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Overwegende dat: 
 

 op 1 maart 2008 Stichting Dyade Dienstverlening Stichting Akros Onderwijsbureau heeft overgenomen 
 Stichting Akros Onderwijsbureau per 19 maart 2008 Dyade Zuid West Nederland is genaamd 
 ondergetekenden afspraken hebben gemaakt om de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Dyade Zuid West 
Nederland te integreren (Harmoniseren) met de arbeidsvoorwaarden van Dyade 

 ondergetekenden hiermee beogen dat per 1 januari 2010 de medewerkers van Dyade Zuid West Nederland overgaan naar de 
arbeidsvoorwaarden van Dyade (Dyade CAO); 

 
zijn ondergetekenden  
 
Dyade Zuid West Nederland B.V.  
 
als partij ter ene zijde 
 
en 
 
ABVAKABO FNV  
 
CNV Onderwijs  
 
de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:
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Artikel 1 Algemeen 
 
a. Werkgever 
 Dyade Zuid West Nederland B.V. (verder DZWN) 
 
b.  Medewerker 
De medewerker die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van werkgever en tevens op 28 februari 2007 in dienst 
was van Stichting Akros Onderwijsbureau.  

 
c.  Werkingssfeer  
Deze CAO is van toepassing op de medewerkers volgens de definitie van medewerker, zoals bedoeld in lid b van dit artikel. 

 
d.  Partijen 
 De werkgever 
 De vakorganisaties: ABVAKABO FNV en CNV Onderwijs. 
 
e. Looptijd 
De CAO treedt in werking op 1 januari 2010 en eindigt van rechtswege op 31-12-2010 of zoveel eerder als de 
harmonisatieafspraken uit deze CAO zijn opgenomen in een nieuw in werking te treden Dyade CAO, zonder dat enige 
opzegging is vereist. 
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Artikel 2  Dyade CAO  
 
Per 1 januari 2010 vervallen alle arbeidsvoorwaarden en regelingen die onderdeel uitmaakten van de arbeidsovereenkomst van de 
medewerkers en wordt – met inachtneming van de in de volgende artikelen gemaakte harmonisatieafspraken – de CAO Dyade op 
hen van toepassing. 
Op de medewerkers zijn de bepalingen en arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de vigerende CAO Dyade van toepassing. 
Alle arbeidsvoorwaarden en regelingen die onderdeel uitmaakten van de arbeidsovereenkomst van de medewerker op 31 
december 2009, vervallen op 1 januari 2010.
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Artikel 3 Harmonisatieafspraken 
 
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Stichting Dyade Dienstverlening en Dyade Zuid West Nederland BV 
 
De CAO PO 2006-2008 en de Dyade CAO 2009 verschillen op een groot aantal onderdelen. De verschillen en overeenkomsten 
tussen beide CAO’s zijn hierna in kaart gebracht. De harmonisatieafspraken tussen CAO-partijen per 1 januari 2010 zijn in 
onderstaand overzicht opgenomen. 
De financiële gegevens die opgenomen zijn, betreffen brutobedragen, op het niveau van peildatum 31-7-2009, een volledige 
arbeidsovereenkomst en op een dienstverband van een volledig jaar.  
 
Ingangsdatum 
In verband met de inpassing van het nieuwe functie- en loongebouw is in september afgesproken dat de harmonisatie op verzoek 
van de werknemers (vertegenwoordiging) plaatsvindt per 1 januari 2010. 
 
Berekeningen 
Op basis van de aanname over de inpassing van de medewerkers in het functie- en loongebouw heeft een doorrekening 
plaatsgevonden van de gevolgen van het hele harmonisatiepakket. Medewerkers die er ten opzichte van de huidige situatie 
(peildatum 31 december 2009) op achteruit gaan als gevolg van de harmonisatie ontvangen hiervoor een volledige structurele 
compensatie die in de berekening is opgenomen. 
 
Eenmalige financiële compensatie 
De medewerkers, die als gevolg van de harmonisatie hetzelfde jaarsalaris (loon inclusief de incidentele componenten) houden als 
in de huidige situatie, ontvangen conform de afspraak tussen werkgever en vakbonden van 7 december 2009 een eenmalige 
uitkering die gelijk is aan de verhoging conform Cao-akkoord convenant leerkracht (CAO Primair Onderwijs 2009). Deze geldt met 
terugwerkende kracht voor het hele jaar 2009 en wordt uitbetaald in januari 2010. Voor medewerkers die er in 2010 als gevolg van 
de harmonisatie op vooruit gaan (maar minder dan de Cao-verhoging CAO Primair Onderwijs 2009), wordt de financiële 
vooruitgang op deze compensatie in mindering gebracht.  
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1. Geld (vast en variabel) 2. Bijzondere 

toeslagen 
3. Tijd 4. 

