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l-IOOFDSTUK 1 ~1..GEMRNl3 13EPALINGIZN

1.1 Definifles
In het kader van deze C ~O wordt verstaan onder:

Werkgever:
Universiteit Nvenrode B.V. Universiteit Nvenrode wordt vertegenwoordigd door het
CVB. Onder werkgever valt niet New Business School B.\ , hierna te noemen NNBS.

b. Werknemer:
een ieder mannelijk of vrouwelijk), die op grond van ccii arbeidsovereenkomst voor
bepaalde of onbepaalde tijd in dienst van de werkgever werkzaamheden verricht. ~ls
zodanig worden niet beschouwd zij die als vakantiewerknemers werkzaamheden verrichten,
zij die op grond ~an een arbeidsovereenkomst slechts incidenteel arbeid errichten en
stagiaires.

c. Parttimers:
zij die op grond van de arbeidsovereenkomst hun werkzaamheden met in het kader van een
vofledige werkweek verrichten.

d. Oproepksachten:
zij die op incidentele basis arbeid verrichten na daartoe door de werkgever te zijn
opgeroepen en die arbeid verrichten in liet kader van een voorovereenkomst cn of een
arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

e. C\ 13:
het College \ an Bestuur van iii; ersiteit N3 enrode 13\

f. \BP:
\lgemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

g. VSNU:
\1ereniging van Universiteiten.

Ii. BWNU:
l3ovenwetteijke Werkloosheidsregeliiig Nederlandse Universiteiten.

i. UW\:
1h oeringsinstelling Werknemersverzekeringen.

j. WW:
Werkelooslieidswet.

k. ‘W1 \:
Wet Werk en Inkomen naar ~rbeids~ ermogen.

1. Salaris:
het voor de werknemer geldende of met hem overeengekomen bedrag.
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m. Salarisschaal:
een als zodanig vermelde reeks van genummerde salarissen.

n. Maximum salaris:
het hoogste bedrag van een salarisschaal, waarvan het salarisnummer uit een getal bestaat.

0. luncue:
het samenstel van werkzaamheden door de werknemer te verrichten krachtens hetgeen hem
is opgedragen door de werkgever.

p. Wetenschappelijk Personeel:
het personeel binnen het ~cadernisch Bedrijf belast met onderwijs en onderzoek. Het gaat
hierbij om Researchers, Research ~ssistants, ~ssistant Professors, \ssociate Professors en
Full Professors.

Niet wetenschappelijk personeel:
?ij die niet onder p. rijn genoemd.

r. Ondenvijsgerelateerde functies:
functies die tot doel hebben het verzorgen van onderwijs, dan wel het assisteren hij de
voorbereiding en uitvoering van dit onderwijs, (lat gegeven wordt van maandag tot en met
vrijdag tussen 08.00 en 22.30 uur en op zaterdag tussen 08.00 uur een 16.00 uur.

1 2 Looptijd
De cao wordt aangegaan voor de periode ~an 1 Januari 2013 tot en met 31 December
2014.

1.3.1 ~l’ussentijdse wij7igingen

1.3.2 ‘l’ussentijdse wijzigingen van de C \O is voorbehouden aan het overleg tussen partijen en
kan slechts geschieden met instemming an de andere partijen.

1.3.2 In geval van ingrijpende veranderingen in de sociaal economische omstandigheden in
Nederland is ieder der partijen gerechtigd gedurende de looptijd van de C ~O tussentijdse
wijzigingen aan de orde te stellen.

1.3.3 De partij die een dergelijke wijziging aan de orde stelt deelt dit schriftehjk en gemotiveerd
mee aan de overige hij deze C \O betrokken partijen.

1.3.4 Partijen zullen binnen een maand na ontvangst van de in lid 3 genoemde mededeling
overleggen over de o~ erweging en de voorgestelde wijziging.



1.3.3 Werkingssfeer

1.4.1 De C \O is ~an toepassing op alle in artikel 1.! genoemde werknemers met uit?ondering van
de leden ‘an liet C\ 13.

1.4.2 Voor een werknemer met wie een dienst-verband is aangegaan ~oor minder dan de volledige
arbeidsduur, gelden de aanspraken in de C ~O naar e; enredigheid ;an de O\ ereengekomen
arbeidsduur, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.4.3 Voor de toepassing van de C \O wordt onder echtgenote of echtgenoot mede begrepen de
levenspartner met wie de met gehu~~de werknemer samenwoont en, met liet oogmerk
duurzaam samen te leven, een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een
notarieel samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen terzake
van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding. Onder weduwe of weduwnaar
wordt mede begrepen de nabestaande levenspartner. Tot gezinslid wordt in voorkomend
geval mede gerekend de levenspartner.
Tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt.

1.5 Verplichtingen van partijen

Partijen verplichten zich deze overeenkomst te goeder trouw en naar letter en geest na te
komen, alsmede geen actie direct of indirect te zullen voeren of steunen, die tot doel heeft
deze overeenkomst te wijzigen of te beëindigen op een andere wijze dan overeengekomen.

1.6 Seksuele intimidatie en discriminatie

Partijen achten seksuele intimidatie en discriminatie onaanvaardbaar. Werkgever zal een
beleid ;oeren met betrekking tot de werkorganisatie en de inrichting van de omgeving ~an
het werk dat er op gericht is seksuele intimidatie en discriminatie te voorkomen.
Een klachtenregeling is in overleg met de Ondernemingsraad opgesteld en ~~otrdt via intranet
beschikbaar gesteld.

Feestdagen

Onder feestdagen worden verstaan Nieuwjaarsdag, Goede \ rijdag, 1 \~ eede Paasdag, de dag
waarop de Koning zijn ‘erjaardag viert, Bevrijdingsdag eens per 5 jaar ~anaf 2015,
Hemelvaartsdag, l ~veede Pinksterdag en de beide Kerstdagen.

1.8 Gewetensbezwaren

De werknemer heeft het recht op grond van ernsdge gewetensbezwaren het uit~ oeren ~an
bepaalde opdrachten te weigeren. De werknemer is verplicht om de werkgever hiervan direct
in kennis te stellen met ‘~ errnelding ‘an 7ijfl bezwaren.



1.9 Overleg met vakbonden over sociale consequenties van reorganisaties

Indien zich ~oor Nvenrode de noodzaak voordoet om te reorganiseren, dan zal er, naast het
overleg dat conform de \Vet op de Ondernemingsraad gevoerd wordt, over eventuele sociale
consequenties van een reorganisatie overleg gevoerd worden met de vakbonden.

1.10 Werkgeversbijdrage

De werkgever ~erk1aart zich bereid om een werkgeversbijdrage te verstrekken aan
Abvakabo FNV. De hoogte van de werkgeversbijdrage bedraagt per 1 januari 2010 €
3.000, -- per jaar. Abvakabo FNV verbindt zich af te zien van bevoordeing van
georganiseerde werknemers bij onderhandelingen met de werkgex er. \ oorts verbindt de
vakvereniging zich de hierboven genoemde werkgeversbijdrage te zullen besteden aan het
rechtenpakket van hun leden en voor algemene activiteiten van hun leden. Zij garandeert
dat deze bijdragen niet zullen worden gebruikt voor stortingen in haar ‘veerstandskas of
voor het ~erlenen van financiële bijdragen aan daarmee gelijk te stellen acti~ iteiten.

1.11 l-lardheidsclausule

Indien bij toepassing van de C \O in een individueel geval een voor de werknemer
onaanvaardbare situatie iou ontstaan, is werkgever bereid om te onderzoeken of aftvijking in
positieve zin mogelijk is.



1-1001 DSI K 2 DIZ \RBEIDSOVFI{FFZNK0\Js 1

2.1 De arbeidsovereenkomst

2.1.1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met ni~ ersiteit N~ enrode 1fl

2.1.2 Het dienstverband wordt voor bepaalde, dan ~iel onbepaalde tijd aangegaan, met dien
verstande dat het dienstverband ‘-oor onbepaalde tijd ‘an rechtswege eindigt op de dag dat
de werknemer de ‘0W gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
len dienstverband ‘oor bepaalde tijd wordt niet aangegaan ‘oor ccii periode langer dan vijf
jaar.

2.1.3 lndienstneming geschiedt slechts door of namens het C\ B ~an rnversiteit Nvenrode 1fl’

dan wel de Stichting Nvenrode. Indienstneming geschiedt bij schriftehjke, individuele
arbeidsovereenkomst, welke steeds vermeldt:

of de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en in het eerste
geval voor welke tijdsduur;

b. het aantal uren per week waarvoor de werknemer in dienst genomen is;
het tijdstip waarop de dienstbetrekking een aanvang neemt;

d. de functie waann de werknemer in dienst wordt genomen;
het overeengekomen salaris, de schaal en het salarisnummer;

f. alle andere in geld of natura toegekende voordelen.

2.1.4 Partijen komen overeen met betrekking tot de medische keuring bij het aangaan van het
dienstverband de terzake geldende ~vet- en regelgeving te volgen.

2.1.5 Een medische keuring zal alleen plaatsvinden indien specifieke functie eisen ‘-oor de
vervulling van de frmnctie zijn geformuleerd die kunnen worden vertaald in medische termen.
Een medische keuring zal naar haar aard en inhoud worden beperkt tot het doel waarvoor zij
wordt ‘~ erricht.
De uitslag an de keuring wordt binnen 14 dagen na de keuring schriftelijk aan
belanghebbende medegedeeld. De kosten van de keuring komen voor rekening van de
werkgever.
De functies waarvoor een medische keuring is vereist worden vastgesteld in o’crleg met de
0ndernemings raad.

2.1.6 1-let dienstverband voor bepaalde tijd eindigt bij het verstrijken ~an de bepaalde tijd van
rechtswege, dcrhal~ e zonder dat opzegging vereist is.

1- en arbeidsovereenkomst ‘-oor bepaalde tijd kan alléén worden verlengd door of namens
het CVI3.
Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking na het ‘-erstrijken van de ereen
gekomen tijdsduur wordt voortgezet, dan ‘wordt zij geacht in principe te worden ~oortgezet

onbepaalde tijd.
\linirnaal n~ee maanden ‘-oor het verstrijken van de einddarum wordt met belanghebbende
overlegd over ‘~ erlenging van het diensr~ erband.
1-let in dit artikel gestelde is niet van toepassing op:
a. Student en projectassistenten. l—let dienstverband van deze medewerkers mag maximaal

drie maal binnen een periode ‘-an drie jaar worden ‘-erlengd.
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b. Medewerkers waarvan de leerstoel voor een bepaalde tijd wordt gesponsord. De duur van
de arbeidsovereenkomst van deze medewerkers wordt bepaald door de duur van de
financiering van de leerstoel.

