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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1. Definities 

 In het kader van deze CAO wordt verstaan onder: 

 

a. Werkgever:   

 Universiteit Nyenrode BV en Stichting Nyenrode te Breukelen. Universiteit Nyenrode BV 

wordt vertegenwoordigd door het CVB; Stichting Nyenrode wordt vertegenwoordigd door het 

CVB. 

 

b. Werknemer:   

      een ieder (mannelijk of vrouwelijk), die op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

of onbepaalde tijd in dienst van de werkgever werkzaamheden verricht. Als zodanig worden 

niet beschouwd zij die als vakantiewerknemers werkzaamheden verrichten, zij die op grond 

van een arbeidsovereenkomst slechts incidenteel arbeid verrichten en stagiaires. 

 

c. Parttimers:  

  zij die op grond van de arbeidsovereenkomst hun werkzaamheden niet in het kader van een 

volledig werkweek verrichten; 

 

d. Oproepkrachten:  

      zij die op incidentele basis arbeid verrichten na daartoe door de werkgever te zijn opgeroepen 

en die arbeid verrichten in het kader van een voorovereenkomst en/of een arbeidsovereen-

komst met uitgestelde prestatieplicht; 

 

e. CVB:  

 het College Van Bestuur van Universiteit Nyenrode BV dan wel de Stichting Nyenrode; 
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f. ABP:  

 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds; 

 

g. VSNU: 

Vereniging van Universiteiten 

 

h. BWNU: 

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten 

 

i. UWV:  

Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen  

  

j. WW:

 Werkeloosheidswet 

 

k. WIA:

 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen  
 

l. Salaris:

 Het voor de werknemer geldende of met hem overeengekomen bedrag. 

 

m. Salarisschaal:

 Een als zodanig vermelde reeks van genummerde salarissen 

 

n. Maximum salaris:

      Het hoogste bedrag van een salarisschaal, waarvan het salarisnummer uit een  

getal bestaat. 
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o. Functie:

    het samenstel van werkzaamheden door de werknemer te verrichten krachtens hetgeen hem is 

opgedragen door de werkgever. 

 

p. Wetenschappelijk Personeel:

      Het personeel binnen het Academisch Bedrijf belast met onderwijs en onderzoek. Het gaat 

hierbij om Researchers, Research Assistants, Assistant Professors, Associate Professors en Full 

Professors. 

 

q. Niet wetenschappelijk personeel:

 Zij die niet onder p. zijn genoemd. 

 

r. Onderwijsgerelateerde functies:  

      Onderwijsgerelateerde functies zijn functies die tot doel hebben het verzorgen van onderwijs, 

dan wel het assisteren bij de voorbereiding en uitvoering van dit onderwijs, dat gegeven wordt 

van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 22.30 uur en op zaterdag tussen 08.00 uur een 

16.00 uur. 

      

1.2. Looptijd 
 

 De CAO wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2008. 

 
1.3. Tussentijdse wijzigingen 
 

1.3.1 Tussentijdse wijzigingen van de CAO is voorbehouden aan het overleg tussen partijen en kan 

slechts geschieden met instemming van de andere partijen. 
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1.3.2 In geval van ingrijpende veranderingen in de sociaal-economische omstandigheden in 

Nederland is ieder der partijen gerechtigd gedurende de looptijd van de CAO tussentijdse 

wijzigingen aan de orde te stellen. 

 

1.3.3 De partij die een dergelijke wijziging aan de orde stelt deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee 

aan de overige bij deze CAO betrokken partijen. 

 

1.3.4. Partijen zullen binnen een maand na ontvangst van de in lid 3 genoemde mededeling 

overleggen over de overweging en de voorgestelde wijziging. 

 

1.4. Werkingssfeer 
 

1.4.1 De CAO is van toepassing op alle in artikel 1.1. a, b en c genoemde werknemers met 

uitzondering van de leden van het CVB. 

      

1.4.2 Voor een werknemer met wie een dienstverband is aangegaan voor minder dan de volledige 

arbeidsduur, gelden de aanspraken in de CAO naar evenredigheid van de overeengekomen 

arbeidsduur, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

1.4.3 Voor de toepassing van de CAO wordt onder echtgenote of echtgenoot mede begrepen de 

levenspartner met wie de niet gehuwde werknemer samenwoont en,  met het oogmerk 

duurzaam samen te leven,  een gemeenschappelijke huishouding voert op  basis van een 

notarieel samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen terzake 

van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding. Onder weduwe of weduwnaar 

wordt mede begrepen de nabestaande levenspartner. Tot gezinslid wordt in voorkomend geval 

mede gerekend de levenspartner. 

 Tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt. 

 

1.5. Verplichtingen van partijen 
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 Partijen verplichten zich deze overeenkomst te goeder trouw en naar letter en geest na te 

komen, alsmede geen actie direct of indirect te zullen voeren of steunen, die tot doel heeft 

deze overeenkomst te wijzigen of te beëindigen op een andere wijze dan overeengekomen. 

 

1.6. Seksuele intimidatie en discriminatie 
 

      Partijen achten seksuele intimidatie en discriminatie onaanvaardbaar. Werkgever zal een beleid 

voeren met betrekking tot de werkorganisatie en de inrichting van de omgeving van het werk 

dat er op gericht is seksuele intimidatie en discriminatie te voorkomen. 

 Een klachtenregeling is in overleg met de Ondernemingsraad opgesteld (zie bijlage 1). 

 

1.7. Feestdagen 
 
      Onder feestdagen worden verstaan Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, de dag 

waarop de Koningin haar verjaardag viert, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede 

Pinksterdag en de beide Kerstdagen. 

      

1.8. Gewetensbezwaren 
 

      De werknemer heeft het recht op grond van ernstige gewetensbezwaren het uitvoeren van 

bepaalde opdrachten te weigeren. De werknemer is verplicht om de werkgever hiervan direct 

in kennis te stellen met vermelding van zijn bezwaren. 

 
1.9. Overleg met vakbonden over sociale consequenties van reorganisaties 
 

Indien zich voor Nyenrode de noodzaak voordoet om te reorganiseren, dan zal er, naast het 

overleg dat conform de Wet op de Ondernemingsraad gevoerd wordt, over eventuele sociale 

consequenties van een reorganisatie overleg gevoerd worden met de vakbonden. 

 

1.10. Hardheidsclausule 
 

 - 5 -



      Indien bij toepassing van de CAO in een individueel geval een voor de werknemer 

onaanvaardbare situatie zou ontstaan, is werkgever bereid om te onderzoeken of afwijking in 

positieve zin mogelijk is. 

 

 

HOOFDSTUK 2 DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
2.1.  De arbeidsovereenkomst 
 
2.1.1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met Universiteit Nyenrode BV (onderwijs, 

onderzoek en ondersteunende functies van deze) dan wel Stichting Nyenrode (Estate 

Management).   

 

2.1.2 Het dienstverband wordt voor bepaalde, dan wel onbepaalde tijd aangegaan, met dien 

verstande dat het dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt op de laatste dag van de maand 

waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zonder dat hiertoe opzegging is 

vereist.  

      Een dienstverband voor bepaalde tijd wordt niet aangegaan voor een periode langer dan vijf 

jaar.  

 

2.1.3 Indienstneming geschiedt slechts door of namens het CVB van Universiteit Nyenrode BV dan 

wel de Stichting Nyenrode. Indienstneming geschiedt bij schriftelijke, individuele 

arbeidsovereenkomst, welke steeds vermeldt: 

a. of de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en in het 

eerste geval voor welke tijdsduur; 

b. het aantal uren per week waarvoor de werknemer in dienst genomen is; 

 c. het tijdstip waarop de dienstbetrekking een aanvang neemt; 

 d. de functie waarin de werknemer in dienst wordt genomen; 

 e. het overeengekomen salaris, de schaal en het salarisnummer; 

 f. alle andere in geld of natura toegekende voordelen. 
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2.1.4 Partijen komen overeen met betrekking tot de medische keuring bij het aangaan van het 

dienstverband de terzake geldende wet- en regelgeving te volgen. 
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2.1.5 Een medische keuring zal alleen plaatsvinden indien specifieke functie-eisen voor de vervulling 

van de functie zijn geformuleerd die kunnen worden vertaald in medische termen. Een 

medische keuring zal naar haar aard en inhoud worden beperkt tot het doel waarvoor zij wordt 

verricht. 

      De uitslag van de keuring wordt binnen 14 dagen na de keuring schriftelijk aan 

belanghebbende medegedeeld. De kosten van de keuring komen voor rekening van de 

werkgever. 

