat de indeling van de werknemers (van het VRE-team) in loongroep 1 juist 

is. Er was vorig jaar een uitbraak van VRE in het Ziekenhuis M. Dit vereiste dat er snel en 

flexibel kan worden geschakeld door SB H Dit was reden voor SB H om het VRE-team in te 

richten. SB H benadrukt dat er geen aanvullende opleiding vereist is om binnen het VRE-team 

werkzaam te zijn. Het is de vraag of dit werk, gekoppeld aan het aanwezig zijn van de VRE-

bacterie,  permanent van aard is. Uitgangspunt is dat de werknemers van het VRE-team ook op 

andere klussen binnen het ziekenhuis M kunnen worden ingezet. De vergelijking met de 

werkzaamheden in de “cleanroom” of “operatiekamer” past niet. SB H stelt dat het werk van het 

VRE-team alleen visueel wordt getoetst, niet permanent van karakter is en er geen aanvullende 

certificaten op specifieke opleidingen vereist zijn. SB H benadrukt dat de werkprogramma’s en 

werkmethoden duidelijk gedefinieerd zijn en er door de werknemers geen eigen inschatting 

hoeft te worden gemaakt binnen de (standaard) werkmethoden. De door de werknemers 

gevraagde functie 13.04 past sowieso niet omdat deze is toegespitst op de vleesverwerkende 

industrie en er -logischerwijs- door het VRE-team geen gebruik wordt gemaakt van 

hogedrukapparatuur zoals deze functiebeschrijving aangeeft, aldus SB H                

 

3.3 De commissie acht voor de beantwoording van het gevraagde de feitelijke werkzaamheden van 

de werknemers leidend. De vraag of het een permanente functie of een tijdelijke functie betreft 

is voor de indeling van de functie niet van belang. Gelet op het feit dat het nieuwe 

functiemateriaal uiterlijk 1 januari 2015 moet zijn geïmplementeerd, zal de commissie dit 

nieuwe functiemateriaal bij de beoordeling betrekken. De commissie komt op basis van de 

overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting tot het volgende oordeel. 

 

3.4 De commissie heeft ter zitting vernomen dat er in 2013 sprake was van een MRE-uitbraak te M. 

Dit heeft er toe geleid dat SB H in samenspraak met M, een specifiek VRE-team heeft 

geformeerd om tot schoonmaak van VRE besmette ruimtes over te gaan. De inzet van dit team, 

waar werknemers allen werkzaam zijn, is zeer flexibel en heeft in de loop van 2014 nader vorm 

gekregen. Wat betreft de indeling qua functie en beloning stelt de commissie vast dat inzet van 

het VRE-team ook voor SB H nieuw was en, zoals ter zitting door hen is aangegeven, SB H de 

indeling van de werknemers (in loongroep 1 of 1 plus 5%) in deze ook zelf complex acht. 

 

3.5 De commissie stelt vooreerst vast dat de door werknemers genoemde functie “werknemer 

reiniging / desinfectering (13.04), loongroep 1 plus 5%” in deze niet past. Deze functie is 

toegeschreven op een industriële omgeving welke situatie zich te M niet voordoet. Het beroep 

van de werknemers op indeling in deze functie wordt afgewezen.  

 

3.6 Ter zitting is gebleken dat de discussie in hoofdzaak gaat over de vraag of de werkzaamheden 

van de werknemers, wat betreft de niveau onderscheidende kenmerken (NOK), passen bij de 

medewerker algemeen schoonmaakonderhoud niveau I (loongroep 1) of niveau II (loongroep 1 

plus 5%). Niveau II is -grofweg- van toepassing indien het werk een ruimere keuzevrijheid en 

zelfstandigheid van de werknemer vereist. Dit niveau kan ook van toepassing zijn indien er 

specialistische schoonmaakwerkzaamheden (in specifieke ruimtes) worden verricht of als er 

sprake is van bezwarende omstandigheden bij het verrichten van het werk. 
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3.7 De commissie oordeelt als volgt. De werknemers verrichten hun werkzaamheden in een VRE-         

(of MRSA)besmette ruimte die daardoor, net als een cleanroom of operatiekamer, is aan te 

merken als een specifieke ruimte / locatie. De werkzaamheden worden net als in een cleanroom 

en operatiekamer, binnen vaststaande werkprogrammas en met  specifieke werkmethoden 

uitgevoerd met weinig keuzevrijheid / zelfstandigheid. De werkzaamheden vragen een zeer 

grote mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid van de werknemers. De werkzaamheden zijn 

daarmee ook als specialistisch aan te merken. Dat het werk niet permanent van karakter zou 

zijn en er geen aanvullende certificaten of specifieke opleidingen vereist zijn, zoals SB H stelt, 

doet daar niets aan af. Daarbij acht de commissie het van groot belang dat uit het verhandelde 

ter zitting is gebleken dat er sprake is van werkomstandigheden waarbij er -aldoor- wordt 

gereinigd met gebruik van chloor en de werknemers volcontinu aan deze bezwarende 

omstandigheden worden blootgesteld. De werknemers maken ter bescherming gebruik van 

diverse beschermende kleding zoals een jas, handschoenen, mondkap, masker en haarnet. Dat 

de werknemers andere, minder risicovolle schoonmaakwerkzaamheden verrichten is in theorie 

mogelijk maar hiervan is -uit het door partijen ter zitting verklaarde- in de praktijk niet dan wel 

onvoldoende gebleken. Verder geldt nog de extra bezwarende omstandigheid dat ook de 

plafonds middels de telescopische wassteel met genoemde chlooroplossing door de werknemers 

op hoogte (binnen) worden gereinigd. De commissie concludeert dat de werknemers werk 

verrichten in een specifieke ruimte / locatie, het werk als specialistisch is aan te merken en 

sprake is van diverse bezwarende omstandigheden. Deze elementen in samenhang leiden tot 

een indeling in de functie medewerker algemeen schoonmaakonderhoud niveau II met 

bijbehorende loongroep 1 plus 5%. Het andersluidende standpunt van SB H wordt verworpen.          

     

4     UITSPRAAK 

Het verzoek van de werknemers wordt toegewezen. Een indeling op het niveau van ”medewerker 

algemeen schoonmaakonderhoud II”, en loongroep 1 plus 5%, is in deze passend.  

 

                                              Commissie Functie-indeling RAS, ’s-Hertogenbosch, 4 september 2014 

 

 

 

                                 

 

 

          

 

         

 

        