2.1.7 De duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is maximaal drie jaren. In
afwijking van wettelijke bepalingen wordt bij het aangaan of verlengen ~an 7o’n
arbeidsovereenkomst géén rekening gehouden met alle uitzend- en detacheringperiodes
bij Universiteit Nvenrode, die liggen in het halfjaar voorafgaand aan de eerste
arbeidsovereenkomst.

2.1.8 De eerste maand ~an een tijdelijke dienstbetrekking die korter duurt dan 2 jaar, geldt als
wederzijdse proeftijd waarbinnen wederzijds onmiddellijke beëindiging van de arbeidsover
eenkomst mogelijk is met in achtneming van de wettelijke regelgeving ter zake. Voor een
tijdelijke dienstbetrekking die langer duurt dan 2 jaar, dan wel voor een dienstbetrekking
voor onbepaalde tijd gelden de eerste twee maanden als proeftijd.

2.1.9 Behoudens beëindiging van de dienstbetrekking tijdens de proeftijd, wegens een ontslag op
staande voet of op de voet van artikel 2.1.2, kan de dienstbetrckking door beide partijen
worden opgezegd met inachtneming een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij
anders is overeengekomen. Opzegging geschiedt tegen her eind van de kalendermaand.

2.2 \‘erplichtingen van de werkgex er

2.2.1 De werkgever verplicht zich alle uit deze (3 \O voort\ loeiende of daarmee samenhangende
verplichtingen te goeder trouw te zullen nakomen.

2.2.2 De werkgever is verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goede werkgever in
gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

2.2.3 De werkgever is verplicht de inhoud van deze C \O, alsmede alle overige voor de
werknemer geldende regelingen ter vrije inzage voor de werknemer te hebben.

2.2.4 De werkgever is verplicht aan de werknemer met een dienstverband van langer dan 6
maanden, bij de indiensttreding een exemplaar van de C \O te verstrekken.

2.3 Verplichtingen van de werknemer

2.3.1 De werknemer verplicht zich alle voor hem uit deze C ~O voortvloeiende of daarmee
samenhangende verplichtingen te goeder trouw te vervullen.

2.3.2 De werknemer is verplicht zich als een goed werknemer te gedragen en alle hem door of
namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover deze redeijkerwijze van hem
kunnen ~sorden verwacht, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte
aanwijzingen en voorschriften, waaronder mede begrepen die welke betrekking hebben op
tijd en plaats waar de werbaamheden moeten worden verricht, in acht te nemen.



2.3.3 De werkgever is bevoegd, na overleg met de werknemer, in het belang van dc onderneming
de functie van de werknemer (tijdelijk) te wijzigen.
1 ‘en dergelijke wijziging dient met redenen omkleed te zijn, waarbij een evenwichtige
belangenaSreging dient plaats te vinden. Bovendien moet de nieuwe ftincrie als passend
kunnen worden aangemerkt.

2.3.4 Het is de werknemer niet toegestaan, zonder toestemming van de werkgever, gedurende de
arbeidstijd alcoholhoudende dranken te gebruiken.

2.3.5 Het is de werknemer nimmer toegestaan op het terrein of in de gebouwen drugs of
hallucinerende middelen te gebruiken.

2.3.6 Het is de werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever in de gebouwen
of op het terrein van de werkgever te eigen behoeve of voor derden arbeid te verrichten,
respecue~ dijk te laten verrichten.

2.3.7 1-let is de werknemer niet toegestaan persoonlijk voordeel te behalen bij opdrachten die door
de ~erkgc; er aan derden worden verstrekt.

2.4 Studie

Mede om de kanspositie van de medewerker op de arbeidsmarkt te behouden en zo mogelijk
te versterken is voortdurende aandacht voor de kennis en ervaringstoerusting van de
werknemer van wezenlijk belang.
Het op peil houden hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en
werknemer. In dit kader maken partijen de volgende afspraken, welk ook zijn opgenomen in
het opleiding en loophaanheleid ~an Nyenrode (bijlage 3 ~an deze C \O).

2.4.1 De werkge~ er kan de ‘~erknemer ~erplicbten tot het volgen van een studie of cursus, indien
dezc noodzakelijk is ~oor een goede ~ervulling van de huidige of toekomstige functie.

2.4.2 Bij toepassing van het gestelde in lid 2.4.1 zal de werkgever aan de werknemer de
noodzakelijke faciliteiten verlenen.

2.4.3 De werknemer kan de werkge~ er ~erzoeken hem faciliteiten te verlenen voor liet volgen ‘an
een studie.

2.4.4 Indien het in lid 2.4.3 genoemde verzoek betrekking heeft op een studie die noodzakelijk is
voor een goede vervulling van de huidige functie, zal de werkge~ er de faciliteiten verlenen.

2.4.5 Indien er geen of slechts een geringe relatie bestaat tussen de studie of opleiding en de
huidige of een toekomstige functie, kan de werkgever de faciliteiten aan de werknemer
~ erlenen.

2.4.6 De werkgever heeft, rekeninghoudend met het gestelde in de Wet op de
Ondernemingsraden, nadere regels vastgesteld ten aanzien van de grond van de in de
voorgaande leden genoemde faciliteiten. Deze faciliteiten kunnen bestaan uit tijd, gelden
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en of andere arbeidsvoonvaardelijke faciliteiten. Eveneens stelt de werkgever regels rond
terugbetaling van de kosten vast.
Indien, met inachtneming van de te stellen regels tot deelname aan studie activiteiten wordt
besloten, iullen de ~oIgende ~ergoedingen ~an toepassing /ijn:

- kosten van studie en opleiding die door de werkgever worden opgelegd en noodzakelijk
zijn voor de werkzaamheden - 1000n vergoeding;

- kosten van studie en opleiding die niet noodzakelijk zijn ‘oor de werkzaamheden, maar
voor beide partijen betekenis heeft 750 o vergoeding;

- studiekosten die de emplo~ abilit~ van de werknemer be~ orderen 500 ~ergoeding.

2.5 1 ~oopbaanonrwikkeling

De werkgever heeft beleid geft)rmuleerd met betrekking tot loopbaanontwikkeling, in
samenhang met het opleidingsbeleid. Belangrijke elementen van het beleid “oor
loopbaanontwikkeling zijn: de werknemer heeft desgewenst jaarlijks recht op een gesprek
over loopbaanontwikkeling in combinatie met een persoonlijk ontwikkelingsplan (zie ook
art. 2.8 van deze C ~O).
Het opleiding- en loopbaanbeleid is opgenomen in bijlage 3 van deze C \O.

2.6 (;eheimhoudings~ etplichting

2.6.1 1-let is de werknemer ;erboden zonder oorafgaande schriftelijke toestemming ~an het CX B
gedurende de dienstbetrekking en na beëindiging daan an, op enigerlei ~ ijze tegenover
derden mededelingen te doen omtrent alles wat hem terzake van werkge; er en klanten van
werkgever bekend is geworden en waaromtrent hem geheinihoudling is opgelegd of waarvan
hij het vertrouwelijk karakter redelijken~ijze kan ~ermoeden.

2.6.2 Bij overtreding van dit verbod is de werknemer werkge; er direct een boete ~erschuldigd ad €
1.135, voor elke overtreding. Deze boete laat om erlet aanspraken ~an de werkgever tegen
de werknemer in verband met de ten gevolge van de uitlatingen van de werknemer werkelijk
geleden schade.

2.6.3 De werknemer is verplicht zich te houden aan hetgeen door de werkgever, met
inachtneming van de wettelijke bepalingen, in redelijkheid ~xordt bepaald ten aanzien van
octrooirecht en auteursrecht.
De werkge~ er kan, in overeenstemming met de Ondernemingsraad, nadere regels stellen met
betrekking tot het in dit artikel bepaalde.

2.7.1 Nevenactiviteiten

2.7.2 Nevenwerkzaamheden verband houden met het vakgebied en of de functie van een
medewerker kunnen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit an het onderwijs en
onderzoek binnen Nyenrode. Van medewerkers wordt venvacht dat zij zorgvuldig omgaan
met de belangen van de organisatie in deze.



2. .2 Wanneer nevenactiviteiten de belangen van Nyenrode kunnen raken is men verplicht om
hiervan vooraf melding te maken bij zijn leidinggevende, ~~‘e&e eventueel voonvaarden kan
stellen aan het uitvoeren van de nevenactiviteit. Nevenacti~ iteiten die strijdig zijn met de
belangen an N~ enrode zijn niet toegestaan.

2.7.3 De werkgever heeft liet recht terzake nadere regels tast te stellen in overleg met de
Ondernemingsraad.

2.8 Beoordeling

Over de wijze waarop de werknemer gedurende het voorafgaande tijdvak zijn functie heeft
uitgeoefend en over zijn gedragingen in dit tijdvak tijdens de uitoefening van die functie
wordt periodiek een beoordeling opgemaakt.
De beoordeling, de bespreking daarvan met de medewerker en het, voorafgaand aan de
vaststelling van de beoordeling, door de werknemer kenbaar maken van zijn mening, vinden
plaats volgens door de werkgever, in overleg met de Ondernemingsraad, vastgestelde regels.
Voor het wetenschappelijke personeel kunnen afzonderlijk nadere regels worden gesteld.

De werknemer is verplicht het beoordelingsformulier, waarin tenminste de hoofdzaken zijn
vermeld van hetgeen bij de bespreking van de beoordeling is gezegd, ‘oor gezien te
ondertekenen.

2.9 Werkervarings- en of stageplaatsen

Nvenrode zal zich inspannen om meer werken arings en of stageplaatsen voor m.n. hoog
opgeleide allochtonen te creëren.



HOOFDSTL K 3 PR1i’~b~IRF; ARI3I:lDsx OORVQ \ ~RDEN

3.1 Bedrijfstijd, ~rbeidsduur en Werktijden.

3.1.1 De bedrijfstijd bedraagt in principe 80,5 uren per week, behoudens enkele bedrijfsdelen
waan-oor afwijkende bedrijfstijden van toepassing zijn.

3.1.2 De arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband gemiddeld 37,5 uur per week.
De arbeidsduurverkorting is vastgesteld op 19 dagen per kalenderjaar voor medewerkers met
een fullume dienstverband.

oor ~erdere afspraken ten aanzien ~an de ~erkorting van de arbeidsduur wordt verwezen
naar hoofdstuk 3.9.

3.1.3 Met uitzondering voor de onder 3.1.4 genoemde categorieën van medewerkers hanteert
werkgever als kantooruren de tijd tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

3.1.4 \ oor onden~iJ% en onderwijs gerelateerde functies vindt de verdeling van de werktijden
plaats tussen maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.30 uur en zaterdag van 08.00
uur tot 16.00 uur.

3.1.5 Voor zover het tot liet standaard werkpakket van de werknemers behoort, dat zij hun
werkzaamheden buiten de vastgestelde kantooruren - doch binnen de bedrijfstijd
uitoefenen, worden deze uren gecompenseerd, met dien verstande dat hun totale werktijd
per week niet meer dan gemiddeld 40 uur zal bedragen.

