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De kracht van CROW 

 

CROW is hèt nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze 

not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor 

beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. De kennis, veelal in de vorm 

van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via publicaties, 

websites, cursussen & opleidingen en congressen. 

 

CROW wil zich nadrukkelijk onderscheiden om ook in de toekomst haar klanten de juiste en meest 

praktisch toepasbare kennis aan te kunnen bieden. Om deze doelstelling mede te kunnen realiseren en 

om hiervoor de juiste medewerkers aan te kunnen trekken heeft CROW een thematische CAO 

afgesloten die volledig recht doet aan modern werkgever- en werknemerschap. 

 

CROW is gevestigd te Ede. 

 

 

Onze missie 
 

Met ons motto ‘praktische kennis direct toepasbaar’ dragen wij de essentie van onze missie uit. Die 

praktische kennis ontwikkelen, beheren en verspreiden wij voor de professional in het brede werkveld 

van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Dat doen wij vanuit een maatschappelijk 

perspectief: het bevorderen van uniformiteit, transparantie en efficiency. Zo bieden wij de markt een 

product dat werk uit handen neemt, kostenbesparend werkt, van meer werk minder werk maakt.  

 

Onze visie  
 

De professional in zijn dagelijkse werk op het juiste moment het juiste gereedschap aanreiken. Om dat 

ook in de toekomst slagvaardig te doen, zien wij het ‘aanjagen’ van de dynamiek in onze kenniscyclus 

als belangrijkste troef: formuleren van programma’s, vastleggen en toepassen van kennis, leren van 

de praktijk. Dat betekent alles op alles zetten om onze platformfunctie te versterken. Door 

professionals bijeen te brengen, samenwerkingsverbanden te intensiveren, nieuwe werkvelden te 

exploreren. Én door een ondernemende, klantgerichte en bedrijfsmatige organisatiecultuur te 

stimuleren.  

 

Onze strategie 
 

Onze strategische agenda wordt bepaald door de dynamiek van onze omgeving. Ontwikkelingen in 

werkveld en samenleving volgen wij op de voet. Alert, proactief, en anticiperend door adequaat op 

nieuwe marktbehoeften cq ontwikkelingen in te spelen. 

Daartoe bouwen wij hechte relaties op met professionals en managers bij alle relevante organisaties 

die zich bezighouden met bouwmanagement, infrastructuur, ruimte en mobiliteit. Wij doen dat ‘op 

eigen kracht’, maar ook - daar waar wij onze marktpositie actiever kunnen profileren - door 

bouwbreed nieuwe allianties aan te gaan met andere (kennis)instellingen. Naast het ontwikkelen van 

kennis zien wij in ons takenpakket het belang van het borgen, beheren en verspreiden van kennis sterk 

toenemen. 
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 1:  DEFINITIES 

 

 

In deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt verstaan onder: 

 

a. werkgever:  

Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, 

vervoer en openbare ruimte, gevestigd te Ede. 

 

b. werknemersorganisatie de Unie, gevestigd te Culemborg 

 

c. werknemer: de persoon in dienst van de werkgever 

 

d. maand: een volle kalendermaand  

 

e. maandsalaris het bruto salaris per maand zoals dat voortvloeit uit 

toepassing van de salarisschalen; 

 

f. partner:  Echtgenoot en/of partner : hij of zij met wie de werknemer is 

gehuwd, een geregistreerd partnerschap is aangegaan dan wel 

met wie hij of zij blijkens een bij de werkgever gedeponeerd 

samenlevingscontract een duurzaam samenlevingsverband 

vormt. 

 

g. personeelshandboek het geheel van andere in de onderneming geldende 

   collectieve regelingen ten aanzien van de  

   arbeidsvoorwaarden, sociaal beleid en huishoudelijke zaken) 

 

 

Daar waar in deze cao wordt gesproken over ‘hij’ wordt tevens bedoeld ‘zij’; 

 

CAO en Personeelshandboek 

 

In het Personeelshandboek worden de overige regelingen en bepalingen, welke bij CROW van kracht 

zijn, nader uitgewerkt



 

 

7 

ARTIKEL 2: DUUR EN WIJZIGING VAN DE CAO EN DE OPLOSSING VAN   

  GESCHILLEN  

 

1. Deze cao treedt in werking per 1 januari 2010 en eindigt op 31 december 2010. 

 

2. Behoudens opzegging door een der partijen wordt deze cao geacht telkens met een jaar te zijn 

 verlengd. Opzegging dient ten minste drie maanden voor de afloopdatum te geschieden bij 

 aangetekend schrijven aan de andere partij. 

 

3. Wijziging van deze cao tijdens de looptijd is alleen mogelijk als naar het oordeel van de partijen 

 bijzondere omstandigheden, die zij aan het begin van de contractperiode niet konden voorzien, een 

 dergelijke wijziging rechtvaardigen.  

 

4. Geschillen 

 Een geschil is aanwezig wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Partijen 

 verklaren om in dit geval met elkaar in overleg te treden, e.e.a. voorzover dit niet tijdens het 

 tussentijds overleg ter sprake kan komen. 

 

 

ARTIKEL 3: DEELTIJDWERKNEMER 

 

Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedraagt 

dan de arbeidsduur van een voltijdwerknemer zijn de bepalingen van deze cao naar evenredigheid van 

de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende 

artikelen anders is vermeld. 

 

 

ARTIKEL 4: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN CAO-PARTIJEN 

 

1. De werkgever en werknemersorganisatie zullen deze cao naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid nakomen. 

2. De werknemersorganisatie zal op alle mogelijke wijzen nakoming van deze cao door haar leden 

bevorderen en geen actie voeren of bevorderen die beoogt wijziging te brengen in deze cao. Ook 

zal zij haar volledige medewerking aan de werkgever verlenen tot een ongestoorde voortzetting van 

de onderneming.  

 

 

ARTIKEL 5: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

 

1. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden die 

in strijd zijn met hetgeen in deze cao is bepaald. De werkgever zal een exemplaar van deze cao, 

alsmede van de wijzigingen, aan de werknemer uitreiken. 

