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PREAMBULE 
 
De ondergetekenden, te weten; 
 
de in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen (besloten vennootschappen met  
beperkte aansprakelijkheid) van de holding DPA Flex Group NV, te weten: DPA Flex 
Finance Vast BV, DPA Flex Finance Payroll BV, DPA Flex Finance FIT BV, DPA Flex 
ICT Vast BV, DPA Flex ICT Payroll BV, DPA Flex ICT FIT BV, DPA Flex Specialities 
Vast BV, DPA Flex Specialities Payroll BV, DPA Flex Specialities FIT BV en DPA Flex 
Young Professional BV (tezamen hierna verder te noemen: DPA Flex Professionals), 
gevestigd en kantoorhoudende aan de Thomas R. Malthusstraat 3 te (1066 JR) Am-
sterdam, vertegenwoordigd door de heer mr A.P. de Vree, welke door DPA Flex Pro-
fessionals als gemachtigde wordt gesteld; 
 
als partij ter ene zijde, 
 
en 
 
de werknemersvereniging met volledige rechtsbevoegdheid: LBV, gevestigd en kan-
toorhoudende aan de Strevelsweg 700/612 te (3083 AS) Rotterdam, rechtsgeldig ver-
tegenwoordigd door mevrouw M.A. Dolman (voorzitter) en de heer G. Johannes (se-
cretaris); 
 
als partij ter andere zijde, 
 
1. overwegende, dat DPA Flex Professionals (voorheen: DPA Financial People) als 

multidisciplinaire dienstverlener marktleider is in het detacheren van interim-pro-
fessionals in Finance en ICT (support, beheer en management) en datzelfde be-
oogt te worden in de disciplines HR, Banking & Insurance en Young Professional; 

2. overwegende, dat DPA Flex Group NV als beursgenoteerde onderneming geno-
teerd staat aan de Next Prime van Euronext; 

3. overwegende, dat de CAO DPA Financial People 2005-2007 krachtens artikel 4, 
derde lid van de Wet op de loonvorming (WLV) wettelijk in werking is getreden op 
17 juni 2005; 

4. overwegende, dat de CAO voor Uitzendkrachten onvoldoende bepalingen kent 
welke recht doen aan het specifieke karakter van DPA Flex Professionals; 

5. overwegende, dat de specifieke kenmerken van DPA Flex professionals op es-
sentiële punten verschillen van de ondernemingen die onder de werkingssfeer 
van de CAO voor Uitzendkrachten ressorteren; 

6. overwegende, dat aan DPA Financial People dispensatie is verleend van het 
besluit tot het algemeen verbindend verklaren van bepalingen van de CAO voor 
Uitzendkrachten op 13 september 2005; 

7. overwegende, dat partijen het met inachtneming van het hiervoor gestelde nood-
zakelijk achten wederom een CAO op maat te sluiten; 

 
zijn de navolgende overeenkomst aangegaan. 
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Rotterdam, 15 maart 2007. 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
mr A.P. de Vree 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
 
 
 
 
 
M.A. Dolman       G. Johannes 
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Artikel 1 
DEFINITIES 
1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor de navolgende in Nederland 

gevestigde groepsmaatschappijen (besloten vennootschappen met  beperkte 
aansprakelijkheid) van de holding DPA Flex Group NV, te weten: DPA Flex Fi-
nance Vast BV, DPA Flex Finance Payroll BV, DPA Flex Finance FIT BV, DPA 
Flex ICT Vast BV, DPA Flex ICT Payroll BV, DPA Flex ICT FIT BV, DPA Flex 
Specialities Vast BV, DPA Flex Specialities Payroll BV, DPA Flex Specialities FIT 
BV en DPA Flex Young Professional BV (tezamen hierna verder te noemen: DPA 
Flex Professionals) en hun interim-professionals welke krachtens een arbeids-
overeenkomst arbeid verrichten. 

2. Waar in deze CAO wordt gesproken van de werkgever wordt bedoeld: de in het 
eerste lid van dit artikel genoemde besloten vennootschappen met beperkte aan-
sprakelijkheid, zijnde: de in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen van de 
holding DPA Flex Group NV. 

3. Waar in deze CAO wordt gesproken van de interim-professional wordt bedoeld: 
de werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst een dienstverband 
heeft met de werkgever zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel. 

4. Waar in deze CAO wordt gesproken van de arbeidsovereenkomst wordt bedoeld: 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarbij een interim-
professional door de werkgever op basis van detachering ter beschikking wordt 
gesteld aan een opdrachtgever om krachtens een door die opdrachtgever aan de 
werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van 
die opdrachtgever. 

5. Waar in deze CAO wordt gesproken van het FIT-model wordt bedoeld: dat de 
overeengekomen loon- en arbeidsvoorwaarden gebaseerd zijn op het met de 
interim-professional overeengekomen FIT-model. 
a. Aan de hand van het individueel FIT-inkooptarief en de geschatte arbeids-

duur op jaarbasis wordt de geprognosticeerde omzet bepaald. Het be-
schikbare budget bedraagt een vaste procentuele verhouding van de 
geprognosticeerde omzet. Dit budget wordt ten behoeve van loon- en ar-
beidsvoorwaarden en overige emolumenten beschikbaar gesteld aan de 
interim-professional. 

b. Het FIT-model is van kracht gedurende een vooraf overeengekomen tijd-
vak. Na het expireren van dit tijdvak wordt de bonus van de interim-profes-
sional met een FIT-model vastgesteld. De bonus is afhankelijk van de door 
de interim-professional gerealiseerde omzet en de daadwerkelijke kosten 
voor de loon- en arbeidsvoorwaarden en overige emolumenten.  

c. Een aantal artikelen in deze CAO zijn, doordat  hieraan op individuele basis 
gemaakte afspraken krachtens het FIT-model ten grondslag liggen, niet 
van toepassing voor interim-professionals met een dienstverband krach-
tens het FIT-model, te weten de artikelen: 12.1 tot en met 12.2, 12.5 tot en 
met 12.8,  13.1, 16.2 tot en met 16.5 en 17.2 tot en met 17.3 

6. Waar in deze CAO wordt gesproken van de opdrachtgever wordt bedoeld: de 
derde waar de interim-professional te werk is gesteld. 

7. Waar in deze CAO wordt gesproken van het loon wordt bedoeld: het loon beho-
rende bij de functiegroep (FG) van de interim-professional. 

8. Waar in deze CAO wordt gesproken van de interim-professional, wordt bedoeld: 
mannelijke en vrouwelijke interim-professionals alsmede waarin deze CAO ge-
sproken wordt over hem of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij. 
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Artikel 2 
DUUR, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN DEZE CAO 
1. Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van vier jaren. Dit tijdvak vangt aan op 

1 april 2007 en eindigt op 31 maart 2011. 
2. Deze CAO kan door partijen tegen het einde van de looptijd worden opgezegd 

met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient te 
geschieden door middel van een aangetekend schrijven. 

3. Zolang geen van de partijen tot opzegging van deze CAO overgaat, wordt deze 
geacht stilzwijgend te zijn verlengd met maximaal één jaar. 

 
Artikel 3 
WIJZIGING(EN) TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DEZE CAO 
1. CAO-partijen keuren bij voorbaat goed, dat bijzondere arbeidsvoorwaarden, die 

na het ondertekenen van deze CAO mochten worden overeengekomen, alsnog 
aan deze CAO zullen worden gehecht. 

2. CAO-partijen zullen de aan deze CAO gehechte bijzondere arbeidsvoorwaarden 
en de gewaarmerkte wijziging(en) en/of aanvulling(en) in het kader van de Wet 
op de loonvorming aanmelden bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

3. In gezamenlijk en regulier overleg, minimaal éénmaal per jaar, zal door CAO-
partijen worden nagegaan of en zo ja op welke wijze voorzieningen dienen te 
worden veranderd of aangevuld, met inachtneming van de dan geldende wet- en 
regelgeving. 