3.1.6 De werkgever stelt roosters vast indien de werkzaamheden niet op alle dagen op dezelfde
tijd aanvangen en eindigen. Die roosters worden tijdig aan betrokkenen bekend gemaakt.

3.2 Salaris

3.2.1 Er is overeengekomen dat per 1 November 2013 de salarisschalen en de mdii iduele
maandsalarissen van de medewerkers met 1 o structureel zullen worden verhoogd.

3.2.2 De vaste eindejaarsuitkering van 5,10 o van liet opgebouwde bruto jaarsalaris inclusief
vakantiegeld en exclusief incidentele toeslagen, met een minimum van € 1.428, per
werknemer op fulltime basis (parttimers naar rato van hun dienstverband , wordt in
december uitbetaald.
Medewerkers op xxie dele’ ensloopregeling nog van toepassing is kunnen deze
eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk in een Levensloopregeling te laten storten.

3.2.3 1-let salaris wordt uitgekeerd rond de 22e van de maand en zal onder inhouding van de
wettelijk verplichte premies en belastingen worden gestort op de door de werknemer
aangegeven bank/girorekening. De betaling vindt niet plaats over de tijd gedurende welke de
werknemer in strijd met zijn ~erplichtingen verwijtbaar nalaat zijn functie te ~ervuUen.

3.2.4 1-let salaris van de werknemer ~ordr ~erhoogd tot het in de salarisschaal naasthogere bedrag,
indien hij naar het oordeel an de ~ erkgever zijn functie goed vervult.
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3.2.5 Het salaris van de werknemer kan worden verhoogd tot een in de salarisschaal hoger
vermeld bedrag, indien hij naar het oordeel van het instellingsbestuur zijn frmnctie zeer goed
of uitstekend vervult.

3.2.6 Vervult de werknemer zijn functie naar het oordeel van het CVB niet naar behoren dan blijft
een salarisverhoging achterwege. Tien en ander dient te blijken uit een vastgestelde
beoordeling.

3.2.7 De beslissing omtrent het al dan niet verhogen van het salaris en over de grootte van de
verhoging vindt doorgaans plaats tegen het einde van het academisch jaar. De verhoging
gaat in per 1 september van dat jaar.

3.2.8 1-let tijdstip waarop ingevolge artikel 3.2.4 een salarisverhoging kan worden toegekend, kan
worden vervroegd, indien hier naar het oordeel van het CVI3 aanleiding toe bestaat.

3.2.09 T-let salaris van de werknemer met een deeltijdfi.inctie wordt naar e~ enredigheid vastgesteld.

3.2.10 Indien en zodra als gevolg van gewijzigde belasdngwetgeving of wijziging in de
sociaalverzekeringsrechtelijke positie van de werknemer enige geldende (onbelaste ;ergoe
ding, toelage of gratificatie geheel of gedeeltelijk belastbaar wordt, zal het desbetreffende

@elaste) gedeelte als bruto—uitbetaling gelden, tenzij bij algemene, op de universiteit van
toepassing 7ijnde regelgeving anders wordt bepaald.

3.3 itkerirg na overlijden

3.3.1 Na het overlijden van de werknemer wordt de bezoldiging uitbetaald tot en met de laatste
dag van de maand van overlijden.

3.3.2 Met inachtneming van 3.3.3 wordt zo spoedig mogelijk na het overlijden aan de weduwnaar
of weduwe van wie de overleden werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, een netto
uitkering toegekend gelijk aan her bruto salaris over een tijdvak van drie maanden

3.3.3 Op de uitkering wordt het salaris en eventuele andere betalingen die reeds voor liet
overlijden aan de werknemer is uitbetaald over een na het overlijden gelegen tijdvak in
mindering gebracht.

3.4 Overwerkregeling

3.4.1 Slechts werknemers met een salaris lager dan of gelijk aan liet maximum salaris ‘~ erbonden
aan schaal 1 0 komen voor een ovenverkvergoeding in aanmerking.

3.4.2 Voor vergoeding komt niet in aanmerking de incidentele overschrijding i an de normale,
dagelijkse arbeidsduur van de werknemer met een half uur of minder.

3.4.3 Indien een werknemer na voorafgaande opdracht van de werkgever arbeid verricht waardoor
de normale dagelijkse en of wekelijkse werktijden worden overschreden, zullen deze ox er

I5



uren worden vergoed met een toeslag op het normale uursalaris, op basis van onderstaande
tabel:
overwerk ma. di. t/m vr. za. zon/feestdagen
tussen 0 6 uur 100° o 500 0 50° 0 1000 0

tussen 6 18 uur 25° 0 25° 0 50° 0 100°
tussen 18 20 uur 25° 25° o 50° 0 100° 0

tussen 20 24 uur 50° o 50° o 750 100° o

3.4.4 [en parttimer komt eerst in aanmerking voor de overwerktoeslag, indien hij meer uren per
dag of meer dagen per week werkt dan een (vergelijkbare) werknemer met een volledige
dagtaak.
\Verkzaamheden buiten de kantooruren komen wel voor een overwerk~ ergoeding in
aanmerking.

3.5 Gratificaties

3.5.1 De werknemer heeft recht op een gratifkatie bij zijn bedrijfsjubileum. Onder
bedrijfsjubileum wordt in deze verstaan een 25-, 40-jarig aaneengesloten dienstverband met
L’niversiteir Nvenrode 1fl’ dan wel de Stichting Nvenrode of hun rechtsvoorganger.

3.5.2 Bij een 25-, 40 jarig bedrijfsjubileum komt de medewerker in aanmerking voor een
gratificatie van één bruto maandsalaris. \toor zover passend binnen de fiscale regels ~~ordt
dit bedrag bruto oor netto uitbetaald.

3.5.3 Medewerkers in dienst getreden bij Stichting Nyenrode ~oor 1 januari 1996 komen in
aanmerking voor een overgangsregeling terzake het bedrijfsjubileum. Op hen is de regeling
‘ambtsjubileum” zoals die gehanteerd wordt binnen het verband ~an de VSNU van
toepassing. Wijzigingen in die regeling worden gevolgd. De nadere regels met betrekking tot
de toekenning van deze grarificatie zijn door de werkgever vastgesteld en opgenomen in
bijlage 4~ an dcie C \O.

3.5.4 De werkgever kan de werknemer in verband met een bijzondere prestatie een éénmalige
gratificatie toekennen.

3.6 1’oelagen

3.6.1 Waarnemingstoelage

3.6.1.1 De werkgever kent aan de medewerker die bij wijze van waarneming tijdelijk een functie
uitoefent waaraan een hogere salarisschaal is verbonden, voor de duur van de waarneming
een toelage toe.

3.6.1.2 De toelage wordt, tenzij bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, slechts toegekend
wanneer de waarneming tenminste een tijdvak van drie maanden heeft geduurd.



3.6.1.3 Bij volledige waarneming is het bedrag van de toelage gelijk aan het verschil tussen het salaris
van de werknemer en het salaris dat hij zou genieten, wanneer de hogere salarisschaal van
toepassing zou zijn op de dag waarop de waarneming is begonnen.

3.6.2 Toelage onregelmatige dienst

3.6.2.1 De werknemer voor xvie een salansschaal geldt met een lager maximum salaris dan dat ;an
schaal 10 en die anders dan bi; wijze van overwerk, in opdracht regelmatig werk verricht
buiten de kantooruren, onh angt an de werkgever een toelage. De werknemer behorend tot
het onderwijsgevend personeel of die een functie vervult die onderwijs gerelateerd is,
ontvangt de in art. 3.6.3.2 genoemde toelagen voor de uren buiten die welke genoemd
worden in art. 1 .1 lid r.

3.6.2.2 De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uursalaris dat voor de
werknemer geldt olgens onderstaand model:
a 2000 voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22

uur.
b. 400 0 voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24

uur en de uren op zaterdag.
c. 65° o voor de uren op zondag en op de feestdagen.

3.6.3 Garanrietoelage

3.6.3.1 De werknemer die buiten zijn schuld blijvend een aanzienlijke vermindering van inkomsten
heeft door het wegvallen of verminderen van de onregelmatigheidstoeslag ontvangt een
garantietoelage. Een garantietoelage komt aan de orde als de vermindering ~an de
onregelmatigheidstoeslag wordt veroorzaakt door:
1) reorganisatie;
2) overgang naar een andere functie wegens opheffing~ an de functie;
3 in andere uitzonderlijke situaties, waarin de oorzaak voor het wegvallen of ~erminderen

‘an de onregelmatigheidstoeslag is gelegen in factoren die niet door de werknemer ielf
kunnen worden beïnvloed.

3.6.3.2 De garannetoelage wordt toegekend voor een periode gelijk aan een vierde deel ~an de tijd
gedurende welke de onregelmatigheidstoeslag zonder onderbreking is ontvangen, met een
maximum van 12 maanden.

3.6.3.3. Over de eerste 4 maanden ontvangt de werknemer 7500 van het bedrag, dat voorheen aan
onregelmatigheidstoeslag werd ontvangen. De garantietoelage wordt vervolgens afgebouwd
met telkens 25° o en in blokken van 4 maanden.

Flexibele eindejaarsuitkering

Werknemers hebben recht 01) een flexibele eindejaarsuitkering Fl4 indien de resultaten
van de universiteit daartoe aanleiding ge~ en. Dcie fle\lbele uitkering staat ‘olledig los van de
vaste eindejaarsuitkering. De flexibele resultaatafhankeijke eindejaarsuitkering beweegt



mee met het resultaat van Universiteit Nvenrode 13V (exclusief de New Business School,
hierna te noemen NNBS)
Het boekjaar van de Universiteit loopt van 1 september tot 31 augustus. De
resultaatrekening wordt doorgaans eind november vastgesteld. Op basis hiervan wordt
dan het percentage van de variabele eindejaarsuitkering vastgesteld. Uitbetaling zal in
december plaatsvinden. Deze variabele eindejaarsuitkering maakt geen onderdeel uit van
liet (pensioengevend) salaris.
Bij tussentijdsvertrek van de mede~~ erker of bij liet niet verlengen van de
arbeidsovereenkomst ven-alt liet recht op uitbetaling van de flexibele eindejaarsuitkering.
De uitkerng wordt berekend o~ er het genoten salaris over het betreffende kalenderjaar
aan iedere huidige medewerker die op 31 augustus in dienst was. Werknemers die in de
periode van januari t/m augustus van liet betreffende jaar in dienst zijn gekomen worden
pro rata uitbetaald.

oor de berekening van de ITFjU geldt de volgende tabel:

Resultaat NBU (in % van de omzet)* FEJU (in ‘Vo van het jaarinkomen)
Lager dan 1,0 0 zonder afronding) geen
1,0 0~ of hoger 0,5000

1,5 0 o of hoger 1,0000

2,0 0 0 of hoger 1,500

2,5 o of hoger 2,000
3,0 0~ of hoflger 2,50°

oor de berekening van de FEJ U wordt uitgegaan van de omzet en liet resultaat van Nyenrode
Business Universiteit, exclusief NNI3S, na verrekening van de iii de jaarrekening opgenomen bij?ondere
baten en lasten en na belasting.