      De functies waarvoor een medische keuring is vereist worden vastgesteld in overleg  met de 

Ondernemingsraad. 

 

2.1.6 Het dienstverband voor bepaalde tijd eindigt bij het verstrijken van de bepaalde tijd van 

rechtswege, derhalve zonder dat opzegging vereist is. 

      Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alléén worden verlengd door of namens het 

CVB. 

      Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking na het verstrijken van de overeen-

gekomen tijdsduur wordt voortgezet, dan wordt zij geacht in principe te worden voortgezet 

voor onbepaalde tijd. 

      Minimaal twee maanden voor het verstrijken van de einddatum wordt met belanghebbende 

overlegd over verlenging van het dienstverband. 

 Het in dit artikel gestelde is niet van toepassing op: 

a. Student- en projectassistenten. Het dienstverband van deze medewerkers mag 

maximaal drie maal binnen een periode van drie jaar worden verlengd. 

b. Medewerkers waarvan de leerstoel voor een bepaalde tijd wordt gesponsord. De duur 

van de arbeidsovereenkomst van deze medewerkers wordt bepaald door de duur van 

de financiering van de leerstoel. 
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2.1.7 De eerste  maand van een tijdelijke dienstbetrekking die korter duurt dan 2 jaar, geldt als 

wederzijdse proeftijd waarbinnen wederzijds onmiddellijke beëindiging van de arbeidsover-

eenkomst mogelijk is met in achtneming van de wettelijke regelgeving ter zake. Voor een 

tijdelijke dienstbetrekking die langer duurt dan 2 jaar, dan wel voor een dienstbetrekking voor 

onbepaalde tijd gelden de eerste twee maanden als proeftijd. 

 

2.1.8 Behoudens beëindiging van de dienstbetrekking tijdens de proeftijd, wegens een ontslag op 

staande voet of op de voet van artikel 2.1.2, kan de dienstbetrekking door beide partijen 

worden opgezegd met inachtneming een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij 

anders is overeengekomen. Opzegging geschiedt tegen het eind van de kalendermaand. 

 

2.2. Verplichtingen van de werkgever 
 

2.2.1 De werkgever verplicht zich alle uit deze CAO voortvloeiende of daarmee samenhangende 

verplichtingen te goeder trouw te zullen nakomen.  

   

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

omstandigheden behoort te doen en na te laten. 

 

2.2.3 De werkgever is verplicht de inhoud van deze CAO, alsmede alle overige voor de werknemer 

geldende regelingen ter vrije inzage voor de werknemer te hebben. 

 

2.2.4 De werkgever is verplicht aan de werknemer met een dienstverband van langer dan 6 

maanden, bij de indiensttreding een exemplaar van de CAO te verstrekken. 
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2.3. Verplichtingen van de werknemer 
 

2.3.1 De werknemer verplicht zich alle voor hem uit deze CAO voortvloeiende of daarmee 

samenhangende verplichtingen te goeder trouw te vervullen. 

 

2.3.2 De werknemer is verplicht zich als een goed werknemer te gedragen en alle hem door of 

namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem 

kunnen worden verwacht, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte 

aanwijzingen en voorschriften, waaronder mede begrepen die welke betrekking hebben op tijd 

en plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, in acht te nemen.  

 

2.3.3 De werkgever is bevoegd, na overleg met de werknemer, in het belang van de onderneming de 

functie van de werknemer (tijdelijk) te wijzigen. 

      Een dergelijke wijziging dient met redenen omkleedt te zijn, waarbij een evenwichtige 

belangenafweging dient plaats te vinden. Bovendien moet de nieuwe functie als passend 

kunnen worden aangemerkt. 

 

2.3.4 Het is de werknemer niet toegestaan, zonder toestemming van de werkgever, gedurende de 

arbeidstijd alcoholhoudende dranken te gebruiken. 

 

2.3.5 Het is de werknemer nimmer toegestaan op het terrein of in de gebouwen drugs of 

hallucinerende middelen te gebruiken. 

 

2.3.6 Het is de werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever in de gebouwen 

of op het terrein van de werkgever te eigen behoeve of voor derden arbeid te verrichten, 

respectievelijk te laten verrichten. 

 

2.3.7 Het is de werknemer niet toegestaan persoonlijk voordeel te behalen bij opdrachten die door 

de werkgever aan derden worden verstrekt. 
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2.4. Studie 
 

      Mede om de kanspositie van de medewerker op de arbeidsmarkt te behouden en zo mogelijk 

te versterken is voortdurende aandacht voor de kennis en ervaringstoerusting van de 

werknemer van wezenlijk belang. 

      Het op peil houden hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en 

werknemer. In dit kader maken partijen de volgende afspraken, welk ook zijn opgenomen in 

het opleiding- en loopbaanbeleid van Nyenrode (bijlage 3 van deze CAO). 

 

2.4.1 De werkgever kan de werknemer verplichten tot het volgen van een studie of cursus, indien 

deze noodzakelijk is voor een goede vervulling van de huidige of toekomstige functie. 

 

2.4.2 Bij toepassing van het gestelde in lid 2.4.1 zal de werkgever aan de werknemer de 

noodzakelijke faciliteiten verlenen.  

 

2.4.3 De werknemer kan de werkgever verzoeken hem faciliteiten te verlenen voor het volgen van 

een studie. 

 

2.4.4 Indien het in lid 2.4.3 genoemde verzoek betrekking heeft op een studie die noodzakelijk is 

voor een goede vervulling van de huidige functie, zal de werkgever de faciliteiten verlenen. 

 

2.4.5 Indien er geen of slechts een geringe relatie bestaat tussen de studie of  opleiding en de huidige 

of een toekomstige functie, kan de werkgever de faciliteiten aan de werknemer verlenen.  
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2.4.6 De werkgever heeft, rekeninghoudend met het gestelde in de Wet op de Ondernemingsraden, 

nadere regels vastgesteld ten aanzien van de grond van de in de voorgaande leden genoemde 

faciliteiten. Deze faciliteiten kunnen bestaan uit tijd, gelden en/of andere 

arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten. Eveneens stelt de werkgever regels rond terugbetaling van 

de kosten vast. 

 Indien, met inachtneming van de te stellen regels tot deelname aan studie-activiteiten wordt 

besloten, zullen de volgende vergoedingen van toepassing zijn: 

 kosten van studie en opleiding die door de werkgever worden opgelegd en noodzakelijk 

zijn voor de werkzaamheden - 100% vergoeding; 

 kosten van studie en opleiding die niet noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden, maar 

voor beide partijen betekenis heeft - 75% vergoeding; 

 studiekosten die de employability van de werknemer bevorderen - 50% vergoeding. 

 

2.5. Loopbaanontwikkeling 
 

De werkgever heeft beleid geformuleerd met betrekking tot loopbaanontwikkeling, in 

samenhang met het opleidingsbeleid. Belangrijke elementen van het beleid voor 

loopbaanontwikkeling zijn: de werknemer heeft desgewenst jaarlijks recht op een gesprek over 

loopbaanontwikkeling in combinatie met een persoonlijk ontwikkelingsplan (zie ook art. 2.8 

van deze CAO).  

Het opleiding- en loopbaanbeleid is opgenomen in bijlage 3 van deze CAO.  

 

2.6. Geheimhoudingsverplichting 
 

2.6.1 Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het CVB 

gedurende de dienstbetrekking en na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze tegenover derden 

mededelingen te doen omtrent alles wat hem terzake van werkgever bekend is geworden en 

waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijk karakter 

redelijkerwijze kan vermoeden.  
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2.6.2 Bij overtreding  van  dit  verbod is de werknemer werkgever direct een boete verschuldigd  

ad € 1.135,- voor elke overtreding. Deze boete laat onverlet aanspraken van de werkgever 

tegen de werknemer in verband met de ten gevolge van de uitlatingen van de werknemer 

werkelijk geleden schade. 

 

2.6.3 De werknemer is verplicht zich te houden aan hetgeen door de werkgever, met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen, in redelijkheid wordt bepaald ten aanzien van octrooirecht en 

auteursrecht. 

      De werkgever kan, in overeenstemming met de Ondernemingsraad, nadere regels stellen met 

betrekking tot het in dit artikel bepaalde. 

 

2.7. Nevenactiviteiten 
 

2.7.1 Nevenwerkzaamheden verband houden met het vakgebied en/of de functie van een 

medewerker kunnen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en 

onderzoek binnen Nyenrode. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan 

met de belangen van de organisatie in deze.  