 

2. De werkgever draagt zorg voor goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf en zal daarbij de 

belangen van de werknemer behartigen, een en ander zoals een goed werkgever betaamt. De 

werkgever geeft daartoe de nodige aanwijzingen en voorschriften, stelt zonodig 

veiligheidsmiddelen ter beschikking en zorgt voor medische begeleiding. 

De werkgever biedt de werknemer de mogelijkheid tot het ondergaan van een preventief medisch 

onderzoek. 
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3. In de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers zal deze cao van toepassing worden 

verklaard. 

 

4. Regeling werkgeversbijdrage aan de Unie 

De werkgever verstrekt een bijdrage overeenkomstig de tussen AWVN en de Unie gesloten 

overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de werknemersorganisaties. 

 
 

5. CROW kan de kosten van een lidmaatschap van de vakbond op een fiscaal vriendelijke manier in 

mindering brengen op het salaris van de medewerker. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen 

naar de Regeling Fiscale uitruil.  

 De medewerker kan per kalenderjaar bij zijn/haar vakbond een brief opvragen waarin de vakbond 

verklaart wat de betaalde contributie in het betreffende kalenderjaar is geweest. Op basis van deze 

brief verrekent de administratie de vakbondscontributie met het salaris. Alleen daadwerkelijk 

betaalde contributies over het lopende kalenderjaar kunnen fiscaal worden verrekend.  

 
 

6. Bescherming van kaderleden 

 

 1. De werkgever draagt er zorg voor, dat een kaderlid van de werknemersorganisatie uit hoofde 

  van zijn verenigingswerk in de onderneming niet in zijn positie als werknemer wordt geschaad. 

 2. Kaderlid van de werknemersorganisatie is de in de onderneming werkzame persoon, die een 

  bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefent voor de werknemersorganisatie waarvan 

  hij lid is en die als zodanig door die organisatie bij de werkgever schriftelijk is aangemeld. 

 

7. Gedragsregels bij fusies e.d. 

 

Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiende uit het S.E.R. besluit Fusiegedragsregels, is de 

werkgever verplicht, om bij fusies, bedrijfssluitingen, concentraties e.d. onverwijld in overleg treden 

betreffende het opvangen van de sociale gevolgen voor de werknemers. 

 

 

ARTIKEL 6: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

 

1. De werknemer zal de belangen van de onderneming van de werkgever als een goed werknemer 

behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. 

De werknemer zal alle in de onderneming geldende regels naleven. 

 

2. De werknemer zal alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover 

deze in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij alle 

verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 

 

3. De werknemer zal zich voor wat betreft zijn werk- en rusttijd houden aan de voor hem geldende 

werktijdregeling. 

 

4. De werknemer is incidenteel gehouden ook buiten de vastgestelde werktijden arbeid te verrichten, 

voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen van deze cao 

in acht neemt.  
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5. Nevenwerkzaamheden 

 

a. Het is de werknemer niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever. Onder nevenwerkzaamheden worden 

mede verstaan: 

- het bekleden van een betaalde of onbetaalde functie anders dan in dienst van de werkgever; 

- het uitoefenen van enig beroep of bedrijf dan wel het drijven van handel; 

- het ontwerpen, het leiden, het uitvoeren van en houden van toezicht op ander werk dan dat van de  

  werkgever. 

b. Werkgever zal zijn toestemming zondermeer verlenen indien de nevenwerkzaamheden 

werknemer niet belemmeren in een goede uitoefening van zijn functie, het belang van de 

onderneming daardoor niet wordt geschaad alsmede er door de combinatie van neven- en 

hoofdwerkzaamheden geen strijd ontstaat met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. 

 

 

6. Geheimhouding 

De werknemer is verplicht, zowel tijdens als na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 

volstrekte geheimhouding te betrachten over alles wat hem over de onderneming van de werkgever 

of diens cliënten bekend is geworden en waarover hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij 

het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden. 

 

 

7. Intellectueel eigendom 

a. De werkgever heeft het uitsluitende recht op de door de werknemer in het kader van zijn 

 arbeidsovereenkomst, al dan niet in samenwerking met anderen verkregen uitkomsten, 

 uitgedachte werkwijzen, modellen, rekeningen, software, geschreven en/of vervaardigde 

 werken. 

 b.  De werkgever is niet verplicht bescherming aan te vragen voor de in het eerste   

   onderdeel bedoelde rechten. 

 c.  In beginsel vindt de werknemer in het krachtens de arbeidsovereenkomst genoten salaris 

   vergoeding voor het gemis van de aan de werkgever toevallende rechten van intellectuele 

   eigendom. 
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HOOFDSTUK 2: PERFORMANCE MANAGEMENT 

 

 

ARTIKEL 1: EVALUATIE MEDEWERKERS 

 

Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats tussen de medewerker en de directe chef. Dit gesprek 

heeft een vertrouwelijk karakter. 

De resultaten van het gesprek worden schriftelijk vastgelegd. 

 

Het salaris wordt bepaald op basis van de functiegroep en het aantal functiejaren van de medewerker. 

De CROW salaristabel geeft de indeling in functiegroepen en functiejaren. Er zijn in totaal 18 

functiegroepen. Promotie naar een hogere functiegroep binnen de functie vindt plaats bij gebleken 

geschiktheid. 

Het salaris wordt uitbetaald voor het einde van enige kalendermaand door middel van storting op een 

door de medewerker aan te wijzen rekening bij een bankinstelling. 

 

 

ARTIKEL 2: VAKANTIETOESLAG 

 

Jaarlijks zal in de maand mei, tegelijk met het salaris van die maand, de vakantietoeslag worden 

uitbetaald. De vakantietoeslag bedraagt 8% gebaseerd op het bruto jaarsalaris. 

De vakantietoeslag over het bruto salaris wordt berekend naar rato van de diensttijd in de periode van 

1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de vakantietoeslag wordt 

uitbetaald. 

 

ARTIKEL 3: PERFORMANCE MANAGEMENT 

 

CAO partijen hebben in Hoofdstuk 7.1 een protocolafspraak vastgelegd over de gefaseerde 

implementatie van integraal Performance Management. 

