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Verslag OR vergadering van 12 juni 2015 
 

 Lezing en goedkeuring verslag vorige vergadering 19  mei 2015:  
W.G. afv. overloopt het verslag van vorige OR vergadering. Er worden geen opmerkingen gemaakt  
door W.N. afv. . 

 Toelichting Europese ondernemingsraad:  Door afwezigheid van het Europees ondernemingsraads 
lid zal dit item verschoven worden naar de OR van juli. 

 Regeling rond shutdown Steriele IPT:   
W.G. afv. deelt mee dat gedurende de shutdown de mogelijkheid zal geboden worden aan betrokken 
medewerkers om 50% of 100% tewerkstellingsonderbreking op te nemen. Tijdskrediet met of zonder 
motief, dit afhankelijk van de individuele mogelijkheden. Eind juli zouden al deze mogelijkheden 
bekeken worden i.f.v. de beschikbare hoeveelheid werk zodat er midden augustus een duidelijke 
planning kan worden opgemaakt. Het reinigen na de werkzaamheden zal waarschijnlijk vroeger 
aanvangen dan tijdens de vorige shutdown, en dit met meer personeel. W.N. afv. vraagt of ook de 
mogelijkheid bestaat voor halftijds economische werkloosheid. W.G. afv. zegt hiervoor niet aan de 
nodige voorwaarden te voldoen.  
W.N. afv. doet ook het voorstel om eerst per afdeling de nood aan personeel bekend te maken 
waardoor mensen hun voorkeur al kunnen doorgeven. Ook wordt er gekeken naar welke ervaring de 
verschillende medewerkers al hebben opgedaan m.b.t. de andere afdelingen en hiermee rekening 
houdend zal dan een planning opgesteld worden. 
W.N. afv. vraagt wat er tijdens de shutdown periode zal gebeuren met de tijdelijke werknemers die 
tewerkgesteld zijn in de Steriele IPT. De IPT Lead geeft mee dat theoretisch voorlopig de planning is 
om sommige tijdelijke werknemers hun contract te laten aflopen op 15nov2015 en deze opnieuw in 
dienst te nemen op 1 feb 2016 of 15 feb 2016 afhankelijk van de noodzaak. 

 Stand van zaken “geldboetes te laat komen”:  W.G. afv. deelt mee dat er op 31 mei 2015 een saldo 
van €61.391,38 bestaat. W.N. afv. vraagt aan W.G. afv. om voorstellen te doen m.b.t. de mogelijke 
bestemmingen van deze gelden. W.G. afv. zal dit met W.N. afv. bekijken. Wordt vervolgd. VARIA:  W.N. 
afv. vraagt of Proficlean die nu binnen de Steriele IPT moeten reinigen en aanvullen, voor dit werk, 
dezelfde tijd krijgt als normaal voorzien in hun takenpakket? W.G. afv. zegt dat dit eerst getest is, en 
voor de nodige tijd een offerte is opgemaakt. Deze offerte is iets meer dan initieel voorzien. Ook wordt 
de vraag gesteld of de hoeveelheid werk dat deze personen doen genoeg is om alle ploegen te 
capteren? W.G. afv. zegt dat indien nodig, de nachtploeg voor de nodige support kan zorgen dit in een 
back-up senario voor zowel reiniging als aanvulling materialen. 
 

                       
 