Verlofregelingen 
5. Sociale zekerheid 

 CAO 
 Functiewaarderingsmethode 
 Basissalaris 
 Werkgeversbijdrage Levensloop 
 Inkomenstoelage zvw 
 Bindingstoelage 
 Dag van de leraar 
 Vakantietoeslag 
 Structurele eindejaarsuitkering 
 OOP eindejaarsuitkering 
 Resultaatafhankelijke uitkering 

 Overwerktoeslag 
 Onregelmatigheids-
toeslag 

 Functioneringstoelage 
 Ambtsjubileum-
gratificatie 

 BHV-toelage 

 Netto arbeidsduur 
per jaar 

 Extra 
vakantiedagen 
o.b.v. leeftijd  

 Extra 
vakantiedagen 
o.b.v. inschaling 

 Seniorenregeling 

 Ouderschapsver
lof 

 Zorgverlof 
 Kort 
buitengewoon 
verlof 

 
 

 Arbeidsongeschiktheid 
 

6. Pensioen 7. Vergoedingen 8. Overig   
 Aanvullende regelingen  Reiskosten 

woning-werk 
 Dienstreizen  
 Verhuiskosten 
 Studiekosten 
 Vakbondscontri
butie 

 Uitkering 
i.v.m. 
overlijden 

 Keuzemodel 
arbeidsvoorw
aarden  
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Geld (vast en variabel) Dyade DZWN overgangsbepaling 
CAO Bedrijfs-CAO 2009 CAO PO 2006-2008  
Functiewaarderingsmethode ORBA waarbij de nadruk ligt op de 

bijdrage van de functie aan de 
organisatiedoelen. Erkend 
functiewaarderingssysteem 

Fuwasys waarbij de nadruk ligt 
op kennis 
Erkend 
functiewaarderingssysteem 

In 2009 is het voorwerk verricht 
(de consequenties van het 
inpassen worden onderzocht) 
voor het inpassen van de 
werknemers van DZWN in het 
functie- en loongebouw van de 
Stichting Dyade met ingang van 
1 januari 2010. Daarbij wordt de 
ORBA systematiek gehanteerd. 

Basissalaris 12 maanden 12 maanden Zie toelichting 
Werkgeversbijdrage 
Levensloop 

0,8% van het bruto-jaarinkomen; De 
werkgeversbijdrage  levensloop 
(structureel 0,8% van het bruto 
jaarinkomen) is onderdeel van de 
afspraken die werkgever en bonden 
maken in het kader van 
Levensfasebeleid  en is in 2008 en 
2009 niet uitbetaald 

0,8% van het bruto 
jaarinkomen. 
De werkgeversbijdrage wordt 
per maand uitbetaald 

De maandelijkse uitbetaling 
vervalt per 1 januari 2010 en de 
bijdrage wordt onderdeel van 
de afspraken die werkgever en 
bonden maken in het kader van 
de studie Levensfasebeleid 

Inkomenstoelage zvw € 31,67 euro per maand € 32,41 euro per maand De inkomenstoelage van Dyade 
wordt per 1-1-2010 verhoogd 
naar het niveau van DZWN (€ 
32,41).  

Bindingstoelage Nvt (bevroren overgangsregeling) Werknemers in schaal 9  
Bruto € 218,98  

Werknemers die zowel op 31 
december 2009 en op 1 januari 
2010 benoemd zijn in een 
functie met schaal 9, ontvangen 
wanneer ze het maximum van 
de schaal hebben bereikt, € 
218,98 bruto per jaar, naar rato 
van de betrekkingsomvang 

Dag van de leraar nvt € 110 euro 
 

De bijdrage vervalt per 1-1-
2010. 

Vakantietoeslag 8% 8% nvt 



 8 

Structurele eindejaarsuitkering 3,5% per 31-12-2009 6,3% per 31-12-2008 DZWN behoudt als 
overgangsregeling 6,3% als 
eindejaarsuitkering.  