 

ARTIKEL  4 : EINDEJAARSUITKERING 

 

De eindejaarsuitkering wordt in de maand december van enig jaar uitbetaald en bedraagt het in de 

bijlage genoemde percentage. De eindejaarsuitkering wordt berekend over het bruto maandsalaris x 12 

x 8%  vakantietoeslag. Voor deeltijdwerkers geldt deze regeling naar rato. Voor diegenen die niet een 

geheel kalenderjaar in dienst zijn geldt dat e.e.a. naar rato wordt berekend.
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HOOFDSTUK 3: EMPLOYABILITY 

 

 

ARTIKEL 1: AANSTELLING 

 

In de arbeidsovereenkomst worden vermeld de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of 

onbepaalde tijd), de functie, het salaris, de gehanteerde salarisschaal met aantal periodieken, de datum 

van indiensttreding, de proeftijd en de overige van toepassing zijn de bepalingen. 

 

 

ARTIKEL 2: CONTRACTEN VOOR BEPAALDE TIJD 

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 668a lid 1 BW geldt ten aanzien van arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd het volgende. Vanaf de dag dat tussen de werkgever en de werknemer: 

1. meer dan vijf voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 

opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan een maand, geldt de laatste 

arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. van deze mogelijkheid kan slechts gebruik gemaakt worden, indien de contracten voor 

bepaalde tijd zijn gekoppeld aan benoemde en projectgebonden werkzaamheden. 

 

Een dienstbetrekking, aangegaan voor onbepaalde tijd, eindigt, bij het bereiken van de 65-jarige  

leeftijd van de werknemer van rechtswege. Het is echter mogelijk met een 65-jarige of oudere een  

nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Op een dergelijke  

overeenkomst is deze CAO van toepassing. 

Met uitsluiting van het gestelde in artikel 7:668 en 7:668a van het Burgerlijk Wetboek, wordt na het 

bereiken van de 65-jarige leeftijd de nieuwe dienstbetrekking gezien als een afzonderlijke, van de 

voorafgaande dienstbetrekking losstaande, arbeidsovereenkomst. Daarbij ontstaan tussen partijen 

nieuwe rechten en plichten onder andere met betrekking tot anciënniteit en afvloeiingsregelingen. 

 

 

ARTIKEL 3: BEËINDIGING DIENSTVERBAND 

 

De opzegtermijn komt overeen met de in het Burgerlijk Wetboek genoemd termijnen. De opzegging 

dient zodanig te geschieden dat het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van 

een kalendermaand. 

 

 

ARTIKEL 4: RECHTSPOSITIE 

 

De diensttijd doorgebracht bij één der Stichtingen RAW, SCW en SVT wordt onverkort als diensttijd 

CROW aangemerkt. 
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ARTIKEL 5: VAKANTIEDAGEN 

 

Het aantal vakantiedagen bedraagt 23 dagen, bij een voltijd dienstverband. 

Extra leeftijddagen worden, in het jaar dat men de genoemde leeftijd bereikt, als volgt toegekend: 

 

 

Van 30 tot 40 jaar 1 dag 

Van 40 tot 45 jaar 2 dagen 

Van 45 tot 50 jaar 3 dagen 

Van 50 tot 55 jaar 4 dagen 

Van 55 tot 60 jaar 5 dagen 

60 jaar en ouder 6 dagen 

 

De werkgever bevordert, dat de werknemer zijn vakantiedagen in het lopende vakantiejaar opneemt.  

Daartoe zal de werkgever tijdig in overleg met de werknemers jaarlijks een goede vakantieplanning  

maken.  

 

In één jaar is maximaal 150% van het aantal vakantiedagen opneembaar. 

Niet opgenomen vakantiedagen worden aan het einde van het dienstverband uitbetaald. 

 

 

ARTIKEL 6: FEESTDAGEN 

 

Feestdagen, waarop niet wordt gewerkt, zijn: 

 Nieuwjaarsdag 

 Tweede Paasdag 

 Koninginnedag 

 Hemelvaartsdag 

 Twee Pinksterdag 

 Eerste Kerstdag 

 Tweede Kerstdag 

 5 mei 

 

 

ARTIKEL7: VERPLICHTE ADV-DAGEN 

 

Jaarlijks heeft een voltijd medewerker recht op 12 ADV dagen ( een deeltijdwerker na rato), een deel 

hiervan stelt de directie vast, na instemming van de OR, de overige dagen zijn vrij opneembaar. 

Niet opgenomen ADV-dagen vervallen aan het eind van het jaar. 

 

 

ARTIKEL 8: ARBEIDSTIJD 

 

De werkweek bedraagt 40 uur, te weten 5 arbeidsdagen van 8 uur bij een voltijd dienstverband binnen 

een dagvenster van 07.00 uur en 20.00 uur.  
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ARTIKEL 9: VERGOEDING STUDIEKOSTEN 

 

Voor 2010 is het totale opleidingsbudget vastgesteld op 3,5% van de loonsom. 

De bestaande regeling vergoeding studiekosten wordt herbeoordeeld en zo nodig aangepast in het licht 

van de studie ontwerp Opleidingsbeleid met het Persoonlijk Ontwikkeling Contract als uitgangspunt. 

 

ARTIKEL 10: STAGEPLAATSEN 

Werkgever garandeert in totaal tien stageplaatsen voor MBO studenten (begeleiding en coaching) 

en/of HBO/WO studenten 
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HOOFDSTUK 4: LEVENSFASEBELEID 

 

 

ARTIKEL 1: PENSIOEN 

 

CROW sluit voor zijn medewerkers een collectieve pensioenverzekering af. De pensioenpremie is 

voor rekening van CROW. Het pensioenreglement  is bindend voor de vaststelling van rechten en 

verplichtingen van de deelnemers. 

Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het pensioenreglement. 