 

2.7.2 Wanneer nevenactiviteiten de belangen van Nyenrode kunnen raken is men verplicht om 

hiervan vooraf melding te maken bij zijn leidinggevende, welke eventueel voorwaarden kan 

stellen aan het uitvoeren van de nevenactiviteit. Nevenactiviteiten die strijdig zijn met de 

belangen van Nyenrode zijn niet toegestaan. 

 

2.7.3 De werkgever heeft terzake nadere regels vastgesteld  in overleg met de Ondernemingsraad. 
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2.8. Beoordeling 
 

      Over de wijze waarop de werknemer gedurende het voorafgaande beoordelingstijdvak zijn 

functie heeft uitgeoefend en over zijn gedragingen in dit tijdvak tijdens de uitoefening van die 

functie wordt periodiek een beoordeling opgemaakt. 

      De beoordeling, de bespreking daarvan met de werknemer en het, voorafgaand aan de 

vaststelling van de beoordeling, door de werknemer kenbaar maken van zijn mening, vinden 

plaats volgens  door de werkgever, in overleg met de Ondernemingsraad, vastgestelde regels. 

Voor het wetenschappelijk personeel kunnen afzonderlijk nadere regels worden gesteld. 

 

 De werknemer is verplicht het beoordelingsformulier, waarin tenminste de hoofdzaken zijn 

vermeld van hetgeen bij de bespreking van de beoordeling is gezegd, voor gezien te 

 ondertekenen. 

 
In 2007 zal gewerkt worden aan het verbeteren van de beoordeling, ontwikkeling en opleiding 

van medewerkers. Onderdelen hiervan zijn: verduidelijken van competenties die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van de strategie van Nyenrode, verbeteren van de huidige 

beoordelingssystematiek, onderzoeken van de wenselijkheid om te komen tot verruiming van 

opleidingsmogelijkheden voor medewerkers, onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om 

verworven competenties van medewerkers te inventariseren (voor zover niet vastgelegd in 

officiële diploma’s). 

 

2.9 Werkervarings- en/of stageplaatsen 

Nyenrode zal zich inspannen om meer werkervarings- en/of stageplaatsen voor m.n. hoog 

opgeleide allochtonen te creëren. Het streven is om in 2007 5 plaatsen te creëren, na een jaar 

zal bezien worden of een dergelijk aantal realistisch is.   
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HOOFDSTUK 3 PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 

 

3.1. Bedrijfstijd, Arbeidsduur en Werktijden 
 

3.1.1 De bedrijfstijd bedraagt in principe 80,5 uren per week, behoudens enkele bedrijfsdelen 

waarvoor afwijkende bedrijfstijden van toepassing zijn. 

 

3.1.2 De arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband gemiddeld 37,5 uur per week.  

      De arbeidsduurverkorting is vastgesteld op 19 dagen per kalenderjaar voor medewerkers met 

een fulltime dienstverband.  

      Voor verdere afspraken ten aanzien van de verkorting van de arbeidsduur wordt verwezen 

naar hoofdstuk 3.9. 

 

3.1.3 Met uitzondering voor de onder 3.1.4 genoemde categorieën van medewerkers hanteert 

werkgever als kantooruren de tijd tussen 08.00 uur en 18.00 uur. 

 

3.1.4 Voor onderwijs en onderwijs gerelateerde functies vindt de verdeling van de werktijden plaats 

tussen maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.30 uur en zaterdag van 08.00 uur tot 

16.00 uur.   

 

3.1.5 Voor zover het tot het standaard werkpakket van de werknemers behoort, dat zij hun 

werkzaamheden buiten de vastgestelde kantooruren - doch binnen de bedrijfstijd - uitoefenen, 

worden deze uren gecompenseerd, met dien verstande dat hun totale werktijd per week niet 

meer dan gemiddeld 40 uur zal bedragen. 

 

3.1.6 De werkgever stelt roosters vast indien de werkzaamheden niet op alle dagen op dezelfde tijd 

aanvangen en eindigen. Die roosters worden tijdig aan betrokkenen bekend gemaakt. 
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3.2. Salaris 
 

3.2.1 Gedurende de looptijd van deze CAO wordt de volgende verhoging toegepast: 

 per 1 januari 2007: 2% 

 De schaalbedragen worden dienovereenkomstig aangepast met een afronding naar boven op 

hele euro’s. 

 

3.2.2 De eindejaarsuitkering, welke wordt uitbetaald in december, wordt per 1 januari 2007 

verhoogd met 0,75% naar 3% van het opgebouwde bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en 

exclusief incidentele toeslagen, met een minimum van € 840, -- per werknemer op fulltime basis 

(parttimers naar rato van hun aanstelling).  

Het is mogelijk om deze eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk in een Levensloopregeling te 

laten storten. 

 

3.2.3 De salarisontwikkeling van de leden van het CvB zal in lijn zijn met de salarisontwikkeling van de 

CAO, d.w.z. dat deze salarisontwikkeling niet boven het niveau van de CAO zal uitstijgen. 

 

3.2.4 Het salaris wordt uitgekeerd rond de 22e van de maand verschuldigd en zal onder inhouding 

van de wettelijk verplichte premies en belastingen worden gestort op de door de werknemer 

aangegeven bank/girorekening. De betaling vindt niet plaats over de tijd gedurende welke de 

werknemer in strijd met zijn verplichtingen verwijtbaar nalaat zijn functie te vervullen. 

 

3.2.5 Het salaris van de werknemer wordt verhoogd tot het in de salarisschaal naasthogere bedrag, 

indien hij naar het oordeel van de werkgever zijn functie goed vervult. 

 

3.2.6 Het salaris van de werknemer kan worden verhoogd tot een in de salarisschaal hoger vermeld 

bedrag, indien hij naar het oordeel van het instellingsbestuur zijn functie zeer goed of 

uitstekend vervult. 
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3.2.7 Vervult de werknemer zijn functie naar het oordeel van het CVB niet naar behoren dan blijft 

een salarisverhoging achterwege. Een en ander dient te blijken uit een vastgestelde 

beoordeling. 

 

3.2.8 De beslissing omtrent het al dan niet verhogen van het salaris en over de grootte van de 

verhoging vindt doorgaans plaats tegen het einde van het kalenderjaar. De verhoging gaat in 

per 1 januari van het jaar daaropvolgend. 

 

3.2.9 Het tijdstip waarop ingevolge artikel 3.2.6  een salarisverhoging kan worden toegekend, kan 

worden vervroegd, indien hier naar het oordeel van het CVB aanleiding toe bestaat. 

 

3.2.10 Het salaris van de werknemer met een deeltijd functie wordt naar evenredigheid vastgesteld. 

 

3.2.11 Indien en zodra als gevolg van gewijzigde belastingwetgeving of wijziging in de 

sociaalverzekeringsrechtelijke positie van de werknemer enige geldende (onbelaste) vergoe-

ding, toelage of gratificatie geheel of gedeeltelijk belastbaar wordt, zal het desbetreffende 

(belaste) gedeelte als bruto-uitbetaling gelden, tenzij bij algemene, op de universiteit van 

toepassing zijnde regelgeving anders wordt bepaald. 

 

3.3. Uitkering na overlijden 
 

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

van de maand van overlijden. 

 

3.3.2 Met inachtneming van 3.3.3 wordt zo spoedig mogelijk na het overlijden aan de weduwnaar of 

weduwe van wie de overleden werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, een netto uitkering 

toegekend gelijk aan het bruto salaris over een tijdvak van drie maanden 
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3.3.3 Op de uitkering wordt het salaris en eventuele andere betalingen die reeds voor het overlijden 

aan de werknemer is uitbetaald over een na het overlijden gelegen  tijdvak in mindering 

gebracht. 

 
3.4. Overwerkregeling 
 
3.4.1 Slechts werknemers met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum salaris verbonden aan 

schaal 10 komen voor een overwerkvergoeding in aanmerking.  

 

3.4.2 Voor vergoeding komt niet in aanmerking de incidentele overschrijding van de normale, 

dagelijkse arbeidsduur van de werknemer met een half uur of minder.  

 

3.4.3 Indien een werknemer na voorafgaande opdracht van de werkgever arbeid verricht waardoor 

de normale dagelijkse en/of wekelijkse werktijden worden overschreden, zullen deze overuren 

worden vergoed met een toeslag op het normale uursalaris, op basis van onderstaande tabel: 

 overwerk   ma.  di. t/m vr. za.   zon/feestdagen 

 tussen 0-6 uur  100%   50%  50%  100% 

 tussen 6-18 uur  25%  25%  50%  100% 

 tussen 18-20 uur 25%  25%  50%  100%  

 tussen 20-24 uur 50%  50%  75%  100% 

 

3.4.4 Een parttimer komt eerst in aanmerking voor de overwerktoeslag, indien hij meer uren per dag 

of meer dagen per week werkt dan een (vergelijkbare) werknemer met een volledige dagtaak.   