OOP eindejaarsuitkering Nvt (bevroren overgangsregeling voor 
rechthebbenden op 31 december 
2002) 
Schaal 1/5: € 747 
Schaal 6/8: € 702 

 
 
 
Schaal 1 t/m 5: € 820,08 
Schaal 6 t/m 8: € 775,08 

De bedragen  van de 
werknemers van DZWN worden 
per 1 januari 2010 aangepast 
op het niveau van  Dyade: 
Schaal 1/5: € 747 
Schaal 6/8: € 702  

Resultaatafhankelijk uitkering 50% van het bedrijfsresultaat op 
jaarbasis dat boven € 500.000 ligt. Als 
percentage van het brutojaarinkomen 
(Maximaal 1 bruto maandsalaris) 

geen Alle werknemers krijgen uitzicht 
op de resultaatafhankelijke 
uitkering 
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Toelichting basissalaris   
stand 01-01-2009 incl. 1,5%   stand 31-07-2009       
Stichting Dyade 
Dienstverlening   Dyade Zuid-West Nederland BV   Harmonisatievoorstel 
36,5 
uur       

36,86 
uur         

schaal minimum maximum treden schaal minimum maximum treden   
1 1.560 1.667 3 1 1.415 1.674 7 Zie toelichting 
2 1.560 1.833 6 2 1.449 1.840 8   
3 1.625 1.995 7 3 1.449 2.004 9   
4 1.776 2.101 7 4 1.477 2.108 11   
5 1.833 2.206 7 5 1.508 2.216 12   
6 1.833 2.483 9 6 1.566 2.322 11   
7 2.048 2.663 9 7 1.674 2.560 12   
8 2.260 2.883 9 8 1.896 2.896 13   
9 2.260 3.261 9 9 2.158 3.274 10   
10 2.611 3.583 9 10 2.158 3.597 13   
11 2.833 4.181 11 11 2.270 4.197 18   
12 3.159 4.957 11 12 3.057 4.775 16   
13 3.697 5.516 11 13 3.712 5.178 13   
14 4.553 6.033 9 14 4.253 5.690 11   

 
Toelichting 
Vergelijking van de salarisschalen van Dyade en Dyade ZWN laat zien: 
Bij Dyade ligt de instap in de schalen hoger m.u.v schaal 13. 
Enkele Dyade-schalen (6,7,12,13,14) zijn in het verleden verlengd en komen daardoor op een hoger niveau dan de corresponderende salarisschalen van 
DZWN. Werknemers die een salaris ontvangen in een van deze functieschalen hebben daardoor een hoger perspectief. De schalen 1,2,3,4,5,8,9,10 en 11 
zijn niet verlengd. Het niveau van deze schalen ligt in het loongebouw van DZWN BV ongeveer 0,4% hoger dan in de corresponderende schalen van Dyade. 
In het loongebouw van Dyade wordt het carrièrepatroon sneller doorlopen omdat er minder regels per schaal zijn. Voor de werknemers die gesalarieerd 
worden in een van de schalen 1,2,3,4,5,8,9,10 en 11 geldt een compensatieregeling op het gebied van het ouderschapsverlof. 
Indien het maandsalaris van de werknemer van DZWN op 1 januari 2010 na inpassing in het functie- en loongebouw hoger is dan het maximum van de 
betreffende salarisschaal in het loongebouw van Dyade, vindt inschaling plaats op het maximum van die salarisschaal. De bepalingen zoals opgenomen in 
punt 3 van bijlage 4 van de CAO Dyade zijn van toepassing. 
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Indien het maandsalaris van de werknemer van DZWN op 1 januari 2010 na inpassing in het functie- en loongebouw lager is dan het minimum van de 
betreffende salarisschaal in het loongebouw van Dyade, vindt inschaling plaats op het minimum van die salarisschaal. 
 
 
Bijzondere toeslagen Dyade DZWN Harmonisatievoorstel 
Overwerktoeslag Geen overwerktoeslag voor schaal 10 

en hoger 
Geen overwerktoeslag boven 
schaal 10 

De Dyade-regeling wordt 
toegepast (schaal 10 en hoger 
geen toeslag, wel compensatie 
in tijd) 

Onregelmatigheidstoeslag nvt Nvt in Dyade ZWN praktijk CAO 
PO kent 
onregelmatigheidstoeslag 