 
Artikel 4 
FUSIES & REORGANISATIES 
1. Met inachtneming van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 en de daarin 

beschreven gedragscode, zal de werkgever, ongeacht het aantal betrokken 
interim-professionals, bij voorgenomen fusies, overnames en reorganisaties, de 
wederpartij tijdig op de hoogte brengen. 

2. De wederpartij dient onmiddellijk door de werkgever in kennis te worden gesteld 
van een aanvraag van surseance van betaling of van een ingediend verzoek tot 
faillietverklaring. 

 
Artikel 5 
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 
1. De werkgever verplicht zich er toe geen arbeidsovereenkomsten aan te gaan die 

negatief afwijkende loon- en/of arbeidsvoorwaarden bevatten als genoemd in 
deze CAO. Afwijkingen in positieve zin zijn wel toegestaan. 

2. De werkgever zal tijdens de duur en na het beëindigen van de arbeidsovereen-
komst strikte geheimhouding in acht nemen van al hetgeen hem, omtrent de per-
soon en de persoonlijke omstandigheden van de interim-professional, bekend is 
geworden en waarvan de werkgever het vertrouwelijke karakter kent of redelij-
kerwijs kan vermoeden. 

3. De werkgever is verplicht een exemplaar van deze CAO aan elke interim-pro-
fessional te verstrekken. 
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Artikel 6 
VERPLICHTINGEN VAN DE INTERIM-PROFESSIONAL 
1. De interim-professional is verplicht zijn arbeidsverleden aan de werkgever ken-

baar te maken. Voorzover na kennisneming van dit arbeidsverleden, waaronder 
mede wordt begrepen opleiding, diploma’s, certificaten, concurrentie- en relatie-
beding, achteraf blijkt dat deze niet op waarheid berusten, behoudt de werkgever 
zich het recht voor het dienstverband te verbreken op de daarvoor in aanmerking 
komende wijze. 

2. De interim-professional is verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (hierna verder 
te noemen: VOG), getoetst op financiële- en geweldsdelicten, te overleggen. De 
VOG dient uiterlijk zes weken na de aanvraag ter beschikking te worden gesteld 
aan de werkgever. Indien de interim-professional in gebreke blijft behoudt de 
werkgever zich het recht voor het dienstverband te verbreken.  

3. Ieder aanbod van de werkgever aan de interim-professional tot het verrichten van 
arbeid geschiedt onder de voorwaarde dat werkgever gerechtigd is het aanbod in 
te trekken indien blijkt dat de werkgever als opvolgend werkgever zou kunnen 
worden beschouwd. 

4. Voorzover dit opvolgend werkgeversschap eerst kenbaar wordt nadat de arbeids-
overeenkomst een aanvang heeft genomen, kan de werkgever overgaan tot het 
verbreken van het dienstverband. 

5. De interim-professional is verplicht al datgene te doen en na te laten wat in ge-
lijke omstandigheden een goed werknemer zou behoren te doen en na te laten. 
Waar sprake is van goed werknemersschap geldt deze ook tussen de interim-
professional en de opdrachtgever. Derhalve zal de interim-professional gehou-
den zijn de tot hem gerichte voorschriften in acht te nemen, redelijke bevelen en 
of instructies op te volgen ongeacht of deze afkomstig zijn van de werkgever of 
de opdrachtgever, onder wiens leiding en toezicht de opdracht wordt uitgevoerd. 

6. De interim-professional zal de hem toevertrouwde bedrijfsmiddelen oordeelkun-
dig en overeenkomstig de bestemming daarvan gebruiken en behandelen als-
mede over het algemeen daar zorg voor dragen als een goed werknemer. 

7. Al hetgeen voorwerp is of kan zijn van industrieel dan wel intellectueel eigendom 
alsmede hetgeen voortvloeit uit het dienstverband is en blijft onvoorwaardelijk ei-
gendom van de werkgever. 

8. De interim-professional is verplicht, zowel gedurende als na het beëindigen van 
het dienstverband, ongeacht de reden waarom het dienstverband tot een einde is 
gekomen, strikte geheimhouding in acht nemen over al hetgeen hem uit hoofde 
van zijn functie bekend is geworden.  

9. De interim-professional mag zijn dienst niet aanvangen indien hij onder invloed is 
van middelen, die zijn functioneren kunnen beïnvloeden. De interim-professional 
zal gedurende zijn dienst evenmin middelen nuttigen die zijn functioneren nadelig 
kunnen beïnvloeden. 

10. De interim-professional is verplicht zich gedurende een periode van leegloop 
beschikbaar te houden voor arbeid en contact te onderhouden met de werk-
gever. De interim-professional dient hiertoe minimaal 1 maal per dag telefonisch 
contact op te nemen met zijn direct leidinggevende. De interim-professional dient 
daarnaast telefonisch bereikbaar te zijn voor een oproep van de werkgever. Het 
is de interim-professional niet toegestaan zich beschikbaar te houden voor werk 
op een vakantieadres in binnen- dan wel buitenland. 

11. De interim-professionals is verplicht  zijn uren te verantwoorden met behulp van 
de aan hen beschikbaar gestelde faciliteiten inzake de urenverantwoording. Met 
behulp van deze faciliteiten moeten alle contractueel overeengekomen uren wor-
den verantwoord. 
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Artikel 7 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
1. Bij het aanvaarden en uitvoeren van elke arbeidsovereenkomst, is de Arbeidsom-

standig hedenwet (Arbo-wet) onverkort van toepassing. 
2. De werkgever zal er op toezien en bevorderen, dat ten behoeve van de interim-

professional alle passende maatregelen worden getroffen, die nodig zijn ter uit-
voering van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de ge-
zondheid en het milieu. 

 
Artikel 8 
ARBEIDSOVEREENKOMST 
1. De werkgever dient van het aangaan van een arbeidsovereenkomst in tweevoud 

een schriftelijke opgave te verstrekken aan de interim-professional, waarin ten-
minste dient te worden opgenomen: 
a. de naam en het adres van de werkgever en de interim-professional; 
b. de aard en de duur van het project dan wel de arbeidsovereenkomst; 
c. de datum van indiensttreding; 
d. de functie van de interim-professional; 
e. de proeftijd; 
f. het loon, de wijze en het moment van uitbetaling; 
g. de arbeidsduur per week of per maand; 
h. de aanspraak op vakantiedagen en vakantiebijslag; 
i. de eventuele deelname aan een pensioenregeling. 

2. De werkgever en de interim-professional verklaren beiden in de arbeidsovereen-
komst dat deze CAO onverkort van toepassing is. De interim-professional retour-
neert een ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst aan de werk-
gever. 

3. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD OF OBJECTIEF BEPAALBARE TIJD 
VOOR DE DUUR VAN HET PROJECT 
a. De begindatum wordt opgenomen terwijl de einddatum van het project zo 

nauwkeurig mogelijk wordt omschreven, tenzij er sprake is van bepaalde 
tijd.  

b. Beëindiging van de overeenkomsten onder a van dit lid kan plaats vinden 
zonder dat voorafgaande opzegging én toestemming van de Raad van Be-
stuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen (hierna verder te noe-
men: CWI) is vereist. 

c. Voor wat betreft de eerste 52 weken waarin de interim-professional arbeid 
voor de werkgever verricht wordt artikel 7:668a, eerste tot en met het 
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Alsdan start de teller van 
het periode- en ketensysteem krachtens artikel 7:668a van het Burgerlijk 
Wetboek met ingang van de arbeidsovereenkomst waarmee de eerste 52 
weken wordt overschreden. 

d. De totale duur van de arbeidsovereenkomst dan wel een keten van 3 el-
kaar opvolgende arbeidsovereenkomsten bedraagt, met inachtneming van 
lid 3, onder c van dit artikel, maximaal 36 maanden. Onderbrekingen met 
een maximum van drie maanden worden, voor het bepalen van de totale 
duur van een keten van arbeidsovereenkomsten, meegeteld. 

e. Wanneer de arbeidsovereenkomst, na tweemaal te zijn verlengd wordt 
voortgezet, dan wordt deze vierde arbeidsovereenkomst, met inachtneming 
van lid 3, onder c van dit artikel, van rechtswege geacht te zijn aangegaan 
voor onbepaalde tijd. 
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4. ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD 
Alleen de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst staat vast. Voor de be- 
ëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek. 

5. PROEFTIJD 
Zowel voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als voor een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd van maximaal twee maan-
den. Een kortere of géén proeftijd dient eveneens schriftelijk overeengekomen te 
worden in de arbeidsovereenkomst. 

6. OPZEGTERMIJN 
a. Voor zowel de werkgever als de interim-professional geldt één maand op-

zegtermijn. 
b. De opzegging dient, vóór het einde van de maand, schriftelijk te geschie-

den. 
7. WEGVALLEN ARBEID 

a. Indien gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst de arbeid weg-
valt doordat de opdracht wordt beëindigd of ingetrokken, is werkgever ge-
houden om gedurende de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst 
passende vervangende arbeid te zoeken en aan te bieden aan de interim-
professional. De interim-professional is gehouden een redelijk aanbod tot 
passende vervangende arbeid te aanvaarden. 

b. Onder passende arbeid in het kader van dit artikel wordt verstaan alle ar-
beid die zich bevindt binnen dezelfde functiegroep of de naast lagere func-
tiegroep. Onder passende arbeid wordt eveneens verstaan: het verrichten 
van werkzaamheden ten kantore van de werkgever. Daarnaast dient de 
werkgever voor zover mogelijk, rekening te houden met de werkervaring, het 
opleidingsniveau en de fysieke geschiktheid van de interim-professional en 
het oude arbeidspatroon. 

 
Artikel 9 
BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST 
1. In de volgende gevallen wordt de arbeidsovereenkomst, geacht te zijn beëindigd: 

a. bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden, krachtens artikel 
7:677 van het Burgerlijk Wetboek en gedurende de proeftijd; 

b. bij het overlijden van de interim-professional; 
c. door duidelijke schriftelijke vastlegging van de ontbinding van de arbeids- 

overeenkomst, met wederzijds goedvinden en met inachtneming van de 
opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 8, zesde lid van deze CAO; 

d. door het wegvallen van arbeid doordat de opdracht wordt ingetrokken of 
beëindigd bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project; 

e. door schriftelijke opzegging onder opgave van redenen door de werkgever 
na het verkrijgen van een ontslagvergunning van de CWI, met inachtne-
ming van de opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 8, zesde lid van deze 
CAO; 

f. door ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij beschikking van de kan- 
tonrechter; 

g. door het bereiken van de 65-jarige leeftijd, op de eerste dag van de maand 
waarin men de 65-jarige leeftijd bereikt of zoveel eerder als een (pre)-pen-
sioenregeling voor de interim-professional van toepassing is, zonder dat 
daartoe opzegging is vereist. 

2. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst dient de werkgever op verzoek van de 
interim-professional een getuigschrift te verstrekken. 
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Artikel 10 
GEDRAGSREGELS EN SANCTIES 
1. Bij ongewenst gedrag, onregelmatigheden of overtreding van de regels, proce-

dures of instructies en het niet opvolgen van de bevelen, zoals bedoeld in artikel 
6 van deze CAO, door de interim-professional zijn, in overeenstemming met de 
aard en omstandigheden van de overtreding , de volgende sancties, al dan niet 
gecombineerd mogelijk: 
a. berisping; 
b. schorsing, eventueel zonder behoud van loon; 
c. ontslag (zonodig op staande voet). 

2. Stopzetting van de loondoorbetaling zal in ieder geval mogelijk zijn indien de inte-
rim-professional naar objectieve maatstaven in redelijkheid tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen en dit tot gevolg heeft gehad dat de opdracht is 
beëindigd. Indien de werkgever van de mogelijkheid tot stopzetting van de loon-
doorbetaling gebruik maakt, dan zal hij zijn beslissing daartoe schriftelijk en 
nader gemotiveerd kenbaar maken aan de interim-professional. 

 
Artikel 11 
FUNCTIEGROEPEN 
In bijlage 1 van deze CAO wordt een opsomming gegeven van de functiegroepen met 
de daarbij geldende loonschalen. Bij de indeling van de interim-professional in een 
functiegroep, is voor iedere functiegroep de aanhef van de algemene omschrijving be-
palend. De opsomming van de mogelijke functiebenamingen draagt het karakter van 
een aantal voorbeelden. De opsomming van functiebenamingen bedoelt allerminst 
volledig te zijn. 
 
Artikel 12 
LOON & LOONSPECIFICATIE 
1. Het aan de interim-professional met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde 

tijd toegekend loon is tenminste gelijk aan het minimum maandloon (bruto) en is 
niet hoger dan het maximum maandloon krachtens onderstaande tabel.  

 
MAANDLOON FG D FG E FG F FG G FG H FG I 
MINIMUM WML  1.850 2.400 2.812 3.375 4.090 
MAXIMUM 2.167 3.097 3.600 4.127 4.594 5.572 

 
2. Het aan de interim-professional met een arbeidsovereenkomst voor de duur van 

het project toegekend loon is tenminste gelijk aan het minimum uurloon (bruto) 
en is niet hoger dan het maximum uurloon krachtens onderstaande tabel.  

 
UURLOON FG D FG E FG F FG G FG H FG I 
MINIMUM WML  10,67 13,85 16,22 19,47 23,60 
MAXIMUM 12,51 17,87 20,77 23,81 26,50 32,15 

 
3. Het aan de interim-professional met een arbeidsovereenkomst krachtens het FIT-

model toebehorende maandloon (bruto) is afhankelijk van de door de interim-
professional gemaakte keuzes omtrent loon- en arbeidsvoorwaarden en overige 
emolumenten. 

4. De werkgever is verplicht bij iedere loonbetaling een loonspecificatie aan de inte-
rim-professional te verstrekken. De loonspecificatie bevat tenminste de volgende 
bestandsdelen: het brutoloon, de wettelijke inhoudingen, het nettoloon, de cumu-
latieven en indien van toepassing: de toeslagen en de vergoedingen.  
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5. De loonsverhoging wordt jaarlijks vóór 1 april van ieder jaar tussen CAO-partijen  
overeengekomen. De loonsverhoging is afhankelijk van het behaalde bedrijfs-
resultaat. De loonsverhoging bestaat uit een basisloonsverhoging en eventueel 
een extra percentage loonsverhoging. 

6. De basisloonsverhoging over de periode 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 
bedraagt 1,25 procent en wordt per 1 april 2007 betaalbaar gesteld. De basis-
loonsverhoging is reeds in de tabellen onder het eerste en tweede lid van dit 
artikel verwerkt. 

7. Om in aanmerking te komen voor de basisloonsverhoging dient de interim-pro-
fessional op 1 april 2007 tenminste 52 weken aaneengesloten werkzaam te zijn 
voor DPA Flex Professionals. 