3.8 Vakantietoeslag

3.8.1 De vakanuetoeslag wordt achteraf in de maand mei uitgekeerd over een periode van 12
maanden, lopend van 1 juni tot en met 31 mei van een jaar. De bruto vakantietoeslag
bedraagt 8° 0 van het genoten bruto jaarsalaris exclusief incidentele toeslagen.

3.8.2 Indien een werknemer slechts een deel van de periode in dienst is geweest, heeft hij een aan
spraak naar evenredigheid. Bij tussentijdse beëindiging van liet diensh erband wordt de nog
openstaande vakantietoeslag afgerekend.

3.9 \ akantiedagen

3.9.1 Het~ akandejaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. Iedere werknemer heeft per volledig
~akantiejaar dat hij bi) dc werkge; er in dienst is recht op 20 wettelijke, en 3 bovenwetteijke
~akanuedagen, een en ander gebaseerd op een volledig dienstverband.
Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na een half jaar na het eind van liet
kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, tenzij de werknemer redelijkenvijs niet in staat
is geweest de dagen op te nemen.
Niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar na liet eind van liet
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kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

In het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid worden de werknemer extra
~bovenwettelijke~ vakantiedagen toegekend op basis van de leeftijd die de werknemer bij
aanvang van het kalenderjaar heeft bereikt, volgens onderstaande tabel:

/ee/.~fr/ i’erhoij,.~g
50 jaar 2 dagen
55 jaar 3 dagen
60 jaar 4 dagen

3.9.2 Bij een tussentijdse indiensttreding en of beëindiging van het dienstverband, heeft de
werknemer een vakantierecht naar evenredigheid.

3.9.3 De werknemer is zelf verantwoordelijk ~oor de planning en de (tijdige) registratie van de
vakantiedagen via het HR informaties~ steem (RAF’ 1 , met in achtneming van de navolgende
bepaling. Bij opname van een dag wordt altijd de dag opgenomen die het eerst komt te

vervallen of te verjaren.

3.9.4 In verband met het bijzondere karakter van werkgever is de werknemer in de regel
verplicht, gedurende de periode tussen 1 juni en 1 september voor een aaneengesloten
periode van drie weken, vakantiedagen op te nemen. Dit in acht nemende stelt de
werkgever de vakantie van de werknemer vast, in principe overeenkomstig de wensen van
de werknemer, tenzij gewichtige bedrijfsbelangen dit in de weg staan.

3.9.5 De werknemer neemt de vakantiedagen op in liet jaar waarin de aanspraak is ontstaan.
Indien de werknemer zijn totale vakannetegoed in een jaar niet in zijn geheel opneemt,
kunnen maximaal 3 van de jaarlijks toe te kennen @o; enwetteijke ~akanuedagen worden
meegenomen naar het volgende jaar. Mochten er uit ~oorgaande jaren nog dagen tegoed
zijn, dan mag het totaal saldo vakantiedagen aan liet eind ‘an het vakantiejaar niet meer dan
10 bedragen. Indien het saldo op 1 maart om erhoopt hoger is dan deze 3 dan wel 10 dagen,
en evenmin door de medewerkers zijn ingepland in vâôr liet einde van liet volgende
vakantiejaar, dan zal de leidinggevende de tijdstippen vast stellen waarop de werknemer
deze overblijvende vakantiedagen zal opnemen.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen van liet voorgaande afwijkende afspraken worden
gemaakt. Deze zullen dan schriftelijk ~~orden vastgelegd.

3.9.6 Regeling aangaande verlofstuwmeren.

‘ier reducering van verlofstuwmeren zijn cao partijen de volgende zaken
overeengekomen met als doelde verlofsaldi van de werknemers per ultimo 2014 te
hebben teruggebracht tot maximaal 10. Vakantie moet bij voorkeur genoten worden in
liet jaar ‘vaarin liet wordt opgebouwd, mede met het oog op de zgn. ‘recuperatiefunctie’
van vakantie. Nvenrode constateert echter dat een aantal medewerkers per ultimo juni
2013 nog een flink aantal verlofdagen had openstaan. Nyenrode acht dit niet gewenst.
Cao-partijen hebben ter ondersteuning van dit beleid én ter reductie van de bestaande
‘stuwmeren’ van vakantiedagen de volgende afspraken gemaakt. Deze afspraken betreffen
alle medewerkers die per ultimo juli 2013 een totaal saldo aan openstaande vakantiedagen
hadden van meer dan 10. Leidinggevende en werknemer stellen (voor eind december
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2013) in onderling overleg een plan op hoe per ultimo 2014 het totale openstaande
verlofsaldo terug is gebracht tot maximaal 10 vakantiedagen. De werknemer kan dit
openstaande saldo (te weten de stand per ultimo juli 2013) dus opnemen in vrije dagen
gedurende 2013 en of 2014. Deze opname kan geschieden wanneer dat door de
werknemer wordt gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel
van de werkgever verzetten. Mocht de werknemer geen passend voorstel doen dan zal dc
leidinggevende de tijdstippen vast stellen waarop de werknemer deze overblijvende
vakantiedagen zal opnemen. Deze afspraken worden vastgelegd in RAI 1’ en in het
dossier van de medewerker opgenomen.

3.9. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer - voor zover de
bedrijfsomstandigheden dit toelaten - de hem nog toekomende vakantierechten op nemen.
Deze vakantie mag echter niet eenzijdig in de termijn van opzegging worden vastgesteld.
Een eventueel tekort of overschot aan vakantierechten bij het einde van de
arbeidsovereenkomst zal bij de eindafrekening worden verrekend.

3.9.8 \ akande bij ,iekte en arbeidsongeschiktheid

3.9.8.1 Indiende werknemer ~~egens 7iekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de bedongen
arbeid te verrichten, gaat de opbouu van vakantie-aanspraken door indien en voor zover er
recht bestaat op loondoorbetaling.

3.9.8.2 Indien de werknemer ‘~ oorafgaand aan, of ujdens een vastgestelde vakantie ziek wordt, gelden
de dagen waarop hij ziek is niet als vakantie.

3.9.8.3 Indien de reeds zieke of arbeidsongesch±te werknemer met vakantie wil gaan is hij verplicht
dit aan de werkgever te melden via de gebruikelijke aanvraagprocedure. De werkge~ er stelt
deze dagen dan vast overeenkomstig de wens van de werknemer, tenzij naar het oordeel ~an
de bedrijfsarts de vakantie zijn genezing belenmiert of~ ertraagt.

3.10 Arbeidsduun erkorting

3.10.1 Een werknemer met een volledig dienstverband week heeft recht op 19 ~D\ dagen per ka
lenderjaar. Voor een partcimer geldt dit pro rata.

3.10.2 Van deze 19 dagen worden er standaard 7 vastgesteld als collectie’ e ‘rije dagen door het
CVE na overleg met de Ondernemingsraad. In de regel zal gekozen worden ~oor de periode
rond de Kerstdagen en de jaanvisseling. De ADV-dagen die niet door het C\ 13 na o~ erleg
met de Ondernemingsraad worden vastgesteld kunnen vrij worden opgenomen met een
maximum van 2 dagen per maand.

3.10.3.1 ~D\ dagen niet wetenschappelijk personeel. 1-let niet wetenschappelijk personeel dient de
o; enge 12 ~DV-dagen op te nemen met maximum van 2 dagen per maand.
\D\ dagen dienen uiterlijk op de 10’ ~an de maand ~olgend op de maand waaraan de \D\

was toegewezen opgenomen te zijn. Niet genoten \D\ dagen komen te ven-allen.

3.10.3.2 \D\ dagen wetenschappelijk personeel. t-let wetenschappelijk personeel dient de ~I)\
dagen maandelijks op te nemen. Daarom zal het saldo \D\ dagen al aan het begin ‘an



ieder kalenderjaar volledig worden afgeboekt. \lleen in uitzonderingsgevallen waarin de
wetenschappelijke medewerker kan aantonen dat de maandelijks op te nemen ~D\ dagen
met genoten konden worden, kan na goedkeuring van de verantwoordelijke leidingge~ ende,
het CX 13 toestemming ge~ en de niet genoten ~D\ dag en) later in het jaar op te nemen.
Wetenschappelijk personeel dient niet genoten ~D\ dagen uiterlijk voor de 10’ van de
maand volgend op de maand waarin de dagen niet konden worden genoten bij de afdeling
P&O kenbaar te maken. De afdeling P&O zal daarna goedkeuring vragen aan de betreffende
leidinggevende en het CvB. Indien de aan~ raag niet voor de 10’ van de maand door P&O is
ontvangen, komt de \D\ dag te ~en allen.

3.10.4 Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de werknemer worden geen
\D\ dagen opgebouwd. Ook collectief aangewezen \D\’-dagen blijven niet staan.

3.10.5 Indien in verband met her belang van werkgever door de werknemer op zijn \D\ dagen
moer worden gewerkt, worden in onderling overleg vervangende dagen aangewezen.

3.10.6 De werknemer heeft bij beëindiging ~an de dienstbetrekking geen recht op uit betaling van
openstaande \D\ dagen, tenzij met de werkgever anders wordt overeengekomen.

3.11 Spaar \DX

De spaan ariant an \D\ dagen is per juli 2010 te vervallen. De door de medewerker
reeds gespaarde dagen blij~ en behouden. De aldus opgespaarde \D\ dagen kunnen in
blokken met een minimum van 10 en een maximum van 30 dagen worden opgenomen.

3.12 Flexibilisering arbeidsvoonvaarden
- Medewerkers die voor hun woon werkverkeer reizen met een O\7-abonnement kunnen

ervoor kiezen om brutoloon om te zetten in een (netto) 100° o vergoeding van hun
abonn e men ts kosten.

- Medewerkers kunnen ervoor kiezen om brutoloon te gebruiken voor de (netto) betaling
van het lidmaatschap van de vakbond(en) die deze C \O afsluit(en).

- Medewerkers kunnen ervoor kiezen om, binnen de grenzen die de fiscus stelt, brutoloon
in te zetten voor extra pensioenstoringen bij het ~BP.



HOOFDSTUk. 4 BIJZONDFR \ F RJ.Ol RIGLJ.JNGFN

4. 1 Bijzonder ~erlof

4.1.1 \ oor de toepassing ian dit artikel wordt met de echtgenoot of echtgenote van de
werknemer gelijkgcsteld de persoon met ‘vie de niet-gehuwde werknemer als levenspartner
samenwoont. Deze gelijkstelling ‘Jndt slechts plaats indien de werknemer de werkgever van
deze samenwoning schriftelijk mededeling heeft gedaan.