Dyade-regeling 

Functioneringstoelage Resultaatgericht beoordelen en 
belonen 
Excellent: 2 periodieken of gratificatie 
Goed, naar behoren: 1 periodiek 
Onvoldoende: geen periodiek; na één 
negatieve beoordeling worden 
verbeterafspraken gemaakt; na twee 
negatieve beoordelingen kunnen 
maatregelen worden getroffen (zie 
CAO tekst) 

Jaarlijks automatisch periodiek 
Geen relatie met 
beoordelingsgesprekken 

Na 1 januari 2010 wordt de 
Dyade-systematiek integraal 
toegepast 

Ambtsjubileumgratificatie Diensttijd bij  werkgever en relev. 
diensttijd bij rechtsvoorgangers 
25 jaar: 50% bruto maandsalaris 
(netto) 
40 jaar: 100% bruto maandsalaris 
(netto)  

Diensttijd cf CAO PO 
 
25 jaar: 50% bruto 
maandsalaris (netto) 
40 of 50 jaar (100% bruto 
maandsalaris (netto) 
(toelichting met te verwachten 
ambtsjubilea) 

Dyade-regeling 

BHV-toelage € 22,50 per maand  € 9,15 per maand  Dyade-regeling 
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Tijd Dyade DZWN Harmonisatievoorstel 
Netto arbeidsduur per jaar  1684 uur  

52,14 x 36,5 = 1903,11 per jaar. 
Verminderen met 23 verlofdagen en 7 
feestdagen: 30 x 7,3 = 219 
1903 – 219 = 1684  

1659 uur (CAO PO) De werknemers van DZWN 
werken per 1 januari 2013 netto 
1684 uur op jaarbasis. De netto  
arbeidsduur wordt als volgt 
opgebouwd 
2010: arbeidsduur1666 uur 
2011: arbeidsduur 1672 uur 
2012: arbeidsduur1678uur 

Extra vakantiedagen obv leeftijd  Dagen van 7,3 uur Dagen van 8 uur 
Aantal dagen per 
leeftijdscategorie is gelijk  

De extra dagen van 8 uur obv 
leeftijd van DZWN worden 
vooralsnog gehandhaafd en 
ingebracht in de studie 
Levenfasebeleid.  

Extra dag ivm inschaling nvt Vanaf schaal 8: 8 uur extra Handhaven tot 1 januari 2012. 
Per 1 januari 2012 vervalt deze 
extra dag. 

Seniorenregeling Dyade1 werknemers: 
52 tot 56: 208 uur per jaar 
56 en ouder: 416 uur per jaar 
Eigen bijdrage: 
T/m schaal 8: 35% 
Schaal 9 en hoger: 45% 

52 tot 56: 170 uur per jaar 
56 en ouder: 340 uur per jaar 
Eigen bijdrage: 
T/m schaal 8: 25% 
Schaal 9 en hoger: 35% 

Verschillen worden vooralsnog 
gehandhaafd en ingebracht in 
de studieafspraak over 
Levensfasebeleid 
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Verlofregelingen Dyade DZWN Harmonisatievoorstel 
Ouderschapsverlof 26 x wekelijkse arbeidsduur; onbetaald Voor kinderen tot 8 jaar; 

Totaal 995 uur waarvan 
maximaal 415 uur betaald door 
de werkgever met een eigen 
bijdrage van de werknemer van 
45% 

Voor de werknemers die een 
salaris ontvangen in een van de 
schalen 1,2,3,4,5, 8,9,10, of 11 
geldt dat zij vanaf 1 januari 
2010 gedurende een periode 
van maximaal 5 jaren gebruik 
kunnen maken van een 
ouderschapsverlofregeling 
onder de volgende 
voorwaarden: 
De omvang van het betaald 
verlof is conform de CAO PO 
(peildatum 31 juli 2009) 
De werkgeversbijdrage 
bedraagt 55% van het 
maandsalaris. 
Deelname voor maximaal één 
kind dat voor 1 januari 2010 
geboren moet zijn. 
Voor de overige DZWN 
werknemers geldt de Dyade 
regeling 

Zorgverlof Maximaal 2 weken doorbetaald 
De CAO biedt de mogelijkheid om in 
meer uitzonderlijke gevallen, die niet 
zijn geregeld in artikel 5.3 
(buitengewoon verlof) onbetaald verlof 
te verlenen 
 

Maximaal 2 weken doorbetaald 
Maximaal 6 x arbeidsduur per 
week, niet doorbetaald 