      Werkzaamheden buiten de kantooruren komen wel voor een overwerkvergoeding in 

aanmerking. 
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3.5. Gratificaties 
 

3.5.1 De werknemer heeft recht op een gratificatie bij zijn  bedrijfsjubileum. Onder bedrijfsjubileum 

wordt in deze verstaan een 25-, 40-jarig aaneengesloten dienstverband met Universiteit 

Nyenrode BV dan wel de Stichting Nyenrode of hun rechtsvoorganger.  

 

3.5.2 Bij een 25-, 40-jarig bedrijfsjubileum komt de medewerker in aanmerking voor een gratificatie 

van één bruto maandsalaris. Voor zover passend binnen de fiscale regels wordt dit bedrag 

bruto voor netto uitbetaald.  

 

3.5.3 Medewerkers in dienst getreden bij Stichting Nyenrode voor 1 januari 1996 komen in 

aanmerking voor een overgangsregeling terzake het bedrijfsjubileum. Op hen is de regeling 

"ambtsjubileum" zoals die gehanteerd wordt binnen het verband van de VSNU van 

toepassing. Wijzigingen in die regeling worden gevolgd. De nadere regels met betrekking tot 

de toekenning van deze gratificatie zijn door de werkgever vastgesteld en opgenomen in bijlage 

5 van deze CAO. 

 

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

gratificatie toekennen.  

 

3.6. Toelagen 
 
3.6.1 Functioneringstoelage 
 

      Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van een zeer goede of uitstekende 

vervulling van de functie, kan de werkgever voor de duur van één jaar -  en indien daar op 

grond van bijzondere omstandigheden aanleiding toe bestaat voor  een langere duur dan één 

jaar - een functioneringstoelage toekennen aan de werknemer die het voor hem geldende 

maximum salaris heeft bereikt.  

 

 - 19 -



3.6.1.1 De functioneringstoelage voor de werknemer zal niet meer bedragen dan 15% van het 

overeengekomen bruto maandsalaris. 

   

3.6.1.2 In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen die het eerste lid aanvult of 

daarvan afwijkt. 

 
3.6.2 Waarnemingstoelage 
 

3.6.2.1 De werkgever kent aan de medewerker die bij wijze van waarneming tijdelijk een functie 

uitoefent waaraan een hogere salarisschaal is verbonden, voor de duur van de waarneming een 

toelage toe. 

 

3.6.2.2 De toelage wordt, tenzij bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, slechts toegekend wanneer 

de waarneming tenminste een tijdvak van drie maanden heeft geduurd. 

 

3.6.2.3 Bij volledige waarneming is het bedrag van de toelage gelijk aan het verschil tussen het salaris 

van de werknemer en het salaris dat hij zou genieten, wanneer de hogere salarisschaal van 

toepassing zou zijn op de dag waarop de waarneming is begonnen. 

 

3.6.3. Toelage onregelmatige dienst 
 

3.6.3.1 De werknemer voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximum salaris dan dat van 

schaal 10 en die anders dan bij wijze van overwerk, in opdracht regelmatig werk verricht 

buiten de kantooruren, ontvangt van de werkgever een toelage. De werknemer behorend tot 

het onderwijsgevend personeel of die een functie vervult die onderwijs gerelateerd is, ontvangt 

de in art. 3.6.3.2 genoemde toelagen voor de uren buiten die welke genoemd worden in art. 1.1 

lid s.  
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3.6.3.2 De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uursalaris dat voor de werknemer 

geldt volgens onderstaand model: 

a 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 18 en 22 

uur. 

b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 

uur en de uren op zaterdag. 

c. 65% voor de uren op zondag en op de feestdagen. 

 
3.6.4. Garantietoelage 
 

3.6.4.1 De werknemer die buiten zijn schuld blijvend een aanzienlijke vermindering van inkomsten 

heeft door het wegvallen of verminderen van de onregelmatigheidstoeslag ontvangt een garan-

tietoelage. Een garantietoelage komt aan de orde als de vermindering van de 

onregelmatigheidstoeslag wordt veroorzaakt door: 

 1) reorganisatie; 

 2) overgang naar een andere functie wegens opheffing van de functie; 

 3) in andere uitzonderlijke situaties, waarin de oorzaak voor het wegvallen of 

verminderen van de onregelmatigheidstoeslag is gelegen in factoren die niet door de 

werknemer zelf kunnen worden beïnvloed.   

 

3.6.4.2 De garantietoelage wordt toegekend voor een periode gelijk aan een vierde deel van de tijd 

gedurende welke de onregelmatigheidstoeslag zonder  onderbreking is ontvangen, met een 

maximum van 12 maanden. 

 

3.6.4.3 Over de eerste 4 maanden ontvangt de werknemer 75% van het bedrag, dat voorheen aan 

onregelmatigheidstoeslag werd ontvangen. De garantietoelage wordt vervolgens afgebouwd 

met telkens 25% en in blokken van 4 maanden. 
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3.7. Vakantietoeslag 
 

3.7.1 De vakantietoeslag wordt achteraf in de maand mei uitgekeerd over een periode van 12 

 maanden, lopend van 1 juni tot en met 31 mei van een jaar. De bruto vakantietoeslag bedraagt 

8% van het genoten bruto jaarsalaris exclusief incidentele toeslagen. 

 

3.7.2 Indien een werknemer slechts een deel van de periode in dienst is geweest, heeft hij een  

aanspraak naar evenredigheid. Bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband wordt de nog 

openstaande vakantietoeslag afgerekend.  

      

3.8. Vakantiedagen 
 

3.8.1 Het vakantiejaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. De werknemer met een salaris lager dan of 

gelijk aan het maximum van schaal 10 heeft per volledig vakantiejaar, dat hij bij de werkgever 

in dienst is, recht op 23 vakantiedagen, een en ander gebaseerd op een volledig dienstverband. 

      Is het salaris hoger dan het maximum van schaal 10, bedraagt het aantal  vakantiedagen 24 per 

kalenderjaar op basis van een volledig dienstverband. 

 

3.8.2 De werknemer heeft recht op extra vakantiedagen in verband met zijn leeftijd, die de 

werknemer bij aanvang van kalenderjaar heeft bereikt, overeenkomstig de hierna volgende 

tabel: 

  leeftijd  verhoging

 40 jaar  1 dag 

 45 jaar  2 dagen 

 50 jaar  3 dagen 

 55 jaar  5 dagen 

 60 jaar  6 dagen   
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3.8.3 Bij een tussentijdse indiensttreding en/of beëindiging van het dienstverband, heeft de 

werknemer een vakantierecht naar evenredigheid. 

 

3.8.4 In verband met het bijzondere karakter van werkgever is de werknemer gehouden de vakantie 

op te nemen gedurende de periode tussen 1 juni en 1 september, en in de regel voor een 

aaneengesloten periode van drie weken. Dit in acht nemende stelt de werkgever de vakantie 

van de werknemer vast, in principe overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij 

gewichtige bedrijfsbelangen dit in de weg staat. 

 

3.8.4 De werknemer is in principe verplicht zijn vakantiedagen op te nemen in het desbetreffende 

vakantiejaar. Het opgebouwde vakantietegoed mag niet meer bedragen dan 50% van het 

jaarlijks toe te kennen aantal vakantiedagen. 

 

 3.8.5 De werknemer is verplicht vóór het einde van het dienstverband zijn nog openstaande dagen 

op te nemen; uitbetaling van vakantiedagen vindt niet plaats anders dan met uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever. In dat geval wordt een verklaring 

uitgereikt waaruit blijkt hoeveel vakantiedagen zijn of worden uitbetaald.  

      De teveel genoten vakantiedagen worden bij beëindiging van het dienstverband verrekend. 

      

3.8.7 Vakantie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 

    

3.8.7.1 Indien de werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de bedongen 

arbeid te verrichten, gaat de opbouw van vakantie-aanspraken door maar is deze beperkt tot 

het aantal vakantiedagen dat de werknemer in 6 maanden opbouwt. De beperking van de 

aanspraak heeft betrekking op het opgebouwde recht gedurende 6 maanden voorafgaand aan 

het herstel of het einde van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid.  
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3.8.7.2 Voor de periode van 6 maanden waarover tijdens ziekte vakantiedagen worden opgebouwd, 

worden de perioden van ziekte bij elkaar opgeteld die elkaar met onderbrekingen van minder 

dan 1 maand opvolgen.  