 

 

ARTIKEL 2: BUITENGEWOON VERLOF
1
 

 

Buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt toegestaan in de volgende gevallen: 

Ondertrouw 1 dag 

Huwelijk van een kind, broer, zuster of een der ouders 1 dag 

Het 25-, 40- en 50-jarig dienst- of huwelijksjubileum 1 dag 

Het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders 1 dag 

Overlijden van grootouders, broers, zusters en kleinkinderen 1 dag 

Bevalling echtgenote 2 dagen 

Verhuizing van de medewerker die een eigen huishouding voert 2 dagen 

Overlijden van ouders en uitwonende kinderen 3 dagen 

Huwelijk 4 dagen 

Overlijden van echtgenoot, echtgenote en tot het gezin behorende kinderen 5 dagen 

 

Naast bovengenoemde gevallen is er een aantal gevallen waarin de directie wettelijk verplicht is 

buitengewoon verlof met behoud van salaris te verlenen. Daarnaast kan de directie in bijzondere 

gevallen (bijvoorbeeld bij bijzondere religieuze feestdagen, ernstige ziekte van familie enzovoort) 

buitengewoon verlof met behoud van salaris geven. 

 

Buitengewoon verlof moet in alle gevallen vooraf worden gemeld bij het afdelingshoofd. 

 

                                                 
1 Daar waar ouders worden genoemd wordt tevens verstaan “schoonouders, pleegouders, stiefouders” 
  Daar waar kinderen worden genoemd wordt tevens verstaan “schoonzoon en schoondochter, stiefkinderen en pleegkinderen” 

  Daar waar broer/zuster wordt genoemd wordt tevens verstaan zwager/schoonzuster, stiefbroer/stiefzuster. 
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ARTIKEL 3: SPAARLOONREGELING EN REGELING LEVENSLOOP 

 

De bestaande spaarloonrekening en levenslooprekening is ondergebracht bij Nationale Nederlanden. 

De levensloopregeling wordt nog nader vastgesteld. Medewerkers kunnen aan de spaarloonregeling 

deelnemen vanaf het eerstvolgende nieuwe jaar na indiensttreding. Medewerkers kunnen jaarlijks 

beslissen of en voor welk bedrag zij aan de regeling willen deelnemen. De maximale belasting- en 

premievrijstellingen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. 

 

 

Medewerkers kunnen dit jaar aan de spaarloonregeling deelnemen als de medewerker vanaf 1 januari 

van enig jaar bij ons in dienst is en door ons bedrijf voor de medewerker de algemene heffingskorting 

wordt toegepast. 

Ook voor volgende jaren geldt dat de medewerker alleen kan deelnemen aan de spaarloonregeling bij 

de werkgever waar de medewerker op 1 januari van dat jaar in dienst is en die dan de algemene 

kortingsheffing toepast. Hierdoor is het niet meer mogelijk in een jaar bij verschillende werkgevers 

deel te nemen aan de spaarloonregeling. Jaarlijks mag de werknemer niet meer dan het wettelijk 

vastgestelde maximum sparen. Het maximum bedrag voor spaarloon bedraagt voor 2008 € 613,-. Dit 

bedrag kan eenmalig worden afgeschreven of € 52,- per maand. 

 

Formulieren voor aanmelding voor de spaarloonregeling, deblokkeringformulieren en de voorwaarden 

voor deblokkering zijn te verkrijgen bij de personeelsadministratie. 

 

ARTIKEL 4: CAO A LA CARTE 

 

De werknemer heeft de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 5 vakantiedagen of vrij 

opneembare ADV dagen te kopen of te verkopen waarbij geldt dat de werknemer minimaal 4 maal de 

wekelijkse arbeidsduur van verlof dient te genieten). Gekochte dagen dienen in het kalenderjaar van 

opname te worden genoten. De regeling is opgenomen als bijlage III. 
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HOOFDSTUK 5: GEZONDHEID 

 

 

ARTIKEL 1: VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

 

Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is de werkgever verplicht zich in te spannen om de 

betrokken werknemer (rekening houdend met diens beperkingen) te laten hervatten in de eigen functie, 

zonodig met technische aanpassingen van de werkplek of een aanpassing in de organisatie (andere 

taakverdeling).  

Daarbij zal maximaal gebruik worden gemaakt van de wettelijke re-integratie-instrumenten.  

Als herplaatsing in de eigen functie niet mogelijk is, zal de werkgever zich inspannen om de 

werknemer te herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf. 

Indien herplaatsing in een passende functie binnen het bedrijf niet mogelijk is zal  

de werkgever zich inspannen om de werknemer te herplaatsen in passend werk buiten het bedrijf van 

werkgever. 

 

 

ARTIKEL 2: VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

 

De werknemer is in geval van arbeidsongeschiktheid verplicht om actieve medewerking te verlenen 

aan inspanningen gericht op interne of externe re-integratie.  

 

 

ARTIKEL 3: LOONDOORBETALING EN AANVULLING TIJDENS DE EERSTE 104 

  WEKEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

a. Wetgeving 
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de 

Ziektewet, de Wet arbeid en zorg en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voor 

zover hierna niet anders is bepaald. 

 

b. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 104 weken 

Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 104 weken van de wettelijke 

periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandsalaris, tot maximaal het voor de 

werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, 

worden doorbetaald. 

 

c. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 104 weken 

Gedurende de eerste 104 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het 

maandsalaris. 

 

d. maatwerkregeling na de periode van 104 weken 

indien de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na de eerste periode van 104 weken voortduurt, 

zal desgewenst in overleg met een vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie en de 

Bedrijfsarts een passend maatwerktraject worden geboden binnen de uitgangspunten van “goed 

werkgeverschap”, “goed werknemerschap” en van de wet verbetering poortwachter. 
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ARTIKEL 4: BIJDRAGE ZORGVERZEKERING 

 

CROW heeft een collectieve verzekering voor zijn personeel afgesloten. Werknemers van CROW die 

aan deze collectieve zorgverzekering deelnemen, krijgen de verschuldigde premie voor de 

Basisverzekering voor 100% vergoed. Werknemers van CROW met kinderen van 18 jaar en ouder die 

bovendien studiefinanciering ontvangen, ontvangen voor die kinderen een vergoeding van de premie 

voor de Basisverzekering, verminderd met de maximale zorgtoeslag. 