8. De interim-professional, met uitzondering van de interim-professional met een 
arbeidsovereenkomst voor de duur van een project, die tenminste 52 weken 
aaneengesloten werkzaam is voor DPA Flex Professionals en na het afnemen 
van het jaarlijkse beoordelingsgesprek een beoordelingskwalificatie goed of zeer 
goed heeft gekregen komt met inachtneming van het maximum maand- of uur-
loon in aanmerking voor een extra percentage loonsverhoging krachtens onder-
staande tabel. 

 
POSITIE *  GOED ZEER GOED 
          70% 2,00% 3,50% 
70  -   80% 1,75% 3,25% 
80  -   90%  1,50% 3,00% 
90  - 100% 1,25% 2,75% 

 
 * positie ten opzichte van het maximum maand- of uurloon 
 
9. De peildatum voor alle loonsverhogingen is het loon van 31 december van het 

jaar voorafgaand aan het jaar van ingang van de loonsverhoging. 
10. In geval van een negatief bedrijfsresultaat wordt geen loonsverhoging vastge-

steld. Wel kan door de werkgever een extra percentage loonsverhoging krach-
tens het achtste lid van dit artikel worden vastgesteld. 

 
Artikel 13 
INSCHALING & DOORSTROOM 
1. Met inachtneming van artikel 11 van deze CAO wordt een interim-professional bij 

de aanvang van het dienstverband ingedeeld in een functiegroep. Doorstroom 
van de functie van junior naar medior en senior is afhankelijk van de volgende 
criteria: 
a. afgeronde opleiding; 
b. aantal ervaringsjaren in een of meerdere vakgebieden; 
c. vereiste vaardigheden voor de functie; 
d. performances bij de opdrachtgever. 

2. Bij de doorstroom naar senior- en managementfuncties wordt, eventueel met 
behulp van een test, het potentieel aan vereiste vaardigheden gemeten. 

3. Tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek kan zowel de interim-professional als 
de resourcemanager de persoonlijke ontwikkeling aan de orde stellen. Met in-
achtneming van het eerste lid van dit artikel wordt een ontwikkelingsplan 
gemaakt: welke stappen moeten worden doorlopen om naar het gewenste func-
tieniveau te kunnen doorstromen. 
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4. In het geval een interim-professional bezwaar heeft tegen zijn inschaling of van 
mening is dat zijn doorstroommogelijkheden in onvoldoende mate benut worden 
dan bestaat de mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen. Dit beroep kan 
worden aangetekend bij de Human Resources Manager of een door hem aan te 
wijzen vervanger. Deze zal vervolgens een onderzoek instellen naar de juistheid 
van de gevolgde procedure en de interim-professional binnen zes weken ná ont-
vangst van het beroep antwoorden. 

 
Artikel 14 
ARBEIDSDUUR & PAUZES 
1. De normale arbeidsduur voor een interim-professional met een volledig dienst-

verband bedraagt 40 uur per week. De zondag is in beginsel één van de twee 
vrije dagen in de week. 

2. De interim-professional is, gezien het karakter van de functie, verplicht in geval-
len, die het belang van de onderneming dan wel het belang van de opdracht-
gever kunnen schaden, buiten de normale arbeidsduur werkzaamheden te ver-
richten. 

3. De arbeidsduur dient in overleg tussen de werkgever én de interim-professional 
met inachtneming van het volgende te worden onderbroken: 
a. bij een arbeidsduur van 5½ maar minder dan 8 uur: tenminste een half uur 

pauze, welke mag worden gesplitst in tweemaal een kwartier. 
b. bij een arbeidsduur van 8 uur: tenminste 45 minuten pauze, welke mag 

worden gesplitst in een half uur en een kwartier. 
c. bij een arbeidsduur van langer dan 8 uur: tenminste 1 uur pauze, welke 

mag worden gesplitst in een half uur en tweemaal een kwartier. 
 
Artikel 15 
ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN 
1. De interim-professional heeft recht op vrijaf met behoud van loon op algemeen 

erkende feestdagen. De interim-professional kan niet worden verplicht tot het ver-
richten van arbeid op feestdagen. 

2. Onder algemeen erkende feestdagen in de zin van deze CAO wordt voor zover 
deze niet vallen op zaterdag en/of zondag verstaan: Nieuwjaarsdag, Tweede 
Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koninginne-
dag of een daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag voorzover 
daarover in enig jaar algemeen vrijaf wordt gegeven. 

3. De werkgever zal op een verzoek tot vrijaf van de interim-professional op een 
niet-algemeen erkende feestdag een maximale inspanning verrichten dit te hono-
reren.  

 
Artikel 16 
TOESLAG: OVERWERK, WEEKEND  & ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN 
1. Overwerk zal zo min mogelijk worden opgedragen. Van overwerk is eerst sprake 

indien de interim-professional opdracht heeft gekregen om extra uren arbeid te 
verrichten. 

2. Als overwerk wordt beschouwd de uren die het gemiddelde van 40 uren per 
week, berekend over een aaneengesloten periode van 4 weken, overschrijden. 

3. Voor overwerk verricht door een interim-professional die een lager loon geniet 
dan het maximumbijdrageloon Zvw geldt een toeslag van 25 procent. Het maxi-
mumbijdrageloon Zvw bedraagt 30.623 euro (2007). 
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4. Een hoger loon dan het maximumbijdrageloon Zvw wordt niet automatisch aan- 
gemerkt als toeslaggevend voor overwerk, tenzij de werkgever bij de opdracht-
gever een toeslag kan bedingen. De toeslag wordt uitsluitend in geld uitgekeerd. 

5. Indien de interim-professional een lager loon geniet dan het maximumbijdrage-
loon Zvw en de werkgever een hogere toeslag dan 25 procent kan bedingen, dan 
komt de interim-professional in aanmerking voor die hogere toeslag. De toeslag 
wordt uitsluitend in geld uitgekeerd. 

6. In geval de interim-professional, ongeacht de hoogte van het loon tijdens het 
weekend of op algemeen erkende feestdagen arbeid verricht geldt een toeslag 
van 50 procent. Wanneer de werkgever een hogere toeslag kan bedingen, dan 
komt de interim-professional in aanmerking voor die hogere toeslag. De toeslag 
wordt uitsluitend in geld uitgekeerd. 

 
Artikel 17 
REISKOSTENREGELING 
1. De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden een bedrijfsauto ter beschikking 

stellen aan de interim-professional. 
2. Interim-professionals die met eigen vervoer reist komen in aanmerking voor een 

kilometervergoeding voor woon-werkverkeer. Deze kilometervergoeding, evenals 
de maximering hiervan, wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de werkgever 
met inachtneming van het door de fiscus vastgestelde maximum reiskostenforfait. 

3. Interim-professionals die met tweede klas openbaar vervoer reizen komen in 
aanmerking voor vergoeding van de kosten als zij een vervoersbewijs indienen. 

 
Artikel 18 
VAKANTIEDAGEN & VAKANTIEBIJSLAG 
1. De interim-professional met een dienstverband voor (on)bepaalde tijd heeft recht 

op 25 vakantiedagen per jaar. Deze vakantiedagen worden opgebouwd naar 
evenredigheid van de duur van het dienstverband en het gemiddeld aantal ar-
beidsuren per week. 

2. De interim-professional met een dienstverband voor de duur van een project ver-
werft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16 uur vakantie, of een 
evenredig deel daarvan, indien niet een volledige werkmaand is gewerkt. De 
vakantie wordt opgenomen in de vorm van vakantiedagen. 

3. De werkgever stelt het vakantiereglement vast en geeft nadere regels voor het 
opnemen van vakantie. Bij een en ander zal zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met de wensen van de interim-professional. 

