Koffiepauzes
Met de ondernemingsraad Productie is overeengekomen om de uitgangspunten over koffiepauzes zoals bedoeld in de
circulaires P4440 en P 4521, te vervangen door nieuwe eenduidige uitgangspunten. Daarbij beperkt zich de reikwijdte
van deze afspraken tot de medewerkers van Productie, niet zijnde postbezorgers.
De afspraak met de ondernemingsraad geldt tot 1 januari 2011 en zal voor die datum worden geëvalueerd. Op basis
hiervan zal worden bepaald hoe na 1 januari 2011 zal worden omgegaan met de uitgangspunten over koffiepauzes.
Vaststellen van koffiepauzes:
1) Het aantal te werken uren (= de productieve tijd) bepaalt het aantal koffiepauzes.
2) Een koffiepauze bedraagt 10 minuten.
3) Een koffiepauze van 10 minuten wordt bij een uitvoering bestelling vervangen door een koffiepauze van 20
minuten, indien de uitvoering van een bestelling meer dan 3:30 uur bedraagt én deze bestelling van meer dan
3.30 uur niet wordt onderbroken door een maaltijdpauze van minimaal 30 minuten.
4) Het startmoment van 10 minutenpauzes komt te liggen op 3:10 uur productieve tijd
5) Het startmoment van 2 x 10 minutenpauzes komt te liggen op 7:40 uur productieve tijd
6) Begeeftijden (de aanvullende tijd die nodig is om van een koffiepauze gebruik te kunnen maken) maken deel
uit van de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het bouwen van een werktijdregeling.
7) Op basis van de CAO wordt een lunchpauze toegekend (op dit moment bij een arbeidstijd van 5:30 uur); dit is
inclusief één koffiepauze.
8) Deze regeling wordt van kracht bij het aanpassen van de werktijdregeling bij de implementatie van T VBG
(keten Bezorgen), DPM C (keten Collectie) en bij de herijking 2009 (keten Sorteren / Voorbereiden).
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* = Dit is de tijd exclusief de tijd van een lunchpauze. Het verschil tussen begin- en eindtijd is in deze situatie dan ook
groter (namelijk 30 tot 45 minuten meer).
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