 

Voor medewerkers van CROW die niet deelnemen aan de collectieve verzekering, geldt dezelfde 

wijze van vergoeding voor hun verzekering, waarbij deze vergoeding maximaal gelijk is aan die van 

de collectieve verzekering. 

 

Voor medewerkers van CROW met een parttimerarbeidsovereenkomst, geldt de vergoeding naar rato. 

 

De vergoedingen zijn onderworpen aan de loon- en inkomstenbelasting, en eventuele overige 

wettelijke inhoudingen. 

 

 

ARTIKEL 5: AANVULLENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 

 

Collectieve WIA-verzekering (bruto-bedragen en % geldend voor 2010). 

 

Deze verzekering beschermt werknemers tegen een mogelijke inkomensachteruitgang bij 35% of meer 

arbeidsongeschiktheid. De verzekering biedt een geschikte dekking voor werknemers met zowel een 

inkomen onder als boven de WIA-loongrens. 

 

 

De premie voor deze verzekering is geheel voor rekening van CROW; voor de inhoud en voorwaarden 

van deze regeling wordt verwezen naar de polis. 

 

 

ARTIKEL 6: ONGEVALLENVERZEKERING 

 

Voor alle medewerkers is een 24-uurs ongevallenverzekering afgesloten tot een bedrag van  

5 maal het jaarsalaris bij overlijden en 5 maal het jaarsalaris bij blijvende invaliditeit, waarin ook het 

bedrijfsongevallenrisico is opgenomen. De premie is voor rekening van CROW; voor de inhoud en 

voorwaarden van deze regeling wordt verwezen naar de polis. 

 

 

ARTIKEL 7: BEDRIJFSFITNESS 

 

Werknemers kunnen voor eigen rekening gebruikmaken van de door werkgever collectief afgesloten 

regeling bedrijfsfitness (zie bijlage IV). 

 

ARTIKEL 8: MEDISCH ONDERZOEK 

Werknemer heeft periodiek recht op een uitgebreid preventief medisch onderzoek. 
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HOOFDSTUK 6: MOBILITEIT 

 

 

ARTIKEL 1: REISKOSTENVERGOEDING 

 

1.1 Aan een medewerker die woont op een afstand van meer dan  15 kilometer van kantoor wordt 

door CROW een vergoeding betaald voor reiskosten woon-werkverkeer van: per 01 mei 2008  

€ 0,17 en per 01 januari 2009 € 0,19 netto per kilometer, tot een maximum van 50 kilometer 

enkele reis van kantoor.  

 

1.2 Aan een medewerker die na toestemming van de directie, in deze vertegenwoordigd door de direct 

leidinggevende van de medewerker, gebruik maakt van zijn/haar privéauto voor zakelijke 

doeleinden, wordt door CROW een vergoeding betaald van € 0,28 netto per gereden kilometer.  

 

1.3 Wanneer het totaal van de vergoeding op grond van de artikelen 1.1 en 1.2, berekend op jaarbasis, 

substantieel hoger blijkt uit te vallen dan de kosten voor een leaseauto, zulks ter beoordeling van 

de directie, kan door CROW aan de medewerker een bedrijfsauto, in de vorm van een leaseauto ter 

beschikking worden gesteld op basis van de leaseautoregeling CROW. 

 

1.4 Indien de werkzaamheden dit mogelijk maken,  wordt voor zakelijke reizen de voorkeur gegeven 

aan het reizen per openbaar vervoer (op basis van eerste klas). 

Vergoeding van de gemaakte kosten vindt plaats op basis van declaratie onder overlegging van het 

vervoersbewijs. 

 

1.5 Directie en medewerker kunnen in onderling overleg afwijken van deze regeling. 

 

 

ARTIKEL 2: VERGOEDING BIJ VERHUIZING 

 

2.1 Bij verhuizing naar een woning binnen een straal van 20 km van kantoor,  kan door CROW aan de 

medewerker eenmalig een vergoeding worden verstrekt, inhoudende: 

a. een vergoeding van de werkelijke verhuiskosten op basis van een vooraf door de directie 

 acceptabel verklaarde offerte; onder verhuiskosten wordt verstaan de kosten voor transport van 

 inboedel van de ene woning naar de andere, inclusief kosten voor het inpakken van de inventaris 

 en voor demontage/montage van meubilair; 

b. een belastingvrije vergoeding van de herinrichtingskosten ter grootte van het maximaal fiscaal 

 toelaatbare deel van het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag; 

c. alle andere additionele werkzaamheden, waaronder het schoonmaken van de woning, worden niet 

 vergoed. 
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2.2 De vergoeding als genoemd in bovenstaande wordt betaald onder de volgende voorwaarden: 

a. de medewerker moet een vaste dienstbetrekking hebben bij CROW en mag niet in zijn/haar 

 proeftijd zitten; 

b. de verhuizing moet plaatsvinden binnen twee jaar na het ingaan van de vaste dienstbetrekking van 

 de medewerker; 

c. de verhuizing moet een substantiële verkorting van de reisafstand voor woon-werkverkeer tot 

 gevolg hebben, zulks naar billijkheid en redelijkheid ter beoordeling van de directie. 

 

2.3 Indien op verzoek van de medewerker het dienstverband met CROW wordt beëindigd, binnen een, 

 twee of drie jaren na de verhuizing, waarvoor een vergoeding overeenkomstig bovenstaande is 

 uitgekeerd, wordt de medewerker verplicht tot terugbetaling aan CROW van respectievelijk 85%, 

 50% of 25% van de ontvangen vergoeding. 

 

2.4 Directie en medewerker kunnen in overleg afwijken van deze regeling. 

 

 

ARTIKEL 3: BESCHIKBAARSTELLING COMMUNICATIEMIDDEL 

 

Afhankelijk van de noodzaak voor de goede uitoefening van zijn functie kan aan de medewerker een 

communicatiemiddel ter beschikking worden gesteld. De fiscale voorschriften zijn hierop van 

toepassing. 