4. De interim-professional wiens aanspraak op vakantie daartoe toereikend is, heeft 
recht op een aaneengesloten vakantie van minimaal twee weken. Een verzoek 
tot een aangesloten vakantie van maximaal drie weken wordt gehonoreerd indien 
dat niet strijdig is met het belang van de onderneming dan wel het belang van de 
opdrachtgever. De interim-professional neemt in het geval van een verplichte 
collectieve vakantieperiode bij de opdrachtgever zijn vakantiedagen tijdens deze 
periode op, tenzij voor aanvang van de opdracht schriftelijk anders is overeen-
gekomen. 

5. Indien de interim-professional daartoe een verzoek doet, zal werkgever overgaan 
tot het kopen van de bovenwettelijke vakantiedagen. 

6. Een interim-professional heeft recht op een vakantiebijslag van 8 procent van zijn 
loon opgebouwd over de gewerkte periode tot aan het moment van uitbetaling.  

7. De interim-professional met een dienstverband voor (on)bepaalde tijd ontvangt 
de vakantiebijslag uiterlijk in de maand mei. 

8. De interim-professional met een dienstverband voor de duur van een project ont-
vangt de vakantiebijslag uiterlijk in de maand juni. 
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Artikel 19 
VAKANTIEDAGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
Bij volledige arbeidsongeschiktheid die langer dan zes maanden duurt, worden alleen 
vakantiedagen opgebouwd gedurende de laatste zes maanden van arbeidsonge-
schiktheid. 
 
Artikel 20 
BUITENGEWOON VERLOF 
1. Met de in dit artikel genoemde echtgeno(o)t(e) wordt gelijkgesteld de levens-

partner en de relatiepartner. Onder de levenspartner wordt verstaan: een onge-
huwd persoon met wie de ongehuwde interim-professional aantoonbaar een 
duurzame huishouding voert. Dit dient aangetoond te worden middels een bewijs 
van inschrijving uit het bevolkingsregister. Onder de relatiepartner wordt ver-
staan: een alleenstaand ongehuwd persoon met wie de alleenstaand ongehuwde 
interim-professional een vorm van een naaste relatie heeft waarvoor geen 
samenwoningeis geldt. De relatiepartner dient in Nederland woonachtig te zijn. 
Hiervan dient een schriftelijke mededeling aan de werkgever te zijn gedaan. 

2. In de volgende gevallen wordt verlof met behoud van loon verleend. 
NAAR REDELIJKHEID TE BEPALEN TIJDSDUUR: 
a. bij het afleggen van school- en vakexamens ter verkrijging van een erkend 

diploma, indien dit in het belang van de onderneming is, te bepalen door de 
werkgever; 

b. bij bezoek aan huisarts, tandarts en specialist in overleg met de werkgever, 
met een maximum van 16 uur per kalenderjaar; 

1 DAG: 
c. bij ondertrouw van de interim-professional; 
d. bij het huwelijk van één van de (stief)ouders, schoon- en grootouders, kin-

deren, pleeg- stief- en kleinkinderen, broers of zusters; 
e. bij het 25- 40- 50-jarig huwelijk van de interim-professional, (stief)ouders, 

schoon- en grootouders, kinderen of pleeg- stief- en kleinkinderen; 
f. bij het overlijden van één van de grootouders, broers, zusters, zwagers, 

schoonzusters, schoonzoons of schoondochters; 
g. bij een 25- en 40-jarig dienstverband; 
2 DAGEN: 
h. bij bevalling van de echtgenote en bij adoptie, waarvan 1 dag calamiteiten-

verlof; 
i. bij het huwelijk van de interim-professional; 
j. bij het overlijden van één van de (stief)ouders of schoonouders, waarvan 1 

dag calamiteitenverlof; 
4 DAGEN: 
k. bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e), één van de kinderen of één van 

de pleeg- stief- en kleinkinderen, waarvan 1 dag calamiteitenverlof; 
l. bij het overlijden van één van de (stief)ouders of schoonouders, ingeval 

voor de begrafenis of crematie volledig zorg wordt gedragen, waarvan 1 
dag calamiteitenverlof. 

 
Artikel 21 
CALAMITEITENVERLOF 
1. De interim-professional heeft recht op calamiteitenverlof met behoud van loon 

gedurende een korte naar billijkheid te berekenen tijd met een maximum van 1 
dag. 
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2. Onder een calamiteit wordt onder andere verstaan: 
a. Een onverwachte situatie in de persoonlijke sfeer, de verzorging van één of 

meerdere gezinsleden, de bevalling van de echtgenote en de begrafenis 
van huisgenoten en bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en de tweede 
graad van de zijlijn. 

b. Een door wet of overheid zonder vergoeding opgelegde verplichting, waar-
van de vervulling niet in vrije tijd kon plaatsvinden. 

c. De uitvoering van het actief kiesrecht, waarvan de vervulling niet in vrije tijd 
kon plaatsvinden. 

3. Bij spoedeisende zaken zal de werkgever in overleg met de interim-professional 
naar een snelle oplossing zoeken, waarbij de duur van deze oplossing voldoende 
zal zijn om een eerste opvang te treffen en voorbereidingen te nemen voor een 
nog meer duurzamere oplossing. 

 
Artikel 22 
KORTDUREND ZORGVERLOF 
1. Krachtens de Wet arbeid en zorg, heeft de interim-professional in enig kalender-

jaar gedurende 7 dagen recht op kortdurend zorgverlof, met behoud van 100 
procent van het loon, in verband met de ziekte van de partner, (pleeg- stief-)kin-
deren of (pleeg- stief-) ouders. 

2. Het verlof kan worden opgenomen onder de volgende voorwaarden: 
a. De interim-professional meldt schriftelijk en met redenen omkleed de aan-

vangsdatum, de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke duur 
van het verlof. 

b. De werkgever kan achteraf van de interim-professional verlangen dat hij 
aannemelijk maakt dat hij vanwege noodzakelijk verzorging zijn werkzaam-
heden niet kon verrichten. 

 
Artikel 23 
ZWANGERSCHAPS- & BEVALLINGSVERLOF 
1. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof op basis van de wettelijke regeling be-

draagt 16 weken. Dit verlof met behoud van loon kan flexibel worden opgeno-
men: op zijn vroegst zes weken en op zijn laatst vier weken voor de vermoede-
lijke datum van bevalling. 

2. Uiterlijk twee maanden voordat de interim-professional dit verlof wenst op te 
nemen dient de interim-professional dit aan de werkgever, door middel van een 
verklaring van de verloskundige met daarin opgenomen de vermoedelijke datum 
van bevalling, kenbaar te maken. 

 
Artikel 24 
ADOPTIEVERLOF 
1. De interim-professional heeft recht op maximaal vier weken onbetaald adoptie-

verlof. Het verlof moet binnen een tijdvak van 18 weken worden opgenomen. Dit 
tijdvak vangt aan twee weken vóór de datum van adoptie. 

2. Indien tegelijkertijd twee of meer kinderen worden geadopteerd, geldt het recht 
op verlof slechts éénmaal. 

3. De interim-professional dient uiterlijk drie maanden van tevoren het verlof bij de 
werkgever te melden, onder vermelding van de ingangsdatum en de duur. 

4. De interim-professional dient aan de werkgever een document te overhandigen, 
waaruit blijkt dat de interim-professional een kind heeft geadopteerd of zal adop-
teren en waarin de datum van adoptie is vermeld. 
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Artikel 25 
OUDERSCHAPSVERLOF 
1. De interim-professional heeft als de arbeidsovereenkomst tenminste één jaar 

heeft voortgeduurd, gerekend per kind, tot de achtjarige leeftijd, recht op het 
wettelijk ouderschapsverlof. Dit recht biedt de interim-professional, verdeeld over 
een periode van zes maanden, een onbetaald verlof van 13 keer het aantal 
arbeidsuren per week, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. 