Dyade-regeling 

Kort buitengewoon verlof CAO Dyade   CAO primair onderwijs Dyade-regeling 
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Sociale zekerheid Dyade DZWN Harmonisatievoorstel 
Arbeidsongeschiktheid Eerste jaar 100% 

Tweede jaar 70% 
Bij reïntegratie: in het 2e jaar over het 
re-integratiedeel 100%  

Eerste jaar 100% 
In tweede jaar 70 % 
Bij reïntegratie: in het 2e  jaar 
over het re-integratiedeel 100% 

 Dyade-regeling 

Pensioen Dyade DZWN Harmonisatievoorstel 
Aanvullende regelingen 
 
Premie AAOP 

Eigen keuze werknemer 
 
sector overig (0,6% in 2009 van 
jaarinkomen ABP) 
(0,45% door wg. En 0,15 % door wn) 

Eigen keuze werknemer 
 
sector onderwijs (0,4 % in 2009 
van jaarinkomen ABP) 
(0,3% door wg. En 0,1% door 
wn) 

Dyade-regeling 
(de werknemer betaalt 0,05% 
meer per jaar van het 
jaarinkomen ABP) 

 
Vergoedingen Dyade DZWN Harmonisatievoorstel 
Reiskosten woning-werk Tegemoetkoming geldt per 

kalendermaand 
 
OV volledig zover als fiscaal 
toegestaan 
De werknemers die met eigen vervoer 
reizen, of  de werknemers die met 
openbaar vervoer reizen maar afzien 
van het overleggen van bewijsbare 
vervoerstukken, ontvangen een 
tegemoetkoming op basis van de 
fiscale regeling hetgeen een bedrag 
van € 0,19 netto per kilometer inhoudt 
waarbij de bovengrens ligt op € 130 
per maand voor voltijders. Voor 
deeltijders geldt dit bedrag naar rato 
van het aantal werkdagen per week. 
 
Salderingsregeling 

Zie toelichting * 
Tegemoetkoming voor 
maximaal 11 maanden p. jaar  
 
OV valt binnen de 
onderstaande vergoeding (Zie 
toelichting) 
 
< 7 km : geen tegemoetkoming 
10 km.: 20 euro 
15 km. 47 euro 
20 km. 73 euro 
> 20 km. 75 euro 
 
 
 
 
 
 
Salderingsregeling 

Tot 1 januari 2013 wordt de 
huidige regeling van DZWN 
gehandhaafd. 
Per 1 januari 2013 geldt de 
regeling vergoeding reiskosten 
woning-werk van Dyade. 

Dienstreizen € 0,28 euro netto per kilometer 
 

€ 0,28 euro netto per kilometer 
 

Dyade-regeling 
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Verhuiskosten Noodzakelijke transportkosten 
Inrichtingskosten 12% van het vaste 
bruto jaarinkomen met max van  
€ 4538.  

Transportkosten tot maximaal  
€ 2124 
Overige kosten: 12% van het 
jaarsalaris met min. van € 1820 
en max. van € 5445 

Dyade-regeling 

Studiekosten Scholing in belang van werkgever en 
werknemer: 100% vergoeding 
Terugbetalingsregeling binnen 2 jaar. 

Scholing in het belang van de 
werkgever: 100% vergoeding 

Dyade-regeling 

Vakbondscontributie Fiscale regeling Fiscale regeling Dyade-regeling 
 
* Toelichting Reiskosten woning-werk 
De tegemoetkoming voor reiskosten woning-werk wordt in de CAO PO in een uitgebreide staffel weergegeven. Voor een vergelijking zijn alleen de bedragen 
bij de betreffende afstanden genomen en de tussenliggende afstanden niet. 
 
Overig Dyade DZWN Harmonisatievoorstel 
Uitkering ivm overlijden 3 x het bruto maandsalaris inclusief 

vakantietoelage 
3 x het bruto maandsalaris 
inclusief vakantietoelage 

Dyade-regeling 

Keuzemodel 
arbeidsvoorwaarden 

FAD regeling (beperkt tot tijd en geld) (5 verlofdagen maximaal mee 
over, de rest opnemen of 
uitbetalen)  

Dyade-regeling 

 



 15 

Ondertekend op 19 januari 2010 te Nieuwegein 
 
Partij ter ene zijde        Partijen ter andere zijde 
 
 
 
H.W.I. Bol         W. van der Hoorn 
 
Dyade Zuidwest Nederland B.V.      ABVAKABO FNV 
 
 
 
 
 
          J. Witteveen 
          CNV Onderwijs 