 

 

ARTIKEL 4: BELEID PRIVÉGEBRUIK E-MAIL EN INTERNET 

 

In het verleden is vastgelegd dat het gebruik van CROW-eigendommen en middelen frankeermachine, 

kopieerapparaat, telefoon, enz.) voor privédoeleinden niet is toegestaan zonder voorafgaande 

toestemming van de directe chef. Deze regel geldt ook voor het privégebruik van e-mail en internet. 

Overtreding van de in Nederland geldende normen en waarden zal worden beschouwd als 

‘onrechtmatig gebruik’ van CROW-eigendommen. 

Evenals in het verleden heeft CROW niet de intentie over te gaan tot een stelselmatige controle en 

wordt de vigerende privacy wetgeving uiteraard gerespecteerd 

 

 

ARTIKEL 5: FIETSREGELING 

 

Werknemers, woonachtig binnen een straal van 15 kilometer van kantoor, kunnen in aanmerking 

komen voor een gratis verstrekking van een fiets binnen de fiscale wet- en regelgeving (zie bijlage II). 



 

 

20 

 

HOOFDSTUK 7 PROTOCOL EN STUDIEAFSPRAKEN 2008 - 2010 

 

1. Performance Management 

 

APM is een integraal stuurmodel waarmee CROW én haar individuele medewerkers 

resultaatgerichter willen gaan werken. De focus op resultaatgerichtheid brengt samenhang in 

allerlei reeds bekende HR-instrumenten zoals organisatie-inrichting, functieomschrijvingen, 

resultaatmanagement, doelen stellen, competentiemanagement, persoonlijke 

ontwikkelingsplannen, planning en review, functioneringsgesprekken, beoordeling, 

functiewaardering en beloning. 

In 2008 worden de nieuwe functie- en competentieprofielen vastgesteld en wordt in overleg 

met de Ondernemingsraad de vorm, inhoud en procedure van de Performance en Development 

(P&D) cyclus vastgesteld.  

Gedurende 2009 en 2010 wordt de vastgestelde P&D cyclus geïmplementeerd. 

In 2011 of zoveel eerder als mogelijk wordt het beoordelingsafhankelijk belonen op basis van 

APM effectief. 

 

Beloningsgebouw: 

Er wordt een nieuw loongebouw ontwikkeld op basis van een functiegroepenstructuur, 

passend bij de nieuwe organisatiestructuur en –principes.  

Het voorstel zal in de 1
e
 helft van 2010 worden gepresenteerd aan de Unie tijdens het 

periodiek overleg. Hierbij komen eventuele overgangsmaatregelen eveneens aan de orde. 

 

 

2. Studie levensfasebewust personeelsbeleid, Mobiliteit en Telewerken. 

 

Met een actieve rol van de Ondernemingsraad wordt een studie gedaan naar ontwerp en 

invoering van levensfasebewust personeelsbeleid en waarbij eventueel bestaande knelpunten 

zullen worden geïnventariseerd en opgelost binnen de algemene uitgangspunten van beleid. 

De relevantie van bestaande leeftijdsgebonden bepalingen zullen tevens onderwerp van studie 

zijn evenals de bestaande regeling buitengewoon verlof. 

In 2010 zal worden gewerkt aan concrete voorstellen in het kader van Levensfasebewust 

Personeelsbeleid. 

Er zal, d.m.v. interactieve panels actieve communicatie met de medewerkers plaatsvinden. De 

samenstelling van deze panels zal representatief zijn voor CROW. De concrete voorstellen 

komen op de agenda voor het navolgende CAO overleg. 

Daarnaast zal 2010 worden benut om een helder beeld te ontwikkelen hoe mobiliteits-

management op termijn ingepast kan worden ten behoeve van CROW en haar medewerkers. 
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BIJLAGE: SALARISSCHAAL (1-1-2010) 

 

In afwachting van het nieuwe performancebeleid met bijbehorend loongebouw, worden de huidige 

salarisschalen per 1 januari 2010 verhoogd met 1%: 

 

BIJLAGE: EINDEJAARSUITKERING 

De bestaande eindejaarsuitkering van 5,4% wordt in 2010 met 0,6% verhoogd naar 6,0% 
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BIJLAGE I 

