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Scholing van werknemers:
per 1 juli 2015 een wettelijke verplichting

Denkt u alles over schoonmaak te weten? Met deze Opfrisser test u aan de hand van officiële
SVS-examenvragen in hoeverre uw schoonmaakkennis nog up-to-date is. Veel succes en
als u klaar bent, vindt u op pagina 46 de juiste antwoorden (er is maar één antwoord
mogelijk). Deze keer heeft oud-SVS-docent Cor van der Velden de vragen opgesteld.
1. Onder ideale omstandigheden kunnen sommige

COLUMN C

6. Wat is de bijpassende pH-volgorde van: ammonia,

Eerder vertelde ik in deze column al over de Wet werk en ze-

te bieden, is verder uitgewerkt in de nieuwe wet in het geval

kerheid. Deels is deze wet al in werking getreden, namelijk per

er sprake is van een disfunctionerende werknemer. Is de

1 januari 2015. De rest van de wet zal in werking treden per 1

werknemer zoals dat heet ‘ongeschikt om de bedongen arbeid

juli 2015. Een van de zaken die deze wet introduceert, is een

te verrichten’ dan kan dit een reden zijn de arbeidsovereen-

scholingsplicht voor de werkgever.

komst te beëindigen. De werkgever dient er dan echter wel
voor te zorgen dat de werknemer duidelijk (schriftelijk) en

Scholingsplicht tijdens dienstverband

tijdig op de hoogte is gesteld van het feit dat de werkgever

Deze verplichting rust tijdens het dienstverband van de werk-

vindt dat er sprake is van disfunctioneren. De werknemer

periodieke sanitairreiniger, doucheschuim en

nemer op de werkgever. De scholing moet dan gericht zijn

dient (binnen een redelijke termijn) in staat te worden gesteld

a. ongeveer 1 miljoen.

stripper?

op de uitoefening van de eigen functie van de

zich te verbeteren. De nieuwe wet bepaalt ook dat u een

b. meer dan 4 miljard.

a. 4, 2, 7 en 14

werknemer, of, als de functie komt te vervallen

c. ongeveer 500 miljoen.

b. 12, 2, 7 en 9

of niet meer door de werknemer vervuld kan

c. 7, 4, 14 en 3

worden, op het uitvoeren van een andere

heeft geïnvesteerd in scholing. Alleen als aan al deze

functie binnen het bedrijf van de werkge-

voorwaarden is voldaan, zal de rechter de arbeids-

7. Wat zijn ziekenhuisbacteriën?

ver. De werkgever moet de kosten hier-

overeenkomst kunnen ontbinden.

a. Deze bacteriën komen uitsluitend voor in ziekenhuizen.

voor betalen. Eventueel kan (nog steeds

b. Dit zijn bacteriën die door verschillende oorzaken

wel) met een werknemer een scholings-

Uitzonderingen op de scholingsplicht bij opzegging

een hoge resistentie tegen antibiotica hebben

beding worden overeengekomen, dat

De verplichting de werknemer te scholen, geldt niet

ontwikkeld.

bepaalt dat de werknemer de kosten

bij ontslag wegens verwijtbaar handelen door de

micro-organismen zich vermenigvuldigen tot:

2. Op de schaal van Mohs kunnen we:
a. de glans van verschillende harde vloerbedekkingen
aflezen.
b. de hardheid van materialen aflezen.
c. de mate van biologische afbreekbaarheid van
detergentia aflezen.

c. Deze bacteriesoorten zijn gekweekt in ziekenhuizen
3. Met een refractometer kunnen we:

maar komen nu overal voor.

draagt indien het dienstverband op
zijn initiatief eindigt.

a. het percentage vaste stoffen in een vloeistof
bepalen.
b. de effectiviteit van een stofzuiger bepalen door de
millimeter waterkolom te meten.
c. de waterhardheid meten.
4. Wat betekent de CE-markering op onder andere
machines?
a. Conformité Economique, dat het product op

chemische invloeden.
c. Conformité Européenne, dat het product aan
Europese richtlijnen voldoet.

een indicatie:
a. dat dit ziekenhuis ongelukkigerwijze op een of

a. Een afzettingsgesteente
b. Een omvormingsgesteente
c. Een stollingsgesteente

wegens een verstoorde arbeidsverhouding zal

Scholingsplicht bij de beëindiging van het dienstverband

mogelijk blijken. Kortom: voortaan wordt
het onderscheid tussen deze drie ontslaggronden – disfunctioneren, verwijtbaar

Scholing komt ook terug in de

handelen of nalaten, en verstoorde ar-

heeft gekregen.

vereisten waaraan moet zijn

beidsverhouding – waarschijnlijk van

b. dat er niet zo best schoongemaakt wordt.

voldaan als de werkgever de

groter belang dan in de huidige ont-

c. dat het desinfectiebeleid in dit ziekenhuis onder de

arbeidsovereenkomst wil

loep genomen moet worden.

slagpraktijk het geval is.

opzeggen. Voor opzegging

Conclusie

moet een redelijke grond
9. Het percentage vaste stoffen in reiniger is

bestaan, waarbij in beginsel

Vanaf 1 juli 2015 wordt veel strenger

eerst dient te worden beke-

getoetst of werkgevers voldoende

a. tussen 2 en 5 procent.

ken of herplaatsing van de

opleidingsinspanningen hebben ge-

b. tussen 10 en 20 procent.

werknemer in een andere functie

c. tussen 30 en 40 procent.

binnen een redelijke termijn, even-

dossier kunnen aantonen wat u de

tueel met behulp van scholing, moge-

medewerker aan opleidingen heeft

10. Een hoge viscositeit van een reiniger:

lijk is. Ook deze vereisten zullen

aangeboden. Blijkt dat te weinig,

a. geeft aan dat het percentage vaste stoffen in de

vanaf 1 juli 2015 in de wet komen

dan kan het ontslag geweigerd

ongeveer:

vloeistof zeer hoog is.

leverd. U moet in het personeels-

worden. Kortom: scholing van

vast te liggen.

b. geeft aan dat het zeer geconcentreerd is en dus
verdund moet worden.
c. zegt niets over het reinigend vermogen.

PS - 26

werknemer. Ook als u de beëindiging verzoekt

andere manier deze bacterie binnen haar muren

5. In welke steensoort kunnen we fossielen
aantreffen?

ren als zijn ongeschiktheid komt doordat u onvoldoende

soms een uitzondering op deze verplichting
8. De aanwezigheid van MRSA in een ziekenhuis is

economische levensduur is getest.
b. Chimique Evalué, dat het product bestand is tegen

werknemer niet mag ontslaan op grond van disfunctione-

uw werknemers, de investe-

Scholingsplicht en
disfunctioneren
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De verplichting van de werkgever
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om de werknemer scholing aan
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