4.1.2 Bij bijzonder verlof wordt het salaris doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van
derden verkregen kunnen worden. De werknemer wordt een bijzonder verlof toegekend in
de onderstaande gevallen, indien hij mimmaal één dag van tevoren zijn werkgever met
opgave van redenen van het verzuim in kennis heeft gesteld:
a. Bij noodzakelijk artsen bezoek, ingeval deze verzorging niet buiten werktijd kan geschie

den: de tijd die er voor nodig is;
b. Bij ondertrouw van de werknemer: de tijd die ervoor nodig is, indien de ondertrouw niet

buiten werktijd kan geschieden: één dag;
c. I3ij bevalling van de echtgenote van werknemer: vijf dagen;
d. Bij huwelijk van de werknemer: vier dagen;

Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en tweede graad: één dag;
f. Bij 25 en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer: één dag;

g. Bij overlijden van bloedvenvanten in de eerste graad: vier dagen, in de tweede graad: twee
dagen, bij overige bloed of aanvenvanten: één dag;
Is de werknemer belast met de regeling van de begrafenis of van de nalatenschap dan wel
van beide, dan wordt hem buitengewoon verlof met behoud van het volle salaris verleend
voor maximaal vier dagen;

h. Bij verhuizing van de werknemer (éénmaal per kalenderjaar): één dag;
i. Wanneer de werknemer tengevolge van de vervulling van een hem buiten zijn schuld

door de wet of overheid opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te errichten,
mits deze ven~illing niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden en de ~er
plichung door de werknemer persoonlijk moet ~~orden nagekomen: gedurende een korte
door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur.

4.2 Ouderschapsverlof

Werkge~ er olgt de wetgeving terzake.

4.3 Zwangerschaps en bevallingsverlof

4.3.1 De ~erkneemsters van werkgever hebben in verband met zwangerschap en bevalling recht
op een ~oUedig betaald verlof gedurende tenminste 16 weken.
Om voor dit ~erlof in aanmerking te komen moet een verklaring van een arts of verlos
kundige worden overgelegd, waarin de vermoedelijke datum van bevalling wordt vermeld.

4.3.2 1-let zwangerschaps- en bevallingsverlof kan niet vroeger dan zes weken ~oor de vermoede
lijke bevallingsdatum ingaan en niet later dan de eerste dag waarop de bei alling binnen ~ier
weken is te verwachten.



4.3.3 Heeft de bevalling eerder plaats dan de in de verklaring aangegeven vermoedelijke

bevallis~gsdatum, dan bestaat in elk geval recht op 16 weken verlof. Heeft de bevalling later
plaats dan verwacht, clan wordt het verlof overeenkomstig verlengd.

4.4 Zorgverlof

Medewerkers kunnen in aanmerking komen ‘oor maximaal 10 dagen per jaar betaald
zorgverlof als zij de zorg op zich moeten nemen ‘oor iieke thuiswonende gezinsleden. Dat
de aanwezigheid thuis ~•an de medewerker noodzakelijk is voor de verzorging van de zieke,
dient op verzoek van de werkgever door middel van bewijsstukken aannemelijk te worden
gemaakt.
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5. 1 \ oorzieningen bij arbeidsongeschiktheid

De werkgever heeft ten behoeve van de werknemers ccii collectieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afgesloten.
Iedere werknemer neemt verplicht aan deze verzekering deel. De kosten hiervan worden
volledig door de werkgever gedragen. De werknemer kan individueel en ~rij~~ illig de
~erzekering aanvullen met een dekking ‘-oor volledige arbeidsongeschiktheid.

5.2 Procedure ziek- en betermekling

5.2.1 Een werknemer die door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te
verrichten, geeft hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder ge’ al binnen anderhalf uur nadat
de werkzaamheden hadden moeten worden aangevangen, kennis aan de directe
leidinggevende.
De directe leidinggevende geeft de melding door aan de afdeling Personeel en Organisatie en
zal contact met de zieke werknemer houden.

5.2.2 De werknemer die gedurende liet werk ziek wordt of door een ongeval wordt getroffen en
als gevolg daarvan de arbeid moet staken, zal zijn superieur direct daarvan in kennis stellen.

5.2.3 Ingeval van ziekte dient de werknemer aanwezig en bereikbaar te zijn op liet bij de
werkgever bekende adres, tenzij hij de ziekmelding een ander adres wordt opgegeven. Bij
verandering van verpleegadres dient, voorzover mogelijk, onmiddellijk melding daarvan
plaats te vinden bij de werkgever. 1’evens dient de werknemer zijn medewerking te verlenen
aan namens de werkgever verrichte controles en dient hij zich te houden aan de voor
schriften van de Ziektewet/WIA.

5.2.4 Zodra de werknemer in staat is of wordt geacht weer te werken, zal hij dit per omgaande en
in ieder geval uiterlijk om 10.00 uur op de dag van werkhervatting melden bij de werkgever.

5.2.5 Indien de werknemer gedurende een vakantie- of verlofjeriode ziek wordt, dient hij de
ziekmeldingsprocedure te volgen zoals in het voorgaande beschreven is. ~lleen als de
werknemer zich tijdig heeft ziek gemeld, of aan de hand van een verklaring van de
behandelend arts bij verblijf in liet buitenland, kan worden vastgesteld hoeveel
vakan~edagen eventueel niet genoten zijn vanwege arbeidsongeschiktheid.

5.3 Preventie, reïntegratie en inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Naar aanleiding van wetswijzigingen en door dc overheid voorgenomen maatregelen zijn de
volgende afspraken gemaakt over preventie, reïntegratie en inkomenszekerheid bij langdurige
arbeidsongeschiktheid

5.3.1 De zeggenschap van de ondernemingsraad over het contract met de \rho dienst,
reïntegratiebedrijven en vergelijkbare organisaties wordt verstrekt. Hiertoe worden nadere
afspraken met de ondernemingsraad gemaakt.
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5.3.2 Medewerkers hebben recht op inschakeling van een onafhankelijke tussenpersoon bij
reïntegratie, de kosten hiervan worden gedragen door Universiteit Nvenrode.

5.3.3 Medewerkers worden door Universiteit Nvenrode tijdig cii volledig geïnformeerd over hun
rechten en verplichtingen in verband met ziekte en reûitegratie.

5.3.4 Gedurende het eerste ziektejaar wordt 100°~~ van het laatstgenoten bruto salaris doorbetaald.

5.3.5 Behoudens toepassing van het onder punt 7 en 8 bepaalde, wordt gedurende het tweede
ziektejaar 700o van liet laatstgenoten bruto salaris doorbetaald.

5.3.6 De pensioenopbouw in het tweede ziektejaar wordt voortgezet op basis van 100° o, met
andere woorden: de pensioengrondslag blijft in het tweede ziektejaar ongewijzigd. De
medewerker betaalt pensioenpremie op basis van het 100°~ salaris.

5.3. De medewerker ontvangt een aanvulling tot 80°o van liet laatsrgenoten bruto salaris indien
de werknemer één van de volgende activiteiten uitvoert in het kader van een reiiitegratieplan:
werkzaamheden gericht op reïntegrade, scholing/training gencht op werkhervatdng in de
eigen of een andere (eventueel lager betaalde) functie, al dan niet hij de eigen werkgever.
Deze suppletie betreft alleen dat deel van het inkomen dat niet verkregen kan worden door
arbeid.

5.3.8 De medewerker die door de aard ;an de ziekte volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en
die naar het oordeel van het Sociaal Medisch I’eani in aanmerking zal komen vooir een
uitkering op basis van de IV \ (Inkomensverzekering \ olledige ~rbeidsongeschiktheid),
ontvangt een aanvulling tot 10000 van het laatstgenoten bruto salaris.

5.3.9 Uiterlijk in de 48 week van de arbeidsongeschiktheid wordt door de leidinggevende en de
afdeling P&O, samen met de betrokken medewerker, her 1 nektejaar en liet reïntegratieplan
geëvalueerd en eventueel herzien. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de
inkomensconsequenues bij langere arbeidsongeschiktheid. De medewerker ontvangt een
schriftelijke vastlegging an de inhoud van liet gesprek.

5.3.10 De werkgever spant zich ma’..imaal in voor behoud van werkgelegenheid voor medewerkers
die minder dan 35 arbeidsongeschikt zijn verklaard in het kader van de WIA. Voor deze
medewerkers zal slechts in die ge; allen een ontslagvergunning worden aangevraagd, waarin
ontslagbescliermiig tot onge~; enste rechtsongelijkheid zou leiden (bij; . ten opzichte van
arbeidsgescliikte medewerkers)

5.3.11 Uitzonderingen op het vorenstaande zijn de oproepkrachten; zij ontvangen eventueel
ziektegeld rechtstreeks van liet UWV

5.3.12 \ oor de werknemer die onregelmatigheidstoeslag heeft uitbetaald gekregen, wordt het loon
berekend op basis ;an liet gemiddeld onn angen loon over de drie maanden direct ;ooraf
gaande aan de eerste ziektedag.



5.3.13 Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de ziekte nier veroorzaakt is door opzet of
grove nalatigheid van de betrokken werknemer en de ziekte nier het gevolg is van een
lichaamsgebrek waaromtrenr de betrokken werknemer bij het aangaan ~an de arbeidsover
eenkomst aan de werkge~ er opzettelijk valse inlichtingen heeft gege; en of opzettelijk
informatie heeft~ erzwegen.

5.4 Vordering tot schade~ ergoeding

5.4.1 Indien de werknemer terzake ~an 7ijn arbeidsongeschiktheid dan wel uit hoofde van een
hem of haar overkomen ongeval jegens derden een vordering tot schadevergoeding wegens
loonderving kan doen gelden, wordt hij/zij geacht her recht op schadevergoeding ren belope
van de loonderving over te dragen aan de werkgever en bestaat de verplichting dit schriftelijk
te bevestigen.
In dat geval keert de werkgever niettemin het desbetreffende loonbedrag uit, doch slechts als
voorschot op deze schadevergoeding.

5.4.2 Indien werkgever ten behoeve van de door deze cessie verkregen rechten een juridische
procedure gaat instellen, zal hij de werknemer in de gelegenheid stellen om de cessie ook
betrekking te doen hebben op andere terzake door de werknemer geleden schade. Werkge
ver zal dan na de procedure her verkregen meerdere aan de werknemer afgedragen. De
kosten welke uit het rechtsgeding voortvloeien, worden niet op de werknemer verhaald.
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6.! Pensioenregehng

6.1.1 \lle werknemers nemen deel in het \ BP, zolang werkgever daartoe verplicht is dan ‘vel
daarbij is aangesloten. De bepalingen van de Wet \BP zijn van toepassing.

6.1.2 In het kader van de 1 £vensloopregeling is o~ ereengekomen dat Nvenrode het gebruik
van deze regeling als volgt zal faciliteren ‘oor die medewerkers op wie de levensloopregeing
nog van toepassing is.