 

3.8.7.3 Indien de werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid ten dele niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten worden de aanspraken op vakantiedagen naar evenredigheid 

verminderd. De werknemer bouwt dus alleen vakantiedagen op over de uren dat hij 

daadwerkelijk werkt, niet over de uren dat hij daarnaast ziek is.  

 

3.9. Arbeidsduurverkorting 
 

3.9.1 Een werknemer met een volledig dienstverband week heeft recht op 19 ADV-dagen  per  

kalenderjaar. Voor een parttimer geldt dit pro rata.  

 

3.9.2 Van deze 19 dagen worden er maximaal 7 vastgesteld als collectieve vrije dagen door het CVB 

na overleg met de Ondernemingsraad. In de regel zal gekozen worden voor de periode rond 

de Kerstdagen en de jaarwisseling. De overige 12 dagen zijn vrij opneembaar. 

  

3.9.3 ADV-dagen die niet voor het einde van een jaar zijn opgenomen, en niet voor de spaarvariant 

vermeld in artikel 3.10. zijn aangemerkt, komen te vervallen.  

 

3.9.4 Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de werknemer worden geen ADV-dagen 

opgebouwd. Ook collectief aangewezen ADV-dagen blijven niet staan.  

 

3.9.5 Indien in verband met het belang van werkgever door de werknemer op zijn ADV-dagen 

moet worden gewerkt, worden in onderling overleg vervangende dagen aangewezen. 

 

3.9.6 De werknemer heeft bij beëindiging van de dienstbetrekking geen recht op uit betaling van 

openstaande ADV-dagen, tenzij met de werkgever anders wordt overeengekomen. 
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3.10. Spaarvariant 
  

     Voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, dat zij een 

deel van de hen toekomende ADV-dagen kunnen opsparen en op een later tijdstip kunnen 

aanwenden. Hiervoor geldt het volgende. 

 

3.10.1 Een ieder die een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd kan per jaar 8 ADV-dagen 

opsparen. 

 

3.10.3 De aldus opgespaarde ADV-dagen kunnen in blokken met een minimum van 10 en een 

maximum van 30 dagen worden opgenomen. 

 

3.11. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden 
 

 Medewerkers die voor hun woon-werkverkeer reizen met een OV-abonnement kunnen 

ervoor kiezen om brutoloon om te zetten in een (netto) 100% vergoeding van hun 

abonnementskosten. 

 Medewerkers kunnen ervoor kiezen om brutoloon te gebruiken voor de (netto) betaling 

van het lidmaatschap van de vakbond(en) die deze CAO afsluit(en).  

 Medewerkers kunnen ervoor kiezen om, binnen de grenzen die de fiscus stelt, brutoloon 

in te zetten voor extra pensioenstoringen bij het ABP. 
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HOOFDSTUK 4 BIJZONDER VERLOFREGELINGEN 
 
4.1. Bijzonder verlof 
 

4.1.1 Voor de toepassing van dit artikel wordt met de echtgenoot of echtgenote van de werknemer 

gelijkgesteld de persoon met wie de niet-gehuwde werknemer als levenspartner samenwoont. 

Deze gelijkstelling vindt slechts plaats indien de werknemer de werkgever van deze samen-

woning schriftelijk mededeling heeft gedaan. 

 

4.1.2 Bij bijzonder verlof wordt het salaris doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van 

derden verkregen kunnen worden. De werknemer wordt een bijzonder verlof toegekend in de 

onderstaande gevallen, indien hij minimaal één dag van tevoren zijn werkgever met opgave van 

redenen van het verzuim in kennis heeft gesteld: 

a. Bij noodzakelijk artsen bezoek, ingeval deze verzorging niet buiten werktijd kan 

geschieden: de tijd die er voor nodig is; 

b. Bij ondertrouw van de werknemer: de tijd die ervoor nodig is, indien de  

 ondertrouw niet buiten werktijd kan geschieden: één dag; 

 c. Bij bevalling van de echtgenote van werknemer: vijf dagen; 

 d. Bij huwelijk van de werknemer: vier dagen; 

e. Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en tweede graad: 

één dag; 

 f. Bij 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer: één dag; 

 g. Bij overlijden van bloedverwanten in de eerste graad: vier dagen, in de tweede graad: 

twee dagen, bij overige bloed- of aanverwanten: één dag; 

Is de werknemer belast met de regeling van de begrafenis of van de nalatenschap dan 

wel van beide, dan wordt hem buitengewoon verlof met behoud van het volle salaris 

verleend voor maximaal vier dagen; 

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

door de wet of overheid opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten, 

mits deze vervulling niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden en de ver-

plichting door de werknemer persoonlijk moet worden nagekomen: gedurende een 

korte door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur. 

 

4.2. Ouderschapsverlof 
 

 Werkgever volgt de wetgeving terzake 

 

4.3. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 

4.3.1 De werkneemsters van werkgever hebben in verband met zwangerschap en bevalling recht op 

een volledig betaald verlof gedurende tenminste 16 weken. 

 Om voor dit verlof in aanmerking te komen moet een verklaring van een arts of 

 verloskundige worden overgelegd, waarin de vermoedelijke datum van bevalling wordt 

vermeld. 

 

4.3.2 Het zwangerschaps- en bevallingsverlof kan niet vroeger dan zes weken voor de vermoedelijke 

bevallingsdatum ingaan en niet later dan de eerste dag waarop de bevalling binnen vier weken 

is te verwachten. 

 

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

bevallingsdatum, dan bestaat in elk geval recht op 16 weken verlof. Heeft de bevalling later 

plaats dan verwacht, dan wordt het verlof overeenkomstig verlengd.  
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4.4. Zorgverlof 

 

Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor maximaal 10 dagen per jaar betaald 

zorgverlof als zij de zorg op zich moeten nemen voor zieke thuiswonende gezinsleden. Dat de 

aanwezigheid thuis van de medewerker noodzakelijk is voor de verzorging van de zieke, dient 

op verzoek van de werkgever door middel van bewijsstukken aannemelijk te worden gemaakt.  
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HOOFDSTUK 5 ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
5.1. Procedure ziek- en betermelden 
 

5.1.1 Een werknemer die door arbeidsongeschiktheid niet in staat is zijn werkzaamheden te 

verrichten, geeft hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen anderhalf uur nadat 

de werkzaamheden hadden moeten worden aangevangen,  kennis aan de directe 

leidinggevende.  

      De directe leidinggevende geeft de melding door aan de afdeling Personeel en Organisatie en 

zal contact met de zieke werknemer houden. 

 

5.1.2 De werknemer die gedurende het werk ziek wordt of door een ongeval wordt getroffen en als 

gevolg daarvan de arbeid moet staken, zal zijn superieur direct daarvan in kennis stellen. 

 

5.1.3 Ingeval van ziekte dient de werknemer aanwezig en bereikbaar te zijn op het bij de  werkgever 

bekende adres, tenzij bij de ziekmelding een ander adres wordt opgegeven. Bij verandering van 

verpleegadres dient, voorzover mogelijk, onmiddellijk melding daarvan plaats te vinden bij de 

werkgever. Tevens dient de werknemer zijn medewerking te verlenen aan namens de werkge-

ver verrichte controles en dient hij zich te houden aan de voorschriften van de Ziekte-

wet/WIA. 

 

5.1.4 Zodra de werknemer in staat is of wordt geacht weer te werken, zal hij dit per omgaande en in 

ieder geval uiterlijk om 10.00 uur op de dag van werkhervatting melden bij de werkgever. 

 

5.1.5 Indien de werknemer gedurende een vakantie- of verlofperiode ziek wordt, dient hij de  

ziekmeldingsprocedure te volgen zoals in het voorgaande beschreven is. Alleen als de 

werknemer zich tijdig heeft ziek gemeld, of aan de hand van een verklaring van de 

behandelend arts bij verblijf in het buitenland, kan worden vastgesteld hoeveel vakantiedagen 

eventueel niet genoten zijn vanwege arbeidsongeschiktheid     
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5.2. Preventie, reïntegratie en inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid 
 

Naar aanleiding van wetswijzigingen en door de overheid voorgenomen maatregelen zijn de 

volgende afspraken gemaakt over preventie, reïntegratie en inkomenszekerheid bij langdurige 

arbeidsongeschiktheid 

 

5.2.1 De zeggenschap van de ondernemingsraad over het contract met de Arbo-dienst, 

reïntegratiebedrijven en vergelijkbare organisaties wordt verstrekt. Hiertoe worden nadere 

afspraken met de ondernemingsraad gemaakt. 