2. De interim-professional kan uitsluitend met instemming van de werkgever het 
verlof verdelen over een kortere of langere periode. 

3. De interim-professional dient uiterlijk drie maanden van tevoren het verlof 
schriftelijk bij de werkgever aan te vragen. Over een beslissing op de aanvraag 
behoort de interim-professional, uiterlijk één maand vóór de aanvangsdatum van 
het verlof, schriftelijk door de werkgever te worden geïnformeerd. 

4. Het afwijzen van de in de aanvraag genoemde voorkeur van de interim-profes-
sional kan slechts, indien deze aanvraag afwijkt van de wettelijke regeling zoals 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, op grond van schriftelijk geformuleerde, 
gemotiveerde en gewichtige redenen. 

5. Tijdens het verlof worden geen vakantiedagen en geen pensioen opgebouwd. 
 
Artikel 26 
ORGANISATIEVERLOF 
1. Aan de interim-professional die ambassadeur is van de werknemersorganisatie, 

waarmee deze CAO is overeengekomen, zal organisatieverlof worden gegeven 
met behoud van loon voor het deelnemen aan vakbondsvergaderingen. 

2. Een ambassadeur is een interim-professional die constructief en inhoudelijk mee-
denkt met de werknemersorganisatie over het in deze CAO overeengekomen 
pakket loon- en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is een ambassadeur binnen de 
onderneming het aanspreekpunt voor de interim-professionals en de werkne-
mersorganisatie. 

3. Per ambassadeur kunnen, indien de arbeid dit naar het oordeel van de werk-
gever toelaat, maximaal drie dagen organisatieverlof per kalenderjaar worden 
opgenomen. 

4. Ambassadeurs die in aanmerking komen voor organisatieverlof worden door de 
werknemersorganisatie aan het adres van de werkgever schriftelijk kenbaar ge-
maakt. Voor elke vakbondsvergadering dient de ambassadeur een daartoe 
bedoelde uitnodiging aan de werkgever te overhandigen. 

5. Voor het deelnemen aan vakbondsvergaderingen heeft de interim-professional 
die geen ambassadeur is, maar "gewoon lid” is van de werknemersorganisatie, 
waarmee deze CAO is overeengekomen en indien de arbeid dit naar het oordeel 
van de werkgever toelaat, recht op verlof met behoud van loon gedurende maxi-
maal twee halve dagen per kalenderjaar. Voor elke vakbondsvergadering dient 
de interim-professional een daartoe bedoelde uitnodiging aan de werkgever te 
overhandigen. 

 
Artikel 27 
UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
1. De interim-professional die door arbeidsongeschiktheid niet is staat is zijn arbeid 

te verrichten is verplicht op de eerste verzuimdag van de ziekte of het ongeval 
daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan de 
werkgever én aan de opdrachtgever en wel zo vroeg mogelijk, in ieder geval vóór 
09.00 uur ‘s-morgens. 
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2. De interim-professional die door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn arbeid 
te verrichten, is verplicht zich te onderwerpen aan de medische- en lekencontrole 
die krachtens de sociale verzekeringswetten, inclusief Arbo-dienst en Arbo-wet 
en enig bedrijfsreglement, worden bepaald en/of uitgeoefend.  

3. Ter bevordering van zijn herstel dan wel reïntegratie dient de interim-professional 
bereikbaar te zijn op het opgegeven verpleegadres. Het verpleegadres dient zich 
in Nederland te bevinden. De interim-professional treedt in overleg met de werk-
gever op het moment dat hij hieraan tijdelijk geen gehoor kan geven.  

4. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de interim-professional als volgt recht 
op doorbetaling van het voor hem geldende brutoloon: 
a. gedurende de eerste periode van 26 weken:  100 procent. 
b. gedurende week 27 tot en met week 52:    90 procent. 
c. gedurende week 53 tot en met week 78:    80 procent. 
d. gedurende week 79 tot en met week 104:    70 procent. 

5. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de interim-professional met een dienst-
verband korter dan drie maanden recht op een uitkering van 80 procent van het 
voor hem geldende brutoloon gedurende 52 weken, gevolgd door een nieuwe 
periode van 52 weken met een uitkering van 70 procent over het voor hem gel-
dende brutoloon.  

6. De werkgever heeft het recht op de uitkering bij arbeidsongeschiktheid per 
ziekmelding, met inachtneming van het Wettelijk Minimumloon, twee wachtdagen 
in te houden op het loon.  

7. In het geval van opeenvolgende ziekmeldingen wordt de aftrek van wachtdagen, 
met inachtneming van een onderbreking van minder dan vier weken en voor-
zover er sprake is van hetzelfde ziektegeval, niet opnieuw toegepast. 

8. Indien na het volledig verstrijken van een kalenderjaar blijkt dat er in het des-
betreffende kalenderjaar sprake is geweest van maximaal één ziekmelding, zul-
len de twee ingehouden wachtdagen aan de interim-professional betaalbaar 
worden gesteld uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe kalenderjaar. 

 
Artikel 28 
GEEN LOON BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID  
1. In geval van arbeidsongeschiktheid vervalt het recht op loondoorbetaling, indien:  

a. de arbeidsongeschiktheid door opzet van de interim-professional is veroor-
zaakt; 

b. de arbeidsongeschiktheid een rechtstreeks gevolg is van een gezondheids-
probleem, waarover de interim-professional bij zijn indiensttreding onjuiste 
inlichtingen heeft verstrekt of essentiële informatie heeft achtergehouden 
die de uitoefening van zijn functie belemmert.  

2. De interim-professional stemt in met een verzoek van de werkgever om als 
schuldeiser in de rechten te treden die de interim-professional op derden heeft 
als gevolg van arbeidsongeschiktheid door opgedane schade of letsel van de 
interim-professional. 

 
Artikel 29 
UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
1. Bij het overlijden van de interim-professional hebben de nagelaten betrekkingen 

recht op een overlijdensuitkering die gelijk is aan twee maandlonen. 
2. Uitkeringen ter zake van het overlijden aan nagelaten betrekkingen krachtens 

arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte of ongeval worden op de uitkering in min-
dering gebracht. 
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Artikel 30 
SCHOLINGSAFSPRAAK 
1. Onder scholing wordt verstaan: elke vorm van een gestructureerde activiteit die, 

ongeacht of de scholing wordt aangemerkt als een aan de functie van de interim-
professional verbonden wettelijke verplichting, gericht is op het verkrijgen van 
kennis en/of vaardigheden.  

2. Onder scholingskosten wordt, in de ruimste zin van het woord, onder andere ver-
staan: de loonkosten van interim-professionals die scholing volgen; de kosten 
van het organiseren van een interne en/of externe scholing en bijbehorende 
begeleiding; vergoedingen van reis- en verblijfkosten alsmede stimulerings- en 
ontwikkelingskosten. 

3. Ieder jaar, of zoveel eerder als wenselijk, dient de werkgever met de interim-
professional een gesprek te voeren omtrent zijn behoefte aan scholing. Daarbij 
wordt tevens aan de orde gesteld in hoeverre de individuele scholingsbehoefte 
van de interim-professional aansluit bij het opleidingsaanbod van de werkgever. 
Wanneer aan de interim-professional scholing wordt aangeboden, dan komen de 
interim-professional en de werkgever dit schriftelijk overeen.  

 
Artikel 31 
PENSIOEN 
1. De interim-professional met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een 

project neemt bij aanvang van het dienstverband automatisch deel aan de 
STIPLU-pensioenregeling. 

2. De interim-professional met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd 
neemt bij aanvang van het dienstverband automatisch deel aan de collectieve 
pensioenregeling van de werkgever. 