N~ enrode betaalt bij opname ~an 1 ~ ensloopverlof gedurende maximaal 6 maanden het
werkge~ ersdeel van de pensioenpremie door op basis van het salaris dat geldt bij de start

~ an het ‘~ erlof.
N; enrode betaalt bij opname van het Levensloopverlof gedurende maximaal 6 maanden
de inkomensafbankeijke premie van 6,5° o voor de nieuwe zorgverzekering door.

Het is op dit moment voor de overlegpartners niet te voorzien hoe de nieuwe
l.~evensloopregeling zich zal ontwikkelen. Toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving en
het gebruik van deze regeling kunnen bij de overlegpartners leiden tot andere inzichten over
de invulling van de arbeidsvoorwaarden dienaangaande. Partijen hebben het recht om op
grond van zwaarwegende argumenten de nu gemaakte afspraken te herzien.

6.2 \ oorzieningen bij onvrijwillige werkeloosheid

6.2. 1 \‘oor medewerkers welke in dienst zijn getreden bij Stichting Nvenrode voor 1 januari 1996,
ook diegenen die per 1 januari 2005 zijn overgegaan naar Universiteit Nvenrode B\ , ~olgt
Nvenrode de ontslaguitkeringen van de sector Onderwijs (thans de BWNU).

6.2.2 De uitvoering van de werkeloosheidsuitkering is in geval van medewerkers die een

arbeidsovereenkomst hebben met de Stichting Nvenrode opgedragen aan het IJW\

6.2.3 Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Universiteit Nvenrode 1fl’ gelden de
werknemersverzekeringen zoals gebruikelijk binnen de private sector. De uitvoering ligt bij
het UWV.

6.2.4 Medewerkers zijn verplicht de aanwijzingen ~an de uih oerende instanties te volgen.
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.1 Reiskosten woon \4erkverkeer

.1.1 De regeling reiskosten woon werkverkeer is in overleg nier de vakorganisaties opgesteld en
opgenomen in bijlage 2.

.1.2 In onderling overleg kan tussen de werkgever en werknemer terzake een afwijkende regeling
worden getroffen.

.1.3. Uitbetaling van de reiskostenvergoeding blijft achterwege bij een aaneengesloten afwezigheid
van tenminste één kalendermaand (bijvoorbeeld vanwege ziekte of het volgen van
cursussen).

1.4. Voor medewerkers die op basis van de huidige regeling als bedoeld in 7.1.1, geen
tegemoetkoming ontvangen, is een “fiets-van-de-zaak” regeling ontwikkeld. \an
medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met Nyenrode van minimaal 0,5 fte,
verstrekt Nvenrode binnen de fiscale regelgeving terzake een “fiets-van-de-zaak” met een
cataloguswaarde tot maximaal €749, -. De inhoud van deze regeling is opgenomen in bijlage
5 van deze CAO.

7.2 Vergoeding dienstreizen

7.2.1 Onder dienstreis wordt in dit artikel verstaan: een in opdracht van de werkgever
ondernomen zakelijke reis binnen of buiten Nederland.

7.2.2 Dienstreizen worden als volgt vergoed:
- bij gebruik van openbaar vervoer door middel van overlegging van vervoersbewijzen (NS

2e klasse)
bij gebruik van eigen auto op basis van de fiscaal vrijgestelde maximale vergoeding.

- in ge; al van een buitenlandse dienstreis vindt de vergoeding plaats op basis van een voor
de aan; ang van de dienstreis door de werkgever goedgekeurde begroting.

3 Ziektekostenverzekering

.3.1 De ;~ erkge; er heeft ten behoe; e ;an de werknemers een collectieve ziektekostenverzekering
afgesloten bij IZ \. l3ij deelname aan de collectieve verzekering ontvangt de werknemer een
bruto bijdrage in de zorgpremie van € 8, per maand.

.3.2 De eventuele partner en kinderen van de werknemer kunnen in het collectief worden
mee; erzekerd. De werkgeversbijdrage in de premie geldt alleen ; oor de werknemer.

.3.3 De premie ; an de ziektekostenverzekering wordt door de werkge; er in maandelijkse
termijnen ingehouden op het salans ;an de werknemer.



7.4 Dicn~ddcding

7.4.1 \ oor bepaalde catcgoticën wcrknemcts wordt kosteloos dicnsddeding Ier beschikking ge
steM.

7.4.2 De werknemer draagt zorg voor bewassing en onderhoud van de kleding. Bij onzorgruldige
behandeling en bij verlics zal werkgever de betrokken werknemer aansprakelijk stellen voor
de restwaardc van de klcding. Werkge~ er gaat en an uit dat de kleding circa twee jaar
meegaat
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schaal 1 schaal 2 schaal 3 schaal 4 schaal 5
€ € € € €

0 1498 0 1531 0 1563 0 1600 0 1660
1 1563 1 1600 1 1600 1 1627 1 1733
2 1627 2 1660 2 1660 2 1696 2 1834
3 1660 3 1733 3 1733 3 1780 3 1962
4 1696 4 1780 4 1834 4 1898 4 2021
5 1733 5 1834 5 1898 5 1962 5 2084
6 1780 6 1898 6 1962 6 2021 6 2140

7 1962 7 2021 7 2084 7 2196
8 2084 8 2140 8 2257
9 2140 9 2196 9 2313

10 2257 10 2372

schaal 6 schaal 7 schaal 8 schaal 9 schaal 10
€ € € € €

0 1780 0 2021 0 2313 0 2545 0 2428
1 1834 1 2084 1 2428 1 2671 1 2545
2 1962 2 2196 2 2545 2 2806 2 2671
3 2084 3 2313 3 2671 3 2925 3 2806
4 2140 4 2372 4 2740 4 3046 4 2925
5 2196 5 2428 5 2806 5 3160 5 3046
6 2257 6 2487 6 2864 6 3271 6 3160
7 2313 7 2545 7 2925 7 3395 7 3271
8 2372 8 2607 8 2991 8 3505 8 3395
9 2428 9 2671 9 3046 9 3505

10 2487 10 2740 10 3101 10 3617
11 2545 11 3727

12 2607 12 3851

schaal 11 schaal 12 schaal 13 schaal 14 schaal 15
€ € € € €

0 3271 0 3974 0 4551 0 4779 0 5181
1 3395 1 4089 1 4667 1 4894 1 5327
2 3505 2 4206 2 4779 2 5040 2 5472
3 3617 3 4321 3 4894 3 5181 3 5618
4 3727 4 4434 4 5040 4 5327 4 5770
5 3851 5 4551 5 5181 5 5472 5 5926
6 3974 6 4667 6 5327 6 5618 6 6090
7 4089 7 4779 7 5472 7 5770 7 6282
8 4206 8 4894 8 5542 8 5926 8 6483
9 4321 9 5040 9 6090 9 6688

10 4434 10 5108
11 4493
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schaal 16 schaal 17 schaal 18 HgI A Hgl B
€ € € € €

0 5618
1 5770
2 5926
3 6090
4 6282
5 6483
6 6688
7 6902
8 7122
9 7347

0 6090
1 6282
2 6483
3 6688
4 6902
5 7122
6 7347
7 7583
8 7826
9 8075

0 6688
1 6902
2 7122
3 7347
4 7583
5 7826
6 8075
7 8832
8 8601
9 8876

0 5040
1 5181
2 5327
3 5472
4 5618
5 5770
6 5926
7 6090
8 6282
9 6483

10 6688
11 6902
12 7122
13 7347

0 5618
1 5770
2 5926
3 6090
4 6282
5 6483
6 6688
7 6902
8 7122
9 7347

10 7583
11 7826
12 8075
13 8332
14 8601
15 8876

stu.ass
€

2e 1834
3e 1962
4e 2140



I3IJLAGE 2 REGELING TIiGEMOIH:TKQMJN(; REISKOSTEN WOON
WERKVERKEER

\‘oor alle werknemers geldt onderstaande regeling tegemoetkoming in de reiskosten woon
werkverkeer, met uitzondering van:
1 werknemers die gebruik maken van een door de werkge~ er ter beschikking gestelde auto;
2. stagiaires.

De maandelijkse tegemoetkoming in de reiskosten woon werkverkeer wordt gebaseerd op het aantal
af te leggen kilometers enkele reis per dag in liet kader an het woon-werkverkeer.
\ oor de vaststelling van de afstand woning-werk ~~ordt gebruik gemaakt van het routeplanner
programma van de \NWI3.

O~er de periode 1januari 2013 tot en met 30Juni 2013 blijft de oorspronkelijke
~~oonwerkvergoeding gehandhaafd en die is als volgt:

De maandelijkse tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van onderstaand overzicht:
enkele reisafstand van 10 tot 15 km € 67,

van 15 tot 20 kin € 93,
20 kin of meer € 133,

Over de periode 1 Juli 2013 tot en met 31 December 2014 geldende volgende bedragen.
De maandelijkse tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand ~an onderstaand overzicht:
enkele reisafstand

van 10 tot 15 kin € 79,
van 15 tot 20km € 119,
20 kin of meer € 159,

Een behoeve van het aantal dagen waarover de tegemoetkoming wordt berekend, wordt uitgegaan
van het aantal vastgestelde werkdagen in het weekrooster.

De tegemoetkoming wordt uitbetaald onder toepassing van de terzake geldende fiscale wet en
regelgeving.

Student assistenten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten
woon-werkverkeer na overlegging van een kopie van hun 0V—jaarkaart.
Kunnen zij op hun ingeroosterde dagen gebruik maken van de 0V-jaarkaart dan komen iij oor
die dagen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De tegemoetkoming reiskosten woon werkverkeer voor min-max medewerkers/sters ~~ordt,
gebaseerd op de afstand woning werk, achteraf en per maand vastgesteld aan de hand van het
werkelijk aantal gewerkte dagen.
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Inleiding
In de C ~O van Nvenrode is afgesproken dat het management ;an Nvenrode beleid zal formuleren
op het gebied «an opleidingen voor medewerkers. De behoefte aan een dergelijk beleid komt voort
uit de overtuiging dat het wenselijk en noodzakelijk is beter en meer te investeren in de ontwikkeling
van onze medewerkers. Dat heeft verschillende redenen:

de organisane is voortdurend in ontwikkeling, we hebben grote ambities en willen steeds betere
prestaties leveren. Daardoor worden ook aan liet functioneren van medewerkers voortdurend
andere en soms zwaardere eisen gesteld ;~ orden. Dat; raagt om competentie ontwikkeling van de
medewerkers en dus, zoals wij al onze klanten en opdrachtgevers voorhouden, om het investeren
daarin. Opleiding is één van de manieren waarop zo’n investering vorm kan krijgen.
medewerkers zijn voortdurend in ontwikkeling, ze willen zich ontplooien en hun vaardigheden
~ergroten. Een deel van de medewerkers wil dit doen om hun huidige functie beter en met meer
plezier te kunnen uitoefenen. ~nderen willen dit doen vooral in het licht van
loopbaanontwikkeling binnen Ni enrode. Weer anderen willen dit doen om hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten emplo~ abiliteit Ook hierbij is opleiding één van de manieren om aan
deze behoefte tegemoet te komen.
Nyenrode wil een aantrekkelijke werkgever zijn op de arbeidsmarkt. Eén van de criteria waarop
wij door (potentiële) werknemers beoordeeld werden is de mate waarin wij investeren in onze
medewerkers, o.a. door een helder opleidingsbeleid en het beschikbaar stellen van
opleidingsfaciliteiten.