 

5.2.2 Medewerkers hebben recht op inschakeling van een onafhankelijke tussenpersoon bij 

reïntegratie, de kosten hiervan worden gedragen door Universiteit Nyenrode. 

 

5.2.3 Medewerkers worden door Universiteit Nyenrode tijdig en volledig geïnformeerd over hun 

rechten en verplichtingen in verband met ziekte en reïntegratie.  

 

5.2.4 Gedurende het eerste ziektejaar wordt 100% van het laatstgenoten bruto salaris doorbetaald. 

 

5.2.6 Behoudens toepassing van het onder punt 8 en 9 bepaalde, wordt gedurende het tweede 

ziektejaar 70% van het laatstgenoten bruto salaris doorbetaald. 

 
5.2.7 De pensioenopbouw in het tweede ziektejaar wordt voortgezet op basis van 100%, met andere 

woorden: de pensioengrondslag blijft in het tweede ziektejaar ongewijzigd. De medewerker 

betaalt pensioenpremie op basis van het 100% salaris.  

 

5.2.8 De medewerker ontvangt een aanvulling tot 80% van het laatstgenoten bruto salaris indien de 

werknemer één van de volgende activiteiten uitvoert in het kader van een reïntegratieplan: 

werkzaamheden gericht op reïntegratie, scholing/training gericht op werkhervatting in de 

eigen of een andere (eventueel lager betaalde) functie, al dan niet bij de eigen werkgever. Deze 

suppletie betreft alleen dat deel van het inkomen dat niet verkregen kan worden door arbeid. 
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5.2.9 De medewerker die door de aard van de ziekte volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en 

die naar het oordeel van het Sociaal Medisch Team in aanmerking zal komen voor een 

uitkering op basis van de IVA (Inkomensverzekering Volledige Arbeidsongeschiktheid), 

ontvangt een aanvulling tot 100% van het laatstgenoten bruto salaris.     

 
5.2.10 Uiterlijk in de 48ste week van de arbeidsongeschiktheid wordt door de leidinggevende en de 

afdeling P&O, samen met de betrokken medewerker, het 1e ziektejaar en het reïntegratieplan 

geëvalueerd en eventueel herzien. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de 

inkomensconsequenties bij langere arbeidsongeschiktheid. De medewerker ontvangt een 

schriftelijke vastlegging van de inhoud van het gesprek. 

 

5.2.11 De afspraken over loondoorbetaling gaan in voor medewerkers die op of na 1 januari 2005 

arbeidsongeschikt zijn geworden en zullen voor het eerst op 1 januari 2006 financiële gevolgen 

hebben voor medewerkers. 

 
5.2.12 De werkgever spant zich maximaal in voor behoud van werkgelegenheid voor medewerkers 

die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard in het kader van de WIA. Voor deze 

medewerkers zal slechts in die gevallen een ontslagvergunning worden aangevraagd, waarin 

ontslagbescherming tot ongewenste rechtsongelijkheid zou leiden (b.v. ten opzichte van 

arbeidsgeschikte medewerkers) 

 
5.2.13 Uitzonderingen op het vorenstaande zijn de oproepkrachten; zij ontvangen eventueel 

ziektegeld rechtstreeks van het UWV . 

 

5.2.14 Voor de werknemer die onregelmatigheidstoeslag heeft uitbetaald gekregen, wordt het loon 

berekend op basis van het gemiddeld ontvangen loon over de drie maanden direct vooraf-

gaande aan de eerste ziektedag. 
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5.2.15 Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de ziekte niet veroorzaakt is door opzet of grove 

nalatigheid van de betrokken werknemer en de ziekte niet het gevolg is van een 

lichaamsgebrek waaromtrent de betrokken werknemer bij het aangaan van de arbeidsover-

eenkomst aan de werkgever opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven of opzettelijk 

informatie heeft verzwegen. 

 

5.3. Vordering tot schadevergoeding 
 

5.3.1 Indien de werknemer terzake van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel uit hoofde van een hem 

of haar overkomen ongeval jegens derden een vordering tot schadevergoeding wegens 

loonderving kan doen gelden, wordt hij/zij geacht het recht op schadevergoeding ten belope 

van de loonderving over te dragen aan de werkgever en bestaat de verplichting dit schriftelijk 

te bevestigen. 

In dat geval keert de werkgever niettemin het desbetreffende loonbedrag uit, doch slechts als 

voorschot op deze schadevergoeding. 

 

5.3.2 Indien werkgever ten behoeve van de door deze cessie verkregen rechten een  juridische 

procedure gaat instellen, zal hij de werknemer in de gelegenheid stellen om de cessie ook 

betrekking te doen hebben op andere terzake door de werknemer geleden schade. Werkgever 

zal dan na de procedure het verkregen meerdere aan de werknemer afgedragen. De kosten 

welke uit het rechtsgeding voortvloeien, worden niet op de werknemer verhaald. 
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HOOFDSTUK 6 SOCIALE ZEKERHEIDSTELSEL 
 

6.1. Pensioenregeling 
 
6.1.1 Alle werknemers nemen deel in het ABP, zolang werkgever daartoe verplicht is dan wel daarbij 

is aangesloten. De bepalingen van de Wet ABP zijn van toepassing. 

 

6.1.2 In het kader van de nieuwe Levensloopregeling is overeengekomen dat Nyenrode het gebruik 

van deze regeling als volgt zal faciliteren: 

- Nyenrode betaalt bij opname van Levensloopverlof gedurende maximaal 6 maanden 

het werkgeversdeel van de pensioenpremie door op basis van het salaris dat geldt bij 

de start van het verlof. 

- Nyenrode betaalt bij opname van het Levensloopverlof gedurende maximaal 6 

maanden de inkomensafhankelijke premie van 6,5% voor de nieuwe zorgverzekering 

door. 

Het is op dit moment voor de overlegpartners niet te voorzien hoe de nieuwe 

Levensloopregeling zich zal ontwikkelen. Toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving en 

het gebruik van deze regeling kunnen bij de overlegpartners leiden tot andere inzichten over 

de invulling van de arbeidsvoorwaarden dienaangaande. Partijen hebben het recht om op 

grond van zwaarwegende argumenten de nu gemaakte afspraken te herzien. 
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6.2. Voorzieningen bij onvrijwillige werkeloosheid 
 

6.2.1 Voor medewerkers welke in dienst zijn getreden bij Stichting Nyenrode voor 1 januari 1996, 

ook diegenen die per 1 januari 2005 zijn overgegaan naar Universiteit Nyenrode BV, volgt 

Nyenrode de ontslaguitkeringen van de sector Onderwijs (thans de BWNU). 

 

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

arbeidsovereenkomst hebben met de Stichting Nyenrode opgedragen aan het UWV. 

   

6.2.3 Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Universiteit Nyenrode BV  gelden de 

werknemersverzekeringen zoals gebruikelijk binnen de private sector. De uitvoering ligt bij het 

UWV. 

   

6.2.4 Medewerkers zijn verplicht de aanwijzingen van de uitvoerende instanties te volgen. 
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HOOFDSTUK 7 KOSTENVERGOEDINGEN 
 

7.1. Reiskosten woon-werkverkeer 
 

7.1.1 De regeling reiskosten woon-werkverkeer is in overleg met de vakorganisaties opgesteld en 

opgenomen in bijlage 2. 

 

7.1.2 In onderling overleg kan tussen de werkgever en werknemer terzake een afwijkende regeling 

worden getroffen.  

 

7.1.3 Uitbetaling van de reiskostenvergoeding blijft achterwege bij een aaneengesloten afwezigheid 

van tenminste één kalendermaand (bijvoorbeeld vanwege ziekte of het volgen van cursussen). 

 

7.1.4 Voor medewerkers die op basis van de huidige regeling als bedoeld in 7.1.1, geen 

tegemoetkoming ontvangen, is een “fiets-van-de-zaak” regeling ontwikkeld. Aan medewerkers 

die een arbeidsovereenkomst hebben met Nyenrode van minimaal 0,5 fte, verstrekt  Nyenrode 

binnen de fiscale regelgeving terzake een “fiets-van-de-zaak” met een cataloguswaarde tot 

maximaal € 676, -.  

De inhoud van deze regeling is opgenomen in bijlage 5 van deze CAO. 