nr. euro sal euro sal euro sal               SCHAAL                 

  1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1299 1338 1352                                   

2 1331 1371 1385 0                                 

3 1362 1403 1417 1                                 

4 1397 1439 1453 2 0                               

5 1428 1471 1486 3 1                               

6 1462 1506 1521 4 2                               

7 1493 1538 1553 5 3 0                             

8 1557 1604 1620 6 4 1                             

9 1592 1640 1656 7 5 2 0                           

10 1628 1677 1694 8 6 3 1                           

11 1673 1723 1740 9 7 4 2                           

12 1725 1777 1794 10 8 5 3 0                         

13 1781 1834 1853 11 9 6 4 1                         

14 1842 1897 1916 12 10 7 5 2                         

15 1900 1957 1976   11 8 6 3                         

16 1959 2017 2038   12 9 7 4 0                       

17 2017 2077 2098   13 10 8 5 1                       

18 2072 2134 2155     11 9 6 2                       

19 2128 2192 2213     12 10 7 3 0                     

20 2184 2250 2272       11 8 4 1                     

21 2241 2308 2332       12 9 5 2   0                 

22 2297 2366 2390         10 6 3 0                   

23 2352 2423 2447         11 7 4 1 1                 

24 2409 2481 2506           8 5 2                   

25 2469 2543 2569           9 6 3 2                 

26 2589 2667 2694           10 7 4                   

27 2712 2793 2821             8 5 3 0               

28 2832 2917 2946             9 6                   

29 2950 3038 3069             10 7 4 1               

30 3129 3223 3255               8 5 2               

31 3261 3359 3392               9 6 3 0             

32 3390 3492 3526               10 7 4 1             

33 3522 3628 3664                 8 5 2             

34 3648 3757 3795                 9 6 3 0           

35 3771 3885 3923                 10 7 4 1           

36 3896 4013 4054                   8 5 2           

37 4126 4250 4293                   9 6 3 0         

38 4412 4544 4590                   10 7 4 1         

39 4582 4719 4767                     8 5 2         

40 4810 4955 5004                     9 6 3 0       

41 5027 5178 5230                     10 7 4 1       

42 5243 5400 5454                       8 5 2       

43 5385 5547 5602                       9 6 3 0     

44 5539 5705 5762                       10 7 4 1     

45 5758 5931 5990                         8 5 2     

46 5978 6157 6219                         9 6 3 0   

47 6194 6380 6444                         10 7 4 1   

48 6392 6584 6650                           8 5 2   

49 6596 6794 6862                           9 6 3 0 

50 6806 7010 7080                           10 7 4 1 

51 7023 7233 7306                             8 5 2 

52 7188 7404 7478                             9 6 3 

53 7362 7583 7659                             10 7 4 

54 7478 7703 7780                               8 5 

55 7717 7949 8028                               9 6 

56 7964 8203 8285                               10 7 

57 8213 8459 8544                                 8 

58 8481 8735 8822                                 9 

59 8752 9015 9105                                 10 
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BIJLAGE II 

REGELING FIETSPLAN STICHTING CROW 

 

Deelname aan het fietsplan 

Het fietsplan is bedoeld om het fietsgebruik binnen het woon-werkverkeer te stimuleren bij de 

medewerk(st)ers. Het fietsplan van  Stichting CROW, hierna te noemen “Werkgever”, gaat in per 01 

januari 2008. 

 

Fiscus  

Door de bijgevoegde fietsverklaring in te vullen en te ondertekenen kan de fiets gebruikt worden voor 

het woon-werkverkeer en kan de medewerk(st)er in aanmerking komen voor de fiscaal toegestane 

onbelaste vergoeding ( thans maximaal  € 749,- per 3 kalenderjaren, stand 2008 ). De medewerk(st)er 

dient middels bijgevoegde fietsverklaring aan te geven dat de fiets voor meer dan de helft van het 

aantal werkdagen zal worden gebruikt in het woon-werkverkeer. Naast de onbelaste vergoeding van de 

fiets mag de Werkgever jaarlijks tot een bepaald maximum fietsgerelateerde zaken weggeven, b.v. 

voor  regenkleding als ‘slecht-weer-voorziening’. Ook hiervoor is invulling van de fietsverklaring 

noodzakelijk. 

 

Fietsplan CROW 

Werkgever stelt voor de volgende medewerk(st)ers een onbelaste vergoeding conform de fiscale 

wetgeving ter beschikking :  

● medewerk(st)ers in dienstverband wonend binnen een straal van 15 kilometer van kantoor en die 

 geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangen.  

 

Voorwaarden 

Aan het fietsplan van Werkgever zijn een aantal voorwaarden gekoppeld voor de Werkgever en de 

medewerk(st)er. Deze voorwaarden zijn als volgt: 

 

Voorwaarden vanuit de Werkgever: 

 Werkgever vergoedt aan de medewerk(st)er het fiscaal onbelast toegestane deel; 

 Werkgever biedt de deelnemers ter dekking van kosten zoals reparaties, slot, regenkleding etc. een 

onbelaste vergoeding van thans  € 82 ,- per jaar. ( stand 2008 ); 

 De medewerk(st)er dient een aankoopfactuur op naam te overleggen ter bewaring in het 

personeelsdossier bij de fietsverklaring.      

 Een eventuele fietsverzekering komt voor 50% voor rekening van Werkgever met een maximum 

van € 25,- per jaar. Het afsluiten van een fietsverzekering wordt ten zeerste aangeraden; 

 

Voorwaarden vanuit de medewerk(st)er: 

 De medewerk(st)er is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de fiets; 

 De medewerk(st)er verklaart middels invulling van de fietsverklaring, dat hij of zij de fiets voor 

meer dan de helft van het aantal werkdagen zal gebruiken in het woon-werkverkeer; 

 De medewerk(st)er kiest middels de fietsverklaring voor een forfaitaire vergoeding van 

fietsgerelateerde zaken  ter waarde van maximaal € 82,-- per jaar; 

 Bij beëindiging van het dienstverband binnen 3 jaar na aanvang van de individuele regeling wordt 

de restwaarde van de vergoeding eenmalig verrekend met de medewerk(st)er; 

 Het inruilen van een fiets bij Werkgever behoort niet tot de mogelijkheden van de fietsactie. 

 

De procedure 

 De medewerk(st)er die deelneemt aan het fietsplan kan bij P&O een fietsverklaring afhalen. Na 

invulling en ondertekening en ontvangst door Werkgever van de factuur wordt door de 

salarisadministratie e.e.a. verwerkt. 
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Fietsverklaring Stichting CROW 

Deze fietsverklaring heeft betrekking op het kalenderjaar 2010. 

Gegevens werknemer:  

Naam van de werknemer:   

    

Adres van de werknemer:  

    

Postcode:  Woon- of verblijfplaats:  

    

Sofinummer van de werknemer:  

    

Adres werkplek van de werknemer:  

(n.b. alleen indien afwijkend van adres Werkgever) 

    

Postcode werkplek:                                      . Plaats van de werkplek: . 

 

De per fiets afgelegde reisafstand woning-werk 

De werknemer moet de volledige reisafstand woning-werk per fiets afleggen. Tevens mag de 

reisafstand woning-werk (enkele reis) niet meer bedragen dan 15 kilometer. 

Gemeten langs de meest gebruikelijke weg per fiets bedraagt de reisafstand voor de werknemer …….. 

kilometer. 

Voor de fietsaftrek is vereist dat de werknemer op ten minste drie dagen per week naar het werk pleegt 

te reizen en daartoe hoofdzakelijk fietst, dat wil zeggen gedurende ten minste 70% van het aantal 

reizen (reizen naar verschillende Werkgevers mogen worden samengevoegd). 