De ~oorliggende nota schets een opleidmgsbeleid in grote lijnen. De invalshoek hierbij is ,eer
pragmatisch. /onder eerst te streven naar duidelijkheid over “the big picture ‘ wat is onze strategie,
wat vraagt dit aan kerncompetenties van onze medewerkers en hoe gaan we deze 5; stematisch
ontwikkelen middels beoordeling, coaching en opleiding), beoogt de7e nota de uitgangspunten,
doelstellingen en faciliteiten van Nvenrode op het gebied van opleiding ;~ eer te ge; en.

l3eleidsuitgangspun ten
nn ersiteit N; enrode ~t ii een voortdurende ontwikkeling van haar mede;~ erkers be~ orderen

teneinde hen in staat te stellen om nu en in de toekomst optimaal bij te dragen aan liet bereiken van
de doelstellingen van Nvenrode, aan het venvezenlijken van de ambities van medewerkers m.b.t.
loopbaanontwikkeling en aan het op peil houden of vergroten van emplo; abiliteit ; an medewerkers.
Uitgangspunten hierbij zijn dat:

ontwikkeling een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen werkge~ er en medewerker;
ontwikkeling ~an betekenis en waarde moet 7ijn “oor 7owel werkge; er als medewerker.

Nvenrode bevordert de ontwikkeling van haar medewerkers op vele manieren: door liet bieden van
uitdagende functies en (mdi; iduele doelstellingen, regelniatige en heldere feedback over
functioneren, coaching en begeleiding, mogelijkheden voor loopbaanonewikkeling, etc. Daarnaast
biedt Nyenrode faciliteiten ;oor opleiding en training, liet bezoeken van bijeenkomsten van
vakgenoten (congressen, seminars, etc. en zelfstudie. Deze beleidsnota beperkt zich tot de laatste
categorie van instrumenten, inclusief congressen, seminars etc., in het vervolg kortheidshalve aan te
duiden met opleiding.
Opleidingsplannen worden gekoppeld aan de uitkomsten van beoordehngs en of
loopbaangesprekken.



Faciliteiten die ter beschikking gesteld worden
I3ij het beschikbaar stellen van geldelijke faciliteiten worden de volgende spelregels gehanteerd:

kosten van opleiding die door beide partijen noodzakelijk geacht wordt voor een goede
uitoefening ~an de functie: 1000 o ~ergoeding;
kosten van opleiding die niet noodzakelijk geacht wordt voor de huidige functie, maar door beide
partijen wenselijk geacht wordt voor de huidige functie en loopbaanontwikkeling: 750

vergoeding;
kosten voor opleiding die de emplovabiliteit van medewerkers bevordert: 500 o vergoeding.

‘las, het beschikbaar stellen van tijdsfactliteiten ten behoeve an het volgen van een opleiding
‘borden in dezelfde lijn afspraken gemaakt:

noodzakelijk geachte opleiding: 10000 werktijd ~oor zo~ er de opleiding noodzakelijkerwijs binnen
de reguliere werktijden valt;
wenselijk geachte opleiding: 750() werktijd oorzo~ er de opleiding noodzakelijkenvijs binnen de
reguliere werktijd valt;
opleiding in het kader van bevordering emplo~abi1iteit: 50° 0 ~~erkdjd ‘-oor zover de opleiding
noodzakelijkerwijs binnen de reguliere werktijd ‘alt.

tijd die eventueel noodzakelijk geacht wordt ter voorbereiding op examens kan in nader overleg
tussen medewerker en leidinggevende additioneel als werktijd ter beschikking gesteld worden.

In geval van een wijziging in de organisatie waarbij functies van medewerkers ingrijpend wijzigen of
komen te “en-allen zullen separate afspraken gemaakt worden met de overlegpartner(s) over
eventuele opleidingen. Uitgangspunt hierbij is een 1000 0 kosten en tijdvergoeding door Nyenrode.
Deze kosten vallen buiten het reguliere opleidingsbudget.

“Jvenrode stelt de eigen (open inschrijvin~ programma’s ruimhartig open ~oor deelname door eigen
medewerkers. \ oonvaarden Inen-oor zijn:

de opleiding wordt noodzakelijk of wenselijk voor het functioneren ~an betrokkene geacht;
betrokkene ~oldoet aan de eisen voor deelname aan het programma;
er is ruimte in het programma, d.w.z. de N; enrode medewerker beiet niet een plek van een
e\terne kandidaat.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan dan worden ‘-oor deelname alleen de marginale kosten in
rekening gebracht (d.w.z. out-of-pocket kosten plus een geringe vergoeding voor “begeleidingstijd”).

‘1 erugbetalingsregeling
oor het vergoeden van opleidingskosten wordt in principe een terugbetalingsregeling als

~oonvaarde gesteld, tenzij de verantwoordelijke budgethouder dit niet wenselijk of noodzakelijk
~ indt.
Indiende medewerker op eigen initiatief de arbeidsrelatie met Nvenrode verbreekt geldt de volgende
regeling:
- indien de medewerker de arbeidsrelatie verbreekt binnen 1 jaar nadat de tegemoetkoming door

Nvenrode is verstrekt, is de medewerker gehouden om 750 van de tegemoetkoming terug te
betalen;

- indien de medewerker de arbeidsrelatie verbreekt na 1 jaar maar binnen 2 jaar nadat de
tegemoetkoming door Nyenrode is verstrekt, is de medewerker gehouden om 50°~~ van de
tegemoetkonung terug te betalen;
van de toegekende vergoeding wordt 25° o teruggevorderd indien het diensti erband in het derde
jaar na afloop van de studie op ~erzoek an de werknemer wordt beëindigd en de totale
~ergoeding € 10.000, of meer bedraagt. Indien de totale vergoeding minder dan € 10.000,
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bedraagt, ven-alt de terugvorderingsregeling in liet derde jaar.

Desgewenst kan door de verantwoordelijke budgethouder het met succes afronden van een
opleiding als aanvullende voon~ aarde ;oor ergoeding gesteld worden.

oor noodzakelijke vakopleidingen (bv. een BI-IS opleiding, een opleiding die noodzakelijk is om
apparatuur veilig en verantwoord te gebruiken wordt geen terugbetalingsregeling afgesproken.

\ eran~voordeliikheid voor opleidingsbudget
I3eheer van het opleidingsbudget en toekenning an opleidingsfaciliteiten vindt “decentraal” plaats
door de budgethouders. \chtergrond hierbij is dat de budgethouder verantwoordelijk is voor alle
personele kosten van zijn haar onderdeel. len centraal opleidingsbudget onder beheer van een
afdeling P&O past niet in deze filosofie. Bovendien zijn budgethouders het best in staat om te
beoordelen in welke mate opleidingen \ oor hun medewerkers noodzakelijk of wenselijk zijn.

De afdeling P&O vervult een ad;•iserende rol, b.v. over de invulling van een specifiek
opleidingstraject. De afdeling heeft tevens een adviserende (“bemiddelende”) rol in die ge~ allen
waarin een medewerker en zijn haar leidinggevende het niet eens kunnen worden over het
vergoedings-percentage is een opleiding wel of niet noodzakelijk voor de uitoefening ‘~ an de
functie). Een advies in deze kan zowel door de leidinggevende als door de medewerker ~torden
aangevraagd.
De afdeling P&O wordt door de budgethouder geïnformeerd over ter beschikking gestelde
opleidingsfaciliteiten, in verband met opname van deze informatie ~ personeelsdossiers en het
eventueel opstellen van een rerugbetalingovereenkomst.

Informatie aan de OR
jaarlijks wordt de OR geihformeerd over het opleidingsbeleid in financiële zin alsmede ook in
inhoudelijke zin (boe zijn de spelregels bij het toekennen van faciliteiten gehanteerd, wat voor soort
opleidingen zijn gefaciliteerd). 1—let doel hiervan is niet om individuele beslissrngen te bespreken maar
om in meer algemene zin te kunnen vaststellen of het management op een effecne~ e wijze met het
opleidingsbeleid en de faciliteiten omgaat.



BIJT ~GE 4 REGELING GRATIFICATII3 AMBTSJUBIIYUM

1 nleiding
Medewerkers die 25 of 40 jaar aaneengesloten bij N; enrode 111 dienst zijn onn angen een gratificatie
op basis ;an een zgn. “bedrijfsjubileum”. Deze gratificafle bedraagt één bruto maandsalaris, welke
bruto ~oor netto ~xordt uitbetaald voor zover de fiscus dit toelaat. De toekenning van de gratificatie
“bedrijfsjubileum” ~~ordt beschreven in art. .3.5.1 en 3.5.2 van deC ‘.0.

Op grond an artikel 3.5.3 van de C ‘.0 van Universiteit Nycnrode B\ geldt ‘~ oor medewerkers in
dienst getreden bij de Stichting Nvenrodc ‘-oor 1 januari 1996 een o~ ergangsregeling terzake het
bedrijfsjubileum. Op hen is de regeling “ambtsjubileum” van toepassing zoals die gehanteerd wordt
binnen het verband van de VSNU. Kort samengevat houdt deze overgangsregeling in dat de
genoemde groep in aanmerking komt voor een gratificatie wanneer zij 25 of 40 in overheidsdienst of
in aan overheid gerelateerde dienstbetrekking zijn.

Op basis van deC ‘.0 van de VSNU stelt de werkge~ er nadere regels vast met betrekking tot het
toekennen van een dergelijk gratificatic. Onderstaand ~ orden de nadere regels voor de7e
overgangsregeling beschreven:

1 oekenning

- De werknemer wordt bij het bereiken van een diensttijd van 25 of 40 jaar een gratificatie
toegekend.

- De gratiflcatie bedraagt 50° o van de maandbezoldiging bij een 25 jarig ambtsjubileum en 70~’
an de maandbezoicliging hij een 40 jarig ambtsjubileum.

— Indien de mede~x erker op de dag van zijn ontslag de datum van zijn ambtsjubiieum zou bereiken,
dan wordt cie datum van het ambtsjubileum vastgesteld op de dag vôôr de ingangsdatum van her
ontslag.

- De toekenning van de gratificatie vindt niet plaats als de werknemer in verband met zijn diensttijd
al een gratificane of uitkering op dezelfde grondslag heeft ontvangen.