 - 35 -



 

7.2. Vergoeding dienstreizen 
 

7.2.1 Onder dienstreis wordt in dit artikel verstaan: een in opdracht van de werkgever ondernomen 

zakelijke reis binnen of buiten Nederland. 

 

7.2.2 Dienstreizen worden als volgt vergoed: 

- bij gebruik van openbaar vervoer door middel van overlegging van vervoersbewijzen 

(NS 2e klasse) 

- bij gebruik van eigen auto op basis van de fiscaal vrijgestelde maximale  

 vergoeding.  

- in geval van een buitenlandse dienstreis vindt de vergoeding plaats op basis van een 

voor de aanvang van de dienstreis door de werkgever goedgekeurde begroting. 

 
7.3. Ziektekostenverzekering 
 

7.3.1 De werkgever heeft ten behoeve van de werknemers een collectieve ziektekostenverzekering 

afgesloten bij Avero Achmea. Toetreding tot deze verzekering is mogelijk zonder 

voorafgaande medische beoordeling. 

 

7.3.2 Voor de medewerker die kiest voor de onder 7.3.1 genoemde collectieve verzekering, voorziet 

de werkgever in de volledige financiering van een aanvullende werkgeversuitbreiding, zoals 

overeengekomen tussen Avero Achmea enerzijds en werkgever anderzijds. 

 

7.3.3 De premie van de ziektekostenverzekering wordt door de werkgever in maandelijkse termijnen 

ingehouden op het salaris van de werknemer.  
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7.4. Dienstkleding 
 

7.4.1 Voor bepaalde categorieën werknemers wordt kosteloos dienstkleding ter beschikking gesteld. 

 

7.4.2 De werknemer draagt zorg voor bewassing en onderhoud van de kleding. Bij onzorgvuldige 

behandeling en bij verlies zal werkgever de betrokken werknemer aansprakelijk stellen voor de 

restwaarde van de kleding. Werkgever gaat er vanuit dat de kleding circa twee jaar meegaat.  
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Bijlagen: 
 
1. Regeling seksuele intimidatie en discriminatie 
 

Inleiding 

Nyenrode wil als goed werkgever zijn werknemers zoveel mogelijk beschermen tegen seksuele 

intimidatie en discriminatie, en tegen de nadelige gevolgen ervan. Ook worden in de 

Arbeidsomstandighedenwet op dit gebied verplichtingen voor de werkgever omschreven. Wanneer 

een werknemer te maken heeft (gehad) met seksuele intimidatie of discriminatie is dat dus mede het 

probleem van de werkgever. Alle werknemers, maar ook stagiaires en uitzendkrachten vallen onder 

deze bescherming. Studenten van Nyenrode kunnen een beroep doen op de hieronder beschreven 

regeling in die gevallen waarin sprake is van (mogelijk) intimiderend of discriminerend gedrag door 

een medewerker, stagiaire of uitzendkracht van Nyenrode.    

Het voorkómen van seksuele intimidatie en discriminatie en het opvangen van werknemers die lastig 

gevallen zijn, is daarmee een onderdeel geworden van de zorg voor goede 

arbeidsomstandighedenzorg. 

De hieronder beschreven regeling dient beschouwd te worden als een nadere uitwerking van Artikel 

20 van het Algemeen Statuut van Universiteit Nyenrode. 

 

Wat wordt verstaan onder seksuele intimidatie? 

 

Seksuele intimidatie kan voorkomen in alle maatschappelijke situaties, ook in de arbeids- of 

studiesituatie. 

Seksuele intimidatie op het werk loopt uiteen van dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden 

tot pogingen tot aanranding en verkrachting. Ook mannen worden lastig gevallen op het werk, maar 

het treft vooral vrouwen. 

Het is heel moeilijk om concreet de grens aan te geven tussen wat gezellig en collegiaal is en wanneer 

er sprake is van seksuele intimidatie. Een zoen op de wang kan gezellig zijn en een arm om de 

schouder kan opeens heel klef en onplezierig zijn. Ook dubbelzinnige opmerkingen, toespelingen, 

mopjes, uitnodigingen, ‘onbedoelde’ aanrakingen, blikken of opdringerig naast iemand gaan zitten 

 - 38 -



kunnen als uiterst onaangenaam worden ervaren of op z’n minst als irritant. Dit is sterk afhankelijk 

van de situatie en de persoon die het doet. 

Seksuele intimidatie is ook een vorm van chantage, een bedreiging voor de positie van degene die met 

seksuele intimidatie geconfronteerd wordt.  

Kortom: Seksuele intimidatie omvat seksueel gerichte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of 

ander non-verbaal gedag, dat opzettelijk of onopzettelijk kan zijn en in ieder geval voor degene die het 

ondergaat als ongewenst wordt ervaren. De ongewenstheid wordt bepaald door degene die het 

ondergaat. 

 

Wat wordt verstaan onder discriminatie? 

 

Binnen Nederland is het met de tolerantie redelijk gesteld. Maar verdraagzaam zijn is niet voldoende. 

Het gaat er niet alleen om dat we de mensen om ons heen tolereren, maar ook dat iedereen gelijke 

kansen krijgt en op gelijke voet kan deelnemen aan de samenleving. Omdat dat te bereiken zijn 

algemene maatschappelijke regels afgesproken. 

Zo staat er in artikel 1 van de grondwet: ‘allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 

gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan’. 

De wet verbiedt het maken van zowel direct als indirect onderscheid. Direct onderscheid betekent dat 

iemand op grond van zijn of haar sekse, ras, nationaliteit of godsdienst wordt uitgesloten of 

achtergesteld in een bepaalde situatie. Bij indirect onderscheid lijkt dat op het eerste gezicht niet het 

geval. Het lijkt of iedereen gelijk wordt behandeld. Maar als men goed oplet dan ziet men dat een 

bepaalde persoon of groep toch wordt uitgesloten of achtergesteld. Ondanks alle maatregelen komt – 

sluipend – discriminatie voor, niet alleen in haar racistische vorm, maar ook als sluikse discriminatie 

op grond van seksuele voorkeur of politieke kleur. 
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Het beëindigen van seksuele intimidatie of discriminatie. 

 

In vele gevallen zijn ‘slachtoffer’ en ‘veroorzaker’ van de seksuele intimidatie of discriminatie zelf in 

staat een dergelijke situatie tot beëindiging te brengen. 

Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat het ‘slachtoffer’ zich dermate geïntimideerd voelt, dat contact 

met de ‘veroorzaker’ niet haalbaar is of omdat contact tussen ‘slachtoffer’ en ‘veroorzaker’ niet leidt 

tot een voor beiden acceptabele conflictoplossing. 

Opvang van het ‘slachtoffer’ kan dan geboden zijn, evenals begeleiding bij het ondernemen van 

stappen om een eind te maken aan de seksuele intimidatie of discriminatie, bijvoorbeeld door 

bemiddeling tussen ‘partijen’.  

 

Deze “Regeling seksuele intimidatie en discriminatie” voorziet met een ‘informele’ 

klachtenbehandeling in opvang en begeleiding van leden van de universitaire gemeenschap die 

geconfronteerd worden met seksuele intimidatie of discriminatie, veroorzaakt door medewerkers, 

stagiaires of uitzendkrachten van Nyenrode. Voor opvang, begeleiding en bemiddeling zijn 

vertrouwenspersonen aangesteld.   

De aard en ernst van de seksuele intimidatie of discriminatie kunnen zodanig zijn dat het indienen van 

een formele klacht de voorkeur geniet. Ook wanneer de ‘informele’  klachtenbehandeling door de 

vertrouwenspersoon niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan het indienen van een formele 

klacht overwogen worden. Ook hierin voorziet deze regeling. 

Een formele klacht wordt ingediend bij een vertrouwenspersoon of bij het CVB. 

 

De plichten en rechten van vertrouwenspersonen 

 

Nyenrode kent twee vertrouwenspersonen, onder wie tenminste één vrouw. Zij worden benoemd 

door het CVB na overleg met en instemming van de Ondernemingsraad en zijn medewerker van 

Nyenrode.  
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Tot de taken van de vertrouwenspersoon behoort: 

 de emotionele opvang van het slachtoffer 

 het instellen van een onderzoek naar de omstandigheden waaronder mogelijk seksuele intimidatie 

of discriminatie heeft plaatsgevonden 

 het samen met het slachtoffer nagaan van de mogelijkheden om een einde te maken aan de klacht 

 het bemiddelen tussen het slachtoffer en aangeklaagde 

 

De vertrouwenspersoon zal geen handelingen verrichten zonder daarover toestemming te hebben 

verkregen van het slachtoffer. 