De bovengenoemde werknemer pleegde gedurende de hieronder vermelde periode(s) naar het werk te 

reizen en heeft daartoe gedurende ten minste 70% van het aantal reizen gefietst: 

Periode(s): Aantal dagen per week 

  

van ............. (dag/maand) tot en met............. (dag/maand)  

van.............. (dag/maand) tot en met............. (dag/maand)  

van.............. (dag/maand) tot en met............. (dag/maand)  
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Gegevens Werkgever:  

Naam van de Werkgever: Stichting CROW 

    

Adres van de Werkgever: Galvanistraat 1 

    

Postcode:  6716AE                .                               vestigingsplaats:      Ede                                .                                             

    

Loonbelastingnummer Werkgever: .0030.14.472L01.803.0 

    

Aldus opgemaakt te                                           . (plaats), Ede 

  

op                                            . (datum) 

        

Ondertekening 1):       

        

        

Namens de Werkgever:       

        

Naam en functie ondertekenaar:       

        

 

1) N.B. Artikel 3.86, vijfde lid, Wet IB 2001 bepaalt het volgende: Indien als gevolg van een onjuiste 

fietsverklaring de aanslag inkomstenbelasting bij de werknemer tot een te laag bedrag wordt 

vastgesteld, kan de belastingdienst de te weinig geheven belasting begrijpen in een aan de Werkgever 

op te leggen naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

BIJLAGE III 

 

Regeling kopen en verkopen van (bovenwettelijke) vakantiedagen/uren bij CROW 

 

Vanaf 1 januari 2008 biedt de CAO CROW alle medewerkers (zowel parttime als fulltime) de 

mogelijkheid om maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen te verkopen  

( bovenwettelijk = de vakantiedagen zijnde meer dan  4 x de wekelijkse arbeidsduur ) of 5 dagen te 

kopen. Op deze wijze heeft de medewerker de mogelijkheid om het aantal vakantiedagen jaarlijks af te 

stemmen op zijn of haar persoonlijke behoeften. 

 

De waarde van één vakantiedag wordt berekend op basis van het bruto uurloon  waarbij de volgende 

formule wordt gehanteerd: uurloon = fulltime maandloon x 12 / 13 / 160. 

 

Het kopen of verkopen van vakantiedagen heeft geen invloed op de hoogte van de (in te houden) 

pensioenpremie, de pensioenopbouw of de hoogte van de vakantietoeslag. 

 

Het kopen of verkopen van vakantiedagen heeft mogelijk wel gevolgen voor de hoogte van de 

uitkeringsgrondslag van eventuele uitkeringen krachtens werknemersverzekeringen, zoals WW en 

WIA. Indien vakantiedagen worden verkocht is de grondslag hoger, indien vakantiedagen worden 

gekocht wordt deze grondslag, en dus ook de uitkering, lager. 

 

Verkopen van (bovenwettelijke) vakantiedagen 
De vakantiedagen van medewerkers worden vermeld in hoofdstuk 3, artikel 5 van de CAO. 

Het aantal dagen dat mag worden verkocht is gemaximeerd tot 5 dagen (40 uren) per jaar bij een 

fulltime dienstverband (voor parttimers pro rato de omvang van het dienstverband en uitgedrukt in 

uren). Het is verplicht dat de medewerker op basis van een ( fulltime ) dienstverband minimaal 4 x de 

wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen per jaar opneemt. Indien de medewerker deelneemt aan 

andere regelingen waarvoor vakantiedagen worden ingezet, moeten deze hiermee worden verrekend 

(bijvoorbeeld: de medewerker heeft per jaar recht op 25 vakantiedagen, en zet 3 vakantiedagen opzij 

voor de levensloopregeling dan mogen er nog maximaal 2 vakantiedagen worden verkocht). 

 

Indien de medewerker per 31 december van enig jaar, ingaande 2008, een saldo van meer dan 25 

vakantiedagen heeft, kan hij in het daaropvolgende jaar in totaal maximaal 5 dagen verkopen. 

Het verkopen van vakantiedagen kan in 2010 op 1 juni en / of 1 december. De medewerker geeft op 

het daarvoor bestemde formulier aan hoeveel dagen hij wil verkopen. 

 

De waarde van de verkochte dagen wordt uitbetaald met het salaris van de maand juni of december. 

Over dit bedrag worden loonheffing en sociale verzekeringspremies geheven. Het saldo van de dagen 

wordt overeenkomstig verlaagd. 
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BIJLAGE IV 

 

Sportpas  

 

Beste medewerker, 

 

Zoals wellicht bekend is door CROW met Vakbond De Unie overeengekomen dat de medewerkers 

van CROW in aanmerking kunnen komen voor een Sportpas van Prefit op naam die korting geeft van 

de bij Prefit aangesloten sportcentra. 

Prefit is een landelijk opererende organisatie en valt op door de snelle en goede dienstverlening. 

Daarnaast maken organisaties van naam, zowel uit het bedrijfsleven alsook vanuit de overheid, 

gebruik van de diensten van Prefit en heeft Prefit een goede landelijke dekking.  

 

 

Waarom Bedrijfsfitness? 

 

Er wordt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden al vaak gedacht aan het verlagen van de 

belasting van de werknemer (door bv. aangepast meubilair, andere werkzaamheden), bij bedrijfsfitness 

speelt het verhogen van de belastbaarheid van de medewerkers door een optimale gezondheid en 

daardoor het terugdringen van verzuim een belangrijke rol. 

 

Voordelen werkgever: 

 vermindering verzuim (onderzoek TNO)  

 uw werknemer zit beter in z’n vel, waardoor hogere belastbaarheid  

 goede secundaire arbeidsvoorwaarde 

Voordelen werknemer: 

 korting bij het sporten  

 sporten waar u wenst  

 sporten wanneer u wenst  

 verbetering algehele conditie  

 voorkomen en terugdringen van houdingsklachten, zoals nek- schouders- en rugklachten  

 afname (emotionele) stress 

U kunt uw Sportpas op naam afhalen bij de Personeelsadministratie. Voor meer informatie kunt u 

terecht op de website van Prefit, www.prefit.nl Daar treft u ook een zoekmachine aan voor een 

aangesloten sportaccommodatie bij u in de buurt. 

 

CROW hoopt dat u veel plezier en voordeel zult beleven door het gebruik van uw Sportpas. 

 

 

http://www.prefit.nl/