- Indien de medewerker die op grond van deze overgangsregeling ecn gradficatie ambtsjubileum
heeft ontvangen, in aanmerking komt voor een gratificatie bcdrijfsjubileum (art. 3.5.1 en 3.5.2.
van de C ‘.0 van Nyenrode) dan wordt deze gratiflcatie verminderd met het reeds ontvangen
bedrag van dc gratificatie ambtsjubilcum.

Gratificatiegrondsiag
oor de berekening van de gratificatie wordt verstaan onder bezoldiging:

a. het salaris dat het personeelslid geniet op de datum van zijn ambtsjubileum, vermeerderd met de
akantie uitkering en de eindejaarsuirkering;

b. het bedrag dat de medewerker in de drie maanden voorafgaand aan het ambtsjubileum gemiddeld
per maand heeft genoten aan toelage wegens onregelmatige dienst.

\lgemene bepalingen voor de berekening van de diensttijd
a. De diensttijd als deeltijder wordt ongeacht dc omvang volledig als diensttijd aangemerkt;
b. De diensttijd als stagiair wordt als diensttijd aangemerkt voorzover er sprake is van een ~olledige

dagtaak;
c. De diensttijd hoeft niet aaneengesloten te zijn;
d. De tijd die niet in actieve dienst is doorgebracht wegens het bekleden van een politiek ambt

wordt niet als diensttijd meegeteld;
Buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging wordt niet meegeteld, tenzij dit verlof is
verleend (mede) in het algemeen belang;
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f. Dubbeltefling van diensttijd wegens verblijf in de tropen vindt niet plaats.

Diensttijd
\Is diensttijd ‘-oor de toekenning van een gratificatie ambtsjubileum geldt de tijd doorgebracht:

a. \ls werknemer van een van de Nederlandse um~ ersiteiten;
b. In burgerlijke dienst bij de Nederlandse overheid, de N\ Nederlandse Spoorwegen en de

~oormaIige N\ \rtillerie Inrichtingen’;
c. In dienst bij instellingen voor bijzonder onderwijs, mits op deze instellingen het \BP reglement

~ an toepassing is;

d. In dienst ~an een naamloze vennootschap, een besloten ;ennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, vereniging en stichting, ~~aarop de bepalingen van het ABP-reglemenr van
toepassing zijn verklaard, met dien verstande dat deze tijd pas meetelt vanaf de datum waarop
deze vennootschap, vereniging of stichting onder de werking van het :~BP-reglement wet is
gekomen (bijvoorbeeld ZWO per 1-1-66 en lOM vanaf 1 1 77);

e. In burgerlijke dienst bij dc overheid in Suriname, tot de soevereiniteitsoverdracht op 25
november 1975, de Nederlandse Antillen en \ruba en bij de voormalige gouvernementen van
Suriname Curaçao en Nieuw Guinea;

f. In dienst bij het niet-openbaar onderwijs in de onder e genoemde landen en voormalige
overzeese rijksdelen, voor zover dat de werknemer onder de werkingssfeer van een
overheidspensioenregeling bracht of zou hebben gebracht indien hij in vaste dienst was geweest;

g. Tot en met 31 december 1954 in dienst van de Republiek Indonesië voor zover die tijd door de
garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië wordt bestreken;

h. In Nederlandse militaire of daarmee voor de toepassing van het algemeen rijksambtenaren
reglement gelijkgestelde dienst. [-lieronder valt ook de dienst bij het voormalige KNII en de
troepen in Suriname en de Nederlandse \ntillen.



l3lJLAGli 5 REGELING “FIETS-VAN-DE-! \ ‘IK”

Inhoud van de regeling: Universiteit Nvenrode wil met de regeling “fiets-van-de-zaak” het woon

werkverkeer per fiets stimuleren. Daarom wil N~ enrode een N~ enrode fiets verstrekken aan
medewerkers clie binnen een straal van 10 kilometer van Nvenrode wonen, binnen de regels die door
de Belastingdienst hiervoor zijn opgesteld.
De medewerker kan per 1Juli2013 een N enrode-fiets aanschaffen mct een cataloguswaarde van
maximaal €749 - inclusief BTW. Een Nvenrode fiets wordt maximaal eens per 3 jaar ter
beschikking gesteld. De Nvenrode fiets wordt eigendom van de medewerker.

\ oorwaarden om voor de Nvenrode-fiets in aanmerking te komen.
Om in aanmerking te komen ‘-oor een Nvenrode-flets gelden de volgende voorwaarden:
1. De arbeidsovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de medewerker is in dienst van N~’enrode en heeft een arbeidsovereenkomst:
- voor onbepaalde tijd of;
- voor bepaalde tijd voor minimaal 1 jaar, welke op het moment van verstrekking van de

Nvenrode-fiets nog minimaal 6 maanden doorloopt.
- Medewerkers die op dit moment nog gebruik maken van de oude (ietsregeling kunnen

uitsluitend gebruik gaan maken van deze nieuwe regeling drie jaar na de aanschaf van hun
fiets.

- de proeftijd is verstreken;
- de arbeidsovereenkomst heeft een omvang van 0,5 fte of meer (deze beperking geldt niet als

de medewerker al 10 jaar of langer bij Nyenrode in dienst bent: in dat geval komt hij
ongeacht de omvang van de aanstelling in aanmerking voor een fiets);

— de medewerker woont binnen een straal van 10 km van Nvenrode en onn angt geen
reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

2. De medewerker gaat akkoord met de terugbetalingsregeling:
Indien de medewerker op eigen initiatief het dienstverband met Nyenrode beeindigt of wanneer
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, dient hij een deel ;an de waarde van de
Nyenrode-fiets terug te betalen. Hiervoor gelden de volgende regels:
- bij beëindiging binnen 1 jaar na verstrekking van de Nyenrode-fiets: 7500 terugbetalen;
— bij beëindiging tussen 1 en 2 jaar na verstrekking van de Nyenrode—fiets: 50° o terugbetalen;
- bij beëindiging tussen 2 en 3 jaar na verstrekking van de Nvenrode-fiets: 25° o terugbetalen.
Bij beëindiging na 3 jaar na verstrekking van de Nvenrode fiets is geen terugbetaling meer
verschuldigd.

Indien de medewerker vanwege een eventuele verhuizing binnen de hierboven genoemde
termijnen, op basis van de nieuwe afstand woon-werkverkeer aanspraak kan maken op een
reiskosten vergoeding, dan geldt dezelfde terugbetalingsregeling.

3. De medewerker gaat akkoord met een “fiets-verklaring” ‘-oor de Belastingdienst
Om te voorkomen dat de medewerker of Nvenrode problemen krijgt met de Belastingdienst
dient hij een verklaring te ondertekenen dat hij de woon werk~ erkeer meer dan de helft van het
aantal werkdagen per fiets aflegt. Aangezien de medewerker echter binnen een straal van 10
kilometer van Nvenrode woont, wordt dit door de Belastingdienst al snel aannemelijk geacht.
Nvenrode zal dus niet aan de Poort hoeven te controleren hoe ~aak men met de fiets naar uw
werk komt.
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BIJLAGE 6 BEZW ~AR- EN I3EROEpspRoCJu)upJ~s BIJ I•UNCÏIEHILRZIFnINÇ

Dc wijzigingen voortvloeiend uit de herziening van het functiehuis gaan per 1 Maart 2014 in.
Nvenrode wil medewerkers de mogelijkheid geven bezwaar te maken tegen liet onderzoeksresultaat
zoals dit schriftelijk door de werkgever kenbaar is gemaakt.
In dat kader stelt Nvenrode het volgende model voor bestaande uit twee fases, te weten
a. Overlegfase en
b. Bezwaar heroepsfase

Overlegfase
\ oorafgaande aan de bezwaar en beroepsfase is er een ‘erplichte overlegfase, waarin de
medewerker met zijn leidinggevende in overleg treedt omdat hij zich niet (meer) kan vinden in de in

de functieomschrijving vastgelegde functie inhoud en/of de vastgestelde functiegroepindeling.
In deze overlegfase kan vastgesteld worden dat de functieomschrijving wel aansluit bij de
werkzaamheden en dat de toegekende functiegroepindeling passend is, of dat de
functieomschrijving onvoldoende aansluit bij de werkzaamheden en/of een heroverweging van liet
functieniveau gewenst is.

Indien de medewerker cii de leidinggevende tot het gemeenschappelijk oordeel komen dat de
functie opnieuw onderzocht dient te worden, wordt HR gevraagd om een nieuw functieonderzoek
te initiëren, dat dan volgens de gangbare procedure zal worden uitgevoerd.

Bezwaar/Beroepsfase
De medewerker kan bez~~ aar aantekenen ~i anneer hij zich niet kan vinden in het resultaat uit de
overlegfase. blij dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan HR, binnen de overeengekomen termijn
na in kennisstelling van het resultaat van de overlegfase. 1’evens informeert hij zijn leidingge~ ende
hierover. 1-let bezwaar wordt vervolgens in behandeling genomen door een bezwaren commissie
die zich kan laten bijstaan door een externe functiewaarderingsdeskundige.
Deze bezwaren commissie bestaat uit drie leden; een door werkgever aan te wijzen, een aan te
wijzen middels een werknemersorganisatie en een onafhankelijke deskundige als voorzitter. Deze
bezwaren commissie heeft geen leden die direct betrokken zijn (geweest) hij de funcrieindeling an
bezwaarde. De bezwarencommissie zal de werknemer die bezwaar maakt, hierna te noemen
“bezwaarde”en werkgever horen en het bezwaar binnen de in de bezwaarprocedure
voorgeschreven termijn afwikkelen door binnen die termijn aan werkgever een advies uit te
brengen en daarvan afschrift aan bezwaarde te sturen. De werkgever neemt binnen 6 weken na
ontvangst van liet advies schriftelijk een beslissing en stuurt daarvan afschrift aan bezwaarde en de
bez wa rencommis sie.



Bijl \GE 7 VERNIEIJWINGS ~GFND \

\ ernieuwingsagenda Nvenrode

Het betreft hier ondenverpen die Nvenrode graag in de ioop van 2013 en 2014 wil uitwerken.
Het is de insteek van Nvenrode om de uitkomsten dan ook op te nemen in een Cao die ‘~ anaf 1
Jan 2015 zal gelden.
‘I’hema’s die Nyenrode in dat kader verder wil bestuderen 71;n:

— Duurzame inzetbaarheid met speciale focus op onder meer de ontwikkeling van
medewerkers,

Moderniseren van cao ~bondiger meer El gestuurd screenen op “verouderde regelingen”
zoals overwerk, bijzonder verlof, jubilea, etc,. .

Flexibilisering van \ erlof \D\ en seniorendagen, middels mogelijkerwijs de introductie van
een persoonlijk keuze budget,

We rkko s tenregeli lig,

Stimulering 0V,

Versterking gelijkwaardigheid werknemer werkge~ er arbeidsrelatie.


