Textielverzorging (PC 110)
Nationale minimumlonen vanaf 1 januari 2018
Op 1 januari 2018 verhogen de baremalonen en de effectieve lonen met 1,79 % en dit conform de cao koppeling van de lonen aan de
index. Voor deze aanpassing wordt er rekening gehouden met de volgende formule: afgevlakte index november 2017 (103,61) /
afgevlakte index november 2016 (101,79) x 100 = 1,79 %.
Dit geeft de volgende barema’s:
Lonen op 01.01.18

Loongroep 1
Loongroep 2
Loongroep 3
Loongroep 4
Loongroep 5
Loongroep 6
Loongroep 7
Loongroep 8

Voor ondernemingen met minder dan 50
werknemers, behoudens de ondernemingen
die zijn toegetreden tot de collectieve
arbeidsovereenkomst van 9 maart 1983
€ 11,0102
€ 11,2899
€ 11,5695
€ 11,8505
€ 12,1290
€ 13,0048
€ 13,3111
€ 14,6115

Voor ondernemingen met meer dan
50 werknemers en ondernemingen die
zijn toegetreden tot de voormelde
collectieve arbeidsovereenkomst
€ 11,1628
€ 11,4431
€ 11,7235
€ 12,0035
€ 12,2837
€ 13,1731
€ 13,4815
€ 14,7987

Toelichting loongroepen
Loongroep

Omschrijving

Loongroep 1






Bedienen vouwmachine
Inpakken
Kleven (patchen)
Manueel vouwen

Loongroep 2

 Bedienen mangel
 Receptioneren vuil wasgoed (= ontvangen)
 Samenstellen verplegingsets

Loongroep 3










Administratief assisteren
Bedienen droogkasten
In- en uitgeven verhuur kledij/linnen
Kwaliteit controleren in proces
Markeren vuil wasgoed
Naaien en stikken
Orderpicking
Orderpicking - betalingsbon










Loongroep 4






Bedienen chemische reinigingsmachines
Bedienen wasmachines
Behandelen vlekken
Besturen heftruck - magazijn

 Besturen vrachtwagen
 Reinigen tapijten
 Stockeren en orderpicking operatiesets

Loongroep 5

 Besturen bestelwagen (Sanitair
materiaal)
 Besturen bestelwagen (wasgoed)
 Logistieke dienstverlening

Loongroep 6

 Groep leiden magazijn
 Monteren sanitaire en hygiëne apparaten

Loongroep 7

 Meewerken en leiding bepaalde zone
 Technisch onderhoud allround

Loongroep 8

 Groep leiden technische dienst






en

Ophangen tunnelfinisher
Reinigen Hygiëneboxen
Sorteren proper wasgoed
Verzorgen huishoudelijke diensten

 Sorteren medische instrumenten
 Sorteren vuil linnen en beroepskledij
 Vouwen operatietextiel

hygiënisch 




Reinigen diverse voorwerpen
Samenstellen operatiesets
Stoompersen
Stoomstrijken
Sorteren vuil private kledij
Sorteren vuil RVT pakket
Sorteren vuil ziekenhuislinnen
Wassen en afwerken matten

Kwaliteit controleren audit
Reinigen daim en leder
Reinigen zitmeubels
Stoomstrijken (luxe)