3. De interim-professional met een arbeidsovereenkomst op basis van het FIT-
model heeft bij aanvang van het dienstverband de mogelijkheid deel te nemen 
aan een privé-pensioenregeling (op basis van lijfrente) van de werkgever. 
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Bijlage 1 
FUNCTIEGROEPEN 
 
1. FINANCE 
2. ICT 
3. HR 
4. BANKING & INSURANCE 
5. YOUNG PROFESSIONAL 
 
 
1. FUNCTIEGROEPEN FINANCE 
 
FUNCTIEGROEP D 
Functieomschrijving: Assisterende en ondersteunende administratieve werkzaamhe-
den voor één functioneel aandachtsgebied. Het betreft hier interim-professionals die 
volgens nauwkeurige instructies op aanwijzing en/of onder directe leiding werkzaam 
zijn bij de financiële administratie, salarisadministratie en het debiteurenbeheer en die 
geen of nauwelijks (minder dan twee jaar) ervaring hebben. 
Functiebenamingen: 
a. Junior financial professional. 
b. Junior payroll professional. 
c. Junior credit-control professional. 
 
FUNCTIEGROEP E 
Functieomschrijving: Uitvoerende specialistische administratieve werkzaamheden voor 
één of meerdere functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals 
die werkzaam zijn bij de financiële administratie, de loonadministratie, de afdeling cre-
dit-control en finance gerelateerde IT-projecten, al dan niet bij non-profit organisaties, 
profit organisaties of bij de overheid. 
Functiebenamingen: 
a. Financial professional. 
b. Payroll professional. 
c. Credit control professional. 
d. Finance / non-profit professional. 
e. Finance / IT professional. 
 
FUNCTIEGROEP F 
Functieomschrijving: 
Management; uitvoerende en beleidsadviserende werkzaamheden voor één of twee 
functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals die over het al-
gemeen (operationeel) leiding geven aan (onderdelen van) de financiële administratie, 
de loonadministratie, de afdeling control en finance gerelateerde IT-projecten, en te-
vens finance specialisten. 
Functiebenamingen: 
a. Assistent-controller. 
b. Senior payroll professional.  
c. Senior credit control professional. 
d. Senior Finance / IT professional. 
e. Finance specialist. 
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FUNCTIEGROEP G 
Functieomschrijving: Uitvoerende managementwerkzaamheden voor meerdere func-
tionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals die leiding geven aan 
(onderdelen van) de financiële administratie, een team van minimaal vijf personen in 
de profit of in de non-profit sector. 
Functiebenamingen: 
a. Senior financial professional.  
b. Senior finance non-profit professional.  
 
FUNCTIEGROEP H 
Functieomschrijving: Adviserende en uitvoerende managementwerkzaamheden voor 
één functioneel aandachtsgebied. Het betreft hier interim-professionals die leiding ge-
ven aan het Hoofd Financiële Administratie (HFA) en medewerkers van de afdeling 
control. 
Functiebenaming: Financial controller.  
 
FUNCTIEGROEP I 
Functieomschrijving: Beleidsadviserende managementwerkzaamheden op Manage-
mentteamniveau voor één of meerdere functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier 
controllers bij grote organisaties, geeft sturing aan HFA, geeft leiding aan een team van 
minimaal vijf medewerkers of de zware financieel interim manager (Financial interim 
manager) rapporterend aan de financieel directeur. 
Functiebenamingen: 
a. Senior financial controller. 
b. Financial interim-manager. 
 
2. FUNCTIEGROEPEN ICT 
 
De functiegroepen voor ICT vallen uiteen in een drietal functionele aandachtgebieden:  
a. Support en Beheer 
b. Technische specialisten 
c. Management 
 
Binnen de hieronder genoemde functiegroepen worden per functiebenaming een drie-
tal niveaus onderscheiden, namelijk:  
a. Junior (minimaal 1 jaar relevante werkervaring). 
b. Medior (minimaal 3 jaar relevante werkervaring). 
c. Senior (minimaal 5 jaar relevante werkervaring). 
Indien dit niet van toepassing is of iets anders geldt wordt het niveau en de vereiste 
werkervaring bij de desbetreffende functie aangegeven. 
 
SUPPORT EN BEHEER 
 
FUNCTIEGROEP D 
Functieomschrijving: Assisterende en ondersteunende werkzaamheden voor 1 soms 2 
functionele aandachtsgebieden. Ondersteuning, vaak telefonisch, aan gebruikers voor 
vragen en het oplossen van storingen en problemen. In sommige gevallen coördinatie 
van de 1e of 2e lijns activiteiten voor het oplossen van incidentele of structurele storin-
gen in en problemen met applicaties, dan wel de technische infrastructuur. 
Functiebenaming: Support/Helpdesk medewerker.  
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FUNCTIEGROEP E 
Functieomschrijving: Uitvoerende specialistische werkzaamheden voor één of meer-
dere functionele aandachtsgebieden. Het betreft beheeractiviteiten van ICT compo-
nenten i.c. draagt zorg voor het adequaat functioneren van deze componenten conform 
de gestelde prestatiekenmerken. Oplossen van 2e lijns incidenten en structurele pro-
blemen. 
Functiebenamingen: 
a. Systeembeheerder.  
b. Applicatiebeheerder.  
Onderstaande functies komen vaker voor in grote organisaties: 
a. Netwerkbeheerder.  
b. Databasebeheerder.  
c. Technisch applicatiebeheerder.  
 
TECHNISCH SPECIALISTEN 
 
FUNCTIEGROEP F 
Functieomschrijving: Uitvoerende en beleidsadviserende werkzaamheden voor één of 
twee functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals die tevens 
(operationeel) leiding geven. Opstellen van specificaties, zorgdragen voor een tech-
nisch dan wel functioneel ontwerp waaraan een nieuwe ICT component moet voldoen. 
Zorgt voor het ontwerp applicatie-architectuur, de programmering en de programma- 
en systeemtesten van applicaties. Aansturing en begeleiding van de bouwers. 
Functiebenamingen: 
a. Ontwikkelaar/Programmeur.  
b. Functioneel ontwerper.  
c. Technisch ontwerper.  
 
FUNCTIEGROEP G 
Functieomschrijving: Uitvoerende en beleidsadviserende werkzaamheden voor één of 
twee functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals die in som-
mige gevallen (operationeel) leiding geven. Ontwikkeling van de informatie-architectuur 
en advisering over realisatie van de informatie- en automatiseringsplannen de structuur 
van een netwerk. 
Functiebenamingen: Netwerkengineer.   
Onderstaande functies komen vaker voor in grote organisaties: 
a. Netwerkarchitect. 
b. Technisch Consultant.  
 
MANAGEMENT 
 
FUNCTIEGROEP F 
Functieomschrijving: Uitvoerende managementwerkzaamheden voor meerdere functi-
onele aandachtsgebieden. Aansturing in operationele zin van een groep medewerkers, 
meestal met dezelfde functie, om een bepaalde opdracht/project uit te voeren of gede-
finieerd resultaat te realiseren. Functioneert soms als ‘meewerkend voorman’. 
Functiebenamingen: 
a. Teamleider. 
b. Projectleider.  
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FUNCTIEGROEP F 
Functieomschrijving: Uitvoerende managementwerkzaamheden voor meerdere func-
tionele aandachtsgebieden. Vanuit de automatiseringsorganisatie verantwoordelijk 
voor het leveren van de diensten aan de gebruikersorganisatie conform overeenge-
komen afspraken, al dan niet vastgelegd in Service Level Agreement (SLA’s). 
Functiebenaming: Servicemanager.  
 
