
Werknemersvoorzieningen en – faciliteiten SPO WIJ de Venen        

Voorziening      Specificatie     Bijzonderheden 

Collectieve  AOV (IPAP Loyalis)  Premiepercentage 0,54%, geen medische 
verklaring 

Dit percentage is van toepassing bij 100- 500 
medewerkers 

Uitruil reiskosten woon-werkverkeer via fiscale 
ruimte eindejaarsuitkering 

Alle medewerkers met vaste of tijdelijke 
benoeming 

€ 0,19 ct per kilometer 

Verrekening vakbondscontributie via fiscale 
ruimte eindejaarsuitkering 

Conform CAO  

Fietsenregeling, via fiscale ruimte Deelname eens per vijf jaar 
Aankoopbedrag tot  max.  € 750,00 
Fietsverzekering eveneens te verrekenen 
Geen accessoires 
Maximaal 15 fietsen per jaar op volgorde van 
aanvraag 

 

Sportfaciliteiten, via fiscale ruimte Tot max € 30,00 per maand, per jaar vast te 
stellen 

Abonnement sportschool of lidmaatschap 
sportvereniging 

Kerstpakket Max € 25,00 incl btw per medewerker  

Dag van de leraar € 5,00  incl. btw per medewerker  

Lief en leed, jubilea Diverse vergoedingen Zie bijlage 1 

Vergoeding telefoonkosten Max € 30,45 per maand voor 
telefoonabonnement 

Bestuurders,directeuren en stafmedewerkers 
(voor zover deze zijn aangewezen op mobiel 
bellen) 

Reiskosten woon-werkverkeer Conform cao   

Dienstreizen € 0,28 per km conform cao  

Teamactiviteit, eens per jaar € 10,00 per medewerker  

Beloningsbeleid Diverse regelingen Zie bijlage 2 

Criteria scholing € 500,00 per fte  (dus niet per persoon) per jaar, 
in overleg met directie af te spreken. 
Terugbetalingsregeling  is van toepassing t/m drie 
jaar na afronding opleiding bij 
bedragen boven € 500,00 

 

Collectieve ziektekostenverzekering Korting via collectieve verzekeringen  bij Verus, 
Groenendijk, Zorg en Zekerheid 

 



Bijlage 1  Vergoedingen lief en leed 
 

Cadeaus bij: Bedrag/vergoeding Toelichting 

Geboorte € 25,00 Te regelen door school 

Huwelijk/geregistreerd partnerschap € 45,00 idem 

25/40 jarig huwelijk € 45,00 idem 

Bloemen bij landurig ziekteverlof € 15,00 idem 

   

Afscheid WIJ de Venen   

0 – 5 jaar € 50,00 Cadeau te regelen door school 

5 – 10 jaar € 100,00 Cadeau te regelen door school 

Vanaf 11 jaar € 11,50 per dienstjaar Cadeau te regelen door school 

Afscheid bij meer dan 10 jaar in dienst € 250,00 + € 0,50 per leerling Receptie/festiviteit te regelen door school 

   

Jubilea   

25 en 40 jaar onderwijsdiensttijd Gratificatie conform cao Brief + bloemen te regelen door stichting 

12,5 jaar in dienst bij WIJ de Venen en 

rechtsvoorgangers 

€ 50,00 cadeau Cadeau (te regelen door school), lunch met bestuur 

stichting (te regelen door stichting) 

25 jaar in dienst bij WIJ de Venen en 

rechtsvoorgangers 

€ 100,00 cadeau, + € 250,00 = € 0,50 per leerling 

tbv receptie/festiviteit 

Cadeau (te regelen door school), lunch met bestuur 

stichting (te regelen door stichting) en 

receptie/festiviteit (te regelen door school) 

40 jaar in dienst bij WIJ de Venen en 

rechtsvoorgangers 

€ 200,00 cadeau + € 250,00 + € 0,50 per leerling 

t.b.v. receptie/festiviteit 

Cadeau (te regelen door school), lunch met bestuur 

(te regelen door stichting) en receptie/festiviteit te 

regelen door school 

  



 
Bijlage 2: Beloningsbeleid 
 

Gratificaties Opmerkingen 

Toekenning (eenmalige) gratificatie per schooljaar op voordracht directeur i.v.m. bijzondere 

inzet/prestatie en na goedkeuring bestuurd. Dit is mogelijk zowel op individueel als op groeps- of 

teamniveau 

Individueel; € 300,00 netto 

Per groep/team: € 50,00 netto per medewerker 

  

Onderwijsassistenten  
Onderwijsassistenten met het diploma leraarondersteuner ontvangen twee keer per jaar een toelage 

a € 125,00 bruto 

Dit punt komt terug bij de vaststelling van het 

functieboek WIJ de Venen 

  

Vervanging directie bij langdurige afwezigheid door collega-directeur  
Salaris verhogen naar 120% of uitbreiding van uren bij parttime benoeming Na een maand met terugwerkende kracht 

  

Overige vervangingen voor zover daarin wordt voorzien in cao  
Afspreken beloning/toelage afhankelijk van specifieke situatie  

  

Bevordering mobiliteit  
Belonen van mobilteit bijvoorbeeld d.m.v. vergoeding coaching, opleiding, extra periodiek of? Dit punt wordt nader uitgewerkt in het 

mobiliteitsbeleid van WIJ de Venen 

 