FUNCTIEGROEP G 
Functieomschrijving: Uitvoerende managementwerkzaamheden voor meerdere func-
tionele aandachtsgebieden. De opstart en aansturing van projecten als eind/budget 
verantwoordelijke eventueel in opdracht van een stuurgroep of opdrachtgever. Is niet 
inhoudelijk bij de aansturing betrokken maar werkt hierbij nauw samen met een Pro-
jectleider/Teamleider. 
Functiebenamingen: 
a. Projectleider senior. 
b. Projectmanager. 
 
FUNCTIEGROEP G 
Functieomschrijving: Adviserende en uitvoerende managementwerkzaamheden voor 
één functioneel aandachtsgebied. Inventariseert door middel van organisatieonderzoek 
en analyseert behoeften aan informatie en informatiesystemen in een organisatie. 
Vertaalt de onderzoeksresultaten in een informatie-architectuur. 
Functiebenaming: Informatie analist. 
 
FUNCTIEGROEP H 
Functieomschrijving: Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden 
van de ontwikkeling en het onderhoud van componenten van de informatievoorziening 
op basis van zogenoemde programma’s. Opstellen van programma’s, releaseplanning 
en afstemming van diverse planningen in overleg met automatiseringsafdeling. Stuurt 
op de realisatie van vastgestelde programma’s opdat deze conform tijdspad en kosten 
worden gerealiseerd. 
Functiebenamingen:  
a. Projectmanager senior (minimaal 6 jaar relevante werkervaring). 
b. Programmamanager.  
c. ICT manager junior ( minimaal 1 jaar relevante werkervaring). 
 
FUNCTIEGROEP I 
Functieomschrijving: Strategische managementwerkzaamheden op Managementteam-
niveau voor één of meerdere functionele aandachtsgebieden. Algemeen lijnmanage-
ment; is primair verantwoordelijk voor de realisatie van het beleid van de eigen afde-
ling, waarbij de informatievoorziening één van de aandachtsgebieden is. Bepaalt in 
hoofdlijnen de informatievoorziening in zijn of haar afdeling binnen de kaders van het 
informatiebeleid van de organisatie. 
Functiebenamingen: 
a. Programmamanager senior (minimaal 6 jaar relevante werkervaring). 
b. ICT manager.  



 23

3. FUNCTIEGROEPEN HR 
 
FUNCTIEGROEP D 
Functieomschrijving: Assisterende en ondersteunende administratieve werkzaamhe-
den voor één functioneel aandachtsgebied. Het betreft hier interim-professionals die 
volgens nauwkeurige instructies op aanwijzing en/of onder directe leiding werkzaam 
zijn op een HR-afdeling en die geen of nauwelijks (minder dan twee jaar) ervaring heb-
ben. 
Functiebenaming: HR Support medewerker junior. 
 
FUNCTIEGROEP E 
Functieomschrijving: Uitvoerende specialistische administratieve werkzaamheden voor 
één of meerdere functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals 
die werkzaam zijn op een HR-afdeling al dan niet bij non-profit organisaties, profit or-
ganisaties of bij de overheid. 
Functiebenaming: HR Support medewerker medior/senior. 
 
FUNCTIEGROEP F 
Functieomschrijving: Management; uitvoerende en beleidsadviserende werkzaamhe-
den voor één of twee functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-profes-
sionals die over het algemeen (operationeel) leiding geven aan (onderdelen van) een 
HR administratie, en tevens HR adviseurs. 
Functiebenaming: HR Consultant jr. 
 
FUNCTIEGROEP G 
Functieomschrijving: Uitvoerende managementwerkzaamheden voor meerdere functi-
onele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals die leiding geven aan 
(onderdelen van) de HR administratie, HR afdeling, en tevens HR adviseurs. 
Functiebenamingen: 
a. HR Manager junior. 
b. HR Consultant medior. 
 
FUNCTIEGROEP H 
Functieomschrijving: Adviserende en uitvoerende managementwerkzaamheden voor 
één functioneel aandachtsgebied. Het betreft hier interim-professionals die leiding ge-
ven aan een HR afdeling. 
Functiebenamingen: 
a. HR Manager medior. 
b. HR Consultant senior. 
 
FUNCTIEGROEP I 
Functieomschrijving: Beleidsadviserende managementwerkzaamheden op Manage-
ment Team niveau voor één of meerdere functionele aandachtsgebieden. Het betreft 
hier HR managers bij grote organisaties, geeft leiding aan een team van minimaal vijf 
medewerkers, rapporterend aan de HR directeur. 
Functiebenamingen: HR manager senior. 
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4. FUNCTIEGROEPEN BANKING & INSURANCE  
 
FUNCTIEGROEP D 
Functieomschrijving: Assisterende en ondersteunende administratieve werkzaamhe-
den voor één functioneel aandachtsgebied. Het betreft hier interim-professionals die 
volgens nauwkeurige instructies op aanwijzing en/of onder directe leiding werkzaam 
zijn op een callcenter bij bank- en verzekeringsbedrijven, commerciële afdelingen van 
bank- en verzekeringsbedrijven en op de administratie van bank- en verzekeringsbe-
drijven en die geen of nauwelijks (minder dan twee jaar) ervaring hebben. 
Functiebenaming: Trainee Banking & Insurance. 
 
FUNCTIEGROEP E 
Functieomschrijving: Uitvoerende specialistische administratieve werkzaamheden voor 
één of meerdere functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals 
die werkzaam zijn op een callcenter bij bank- en verzekeringsbedrijven, administratie 
van bank- en verzekeringsbedrijven en op de commerciële afdelingen van bank- en 
verzekeringsbedrijven. 
Functiebenamingen: 
a. Acceptant (hypotheken, beleggen, verzekeringen, pensioenen). 
b. Fiatteur (hypotheken, beleggingen, verzekeringen, pensioenen). 
c. Acquisiteur preffered banker. 
d. Verkoopadviseur (bankshop). 
e. Acquisiteur preffered banker junior. 
 
FUNCTIEGROEP F 
Functieomschrijving: Management; uitvoerende en beleidsadviserende werkzaamhe-
den voor één of twee functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-profes-
sionals die over het algemeen (operationeel) leiding geven aan (onderdelen van) een 
callcenter bij bank- verzekeringsbedrijven, op de commerciële afdelingen van de bank- 
en verzekeringsbedrijven, en tevens bank- en verzekeringsspecialisten. 
Functiebenamingen: 
a. Acquisiteur preffered banker. 
b. Preffered banker. 
c. Teamleider (Banking & Insurance). 
d. Account manager particulieren. 
e. Account manager zakelijk. 
f. Hypotheekspecialist. 
g. Beleggingsspecialist. 
h. Verzekeringsspecialist. 
i. Pensioenspecialist. 
 
5. FUNCTIEGROEPEN YOUNG PROFESSIONAL 
 
FUNCTIEGROEP E 
Functieomschrijving: Uitvoerende specialistische werkzaamheden voor één of meer-
dere functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals die volgens 
nauwkeurige instructies op aanwijzing en/of onder directe leiding werkzaam zijn binnen 
profit en non-profit organisaties die geen of nauwelijks (minder dan een jaar) ervaring 
hebben. 
Functiebenaming: Young Professional Trainee. 
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FUNCTIEGROEP F 
Functieomschrijving: Uitvoerende en adviserende werkzaamheden voor één of twee 
functionele aandachtsgebieden. Het betreft hier interim-professionals die over het alge- 
meen (operationeel) leiding geven aan (onderdelen van) afdelingen en personen bin-
nen profit en non-profit organisaties, werkzaam zijn binnen projecten of projectonder-
steunende functies. 
Functiebenaming: Young Professional Business Consultant. 