De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid ter uitoefening van haar/zijn taak om informatie in te 

winnen bij een ieder die inlichtingen kan verschaffen omtrent de omstandigheden waaronder mogelijk 

seksuele intimidatie of discriminatie heeft plaatsgevonden. 

 

Registratie en vastlegging 

De vertrouwenspersonen houden een zelfstandige registratie bij van de bij hen ingediende klachten en 

de behandeling ervan. Slechts de vertrouwenspersonen hebben inzage in dat archief.  

De op een klacht betrekking hebbende gegevens worden vijf jaren na afhandeling van die klacht 

vernietigd. 

De vertrouwenspersonen overleggen jaarlijks een anoniem overzicht van de aard en omvang van de 

door hen behandelende klachten aan het CVB. In die verslaglegging kunnen de vertrouwenspersonen 

aanbevelingen doen in meer algemene zin, gericht op het voorkómen van seksuele intimidatie en 

discriminatie. 
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Procedure voor afhandeling van een klacht. 

 

De aard en ernst van seksuele intimidatie of discriminatie kunnen aanleiding zijn om een formele 

klacht in te dienen. Ook wanneer de inschakeling van een vertrouwenspersoon niet tot het gewenste 

resultaat heeft geleid kan een formele klacht worden ingediend. 

 

Een formele klacht wordt ingediend bij een vertrouwenspersoon of bij het CVB. 

 

Elke klacht wordt behandeld door een door het CVB daartoe aangestelde commissie van onderzoek.  

 

Het CVB besluit over eventuele maatregelen op basis van het advies van deze commissie. 

 

Onderzoek 

 

1.  Binnen uiterlijk drie werkdagen na melding stelt het CVB een commissie van onderzoek in. Deze 

commissie bestaat uit drie personen, onder wie (indien de klacht betrekking heeft op seksuele 

intimidatie) 2 vrouwen. De commissie is zodanig samengesteld dat een objectieve beoordeling en 

een deskundige afhandeling van de klacht zijn gewaarborgd. De leden van de commissie hebben 

een geheimhoudingsplicht. 

 

2.  De onderzoekscommissie verklaart een klacht niet-ontvankelijk indien: 

• De klacht geen betrekking heeft op seksuele intimidatie of discriminatie 

• De klacht niet schriftelijk is ingediend 

• De klacht niet bevat: een vermelding van de tijd, plaats en inhoud van het gedrag waartegen 

een klacht is gericht 

• De klacht nog in behandeling is bij een vertrouwenspersoon 
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3.  Indien een klacht wordt ingediend die niet is behandeld door een vertrouwenspersoon, kan de 

commissie in overleg treden met de klager en haar/hem verzoeken de klacht alsnog eerst in te 

dienen bij een vertrouwenspersoon 

 

4.  Het CVB kan - al dan niet op instigatie van de commissie - te allen tijde besluiten tot het treffen 

van rechtspositionele maatregelen ten aanzien van degene tegen wie een klacht is ingediend. 

 

5.  De commissie voert op zo kort mogelijke termijn nadat zij is ingesteld een of meerdere 

gesprekken met alle betrokkenen, waaronder eventuele getuigen. Zowel de klager als de 

aangeklaagde kunnen zich hierbij laten bijstaan door iemand naar eigen keuze. 

 

6.  De commissie kan met instemming van het CVB overgaan tot inschakeling van een of meer 

externe deskundigen. 

 

7.  De commissie brengt in beginsel uiterlijk binnen 30 dagen na de melding schriftelijk advies uit aan 

het CVB. Zij stelt daarbij gemotiveerd vast of de klacht gegrond is of niet en doet daarbij 

aanbevelingen omtrent de afhandeling van het door haar onderzochte incident. De klager en de 

aangeklaagde worden door de commissie zo spoedig mogelijk van de inhoud van het advies in 

kennis gesteld. 

 

8.  De onderzoekscommissie houdt een zelfstandige registratie bij van de bij hen ingediende klachten 

en de behandeling ervan. Slechts de leden van de commissie en Hoofd Personeel en Organisatie 

van Nyenrode hebben inzage in dat archief. Alle registraties ten behoeve van het archief van de 

commissie worden gehouden op de afdeling Personeel en Organisatie. De op een klacht 

betrekking hebbende gegevens worden vijf jaren na afhandeling van die klacht vernietigd. Jaarlijks 

wordt door Hoofd Personeel en Organisatie een anoniem overzicht van de aard en omvang van 

de door de commissie behandelende klachten overlegd aan het CVB. In die verslaglegging kunnen 

de leden van de commissie aanbevelingen doen in meer algemene zin, gericht op het voorkómen 

van seksuele intimidatie en discriminatie. 
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De afhandeling 

 

1.  Het CVB neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de 

rapportage van de commissie een besluit ter zake de klacht. 

2.  Indien seksuele intimidatie of discriminatie is geconstateerd neemt het CVB in beginsel 

maatregelen van arbeidsrechtelijke aard. 

3.  Indien geen sprake is geweest van seksuele intimidatie of discriminatie schenkt het CVB op 

passende wijze aandacht aan de positie van de betreffende medewerker en eventueel aan die van 

de klager. 

4.  Van de in lid 1 bedoelde conclusie, alsmede van de eventueel op grond daarvan getroffen 

maatregelen, geeft het CVB kennis aan de klager, de aangeklaagde, de vertrouwenspersonen en de 

leden van de commissie van onderzoek. 

5.  Indien seksuele intimidatie of discriminatie is geconstateerd wordt daarvan, en van de eventueel 

genomen maatregelen van arbeidsrechtelijke aard, aantekening gehouden in het personeelsdossier 

van de betreffende medewerker. 

 

Maatregelen 

 

Het CVB neemt na ontvangst van het advies van de commissie een besluit terzake van de klacht. 

De maatregelen die door het CVB kunnen worden getroffen zijn: 

1.  schriftelijke waarschuwing of berisping 

2.  overplaatsing 

3.  uitsluiting voor de tijd van ten hoogste twee jaren van rangsverhoging 

4.  schorsing of op non-actiefstelling 

5.  ontzegging van de toegang tot gebouwen en terreinen van de universiteit gedurende de periode 

van schorsing of op non-actiefstelling 

6.  ontslag. 
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Beroep 

 

Indien de medewerker het niet eens is met de wijze waarop de klacht is behandeld of waarop aan de 

klacht is tegemoet gekomen, kan hij in beroep gaan bij de Raad van Commissarissen (Universiteit 

Nyenrode BV) dan wel de Raad van Toezicht (Stichting Nyenrode) tot uiterlijk 1 maand nadat het 

CVB het besluit schriftelijk aan hem heeft meegedeeld. 

 

Slotbepaling 

 

Indien de melding van seksuele intimidatie of discriminatie betrekking heeft op een lid van het CVB 

worden de in deze regeling aan hen toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de voorzitter van de 

Raad van Commissarissen. 

 

 

Vertrouwenspersonen per 1 januari 2005 zijn: 

 

Marianne Lammers, telefoonnummer 1519, kamer 1-64, AH gebouw 

Henry Robben, telefoonnummer 1276, kamer 2-70, AH gebouw  

 

 

Afdeling Personeel en Organisatie 

21 maart 2005 
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2. Regeling tegemoetkoming reiskosten woon- werkverkeer 
 

Voor alle werknemers geldt onderstaande regeling tegemoetkoming in de reiskosten  

woon-werkverkeer, met uitzondering van: 

1/ werknemers die gebruik maken van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto en 

2/ stagiaires. 

 

De maandelijkse tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer wordt gebaseerd op het aantal af te 

leggen kilometers enkele reis per dag in het kader van het woon-werkverkeer.  

Voor de vaststelling van de afstand woning-werk wordt gebruik gemaakt van het routeplanner-programma 

van de ANWB. 

 

De maandelijkse tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van onderstaand overzicht: 

enkele reisafstand  van 10 tot 15 km   €   65, - netto 

   van 15 tot 20 km   €   91, - netto 

   20 km of meer    € 130, - netto 

    

Part-timers ontvangen een evenredig deel van deze tegemoetkoming. Ten behoeve van het aantal dagen 

waarover de tegemoetkoming wordt berekend, wordt uitgegaan van het aantal vastgestelde werkdagen in 

het weekrooster.  

 

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

regelgeving.   

 

Student-assistenten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten woon-

werkverkeer na overlegging van een kopie van hun OV-jaarkaart. 

Kunnen zij op hun ingeroosterde dagen gebruik maken van de OV-jaarkaart dan komen zij voor die 

dagen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.  
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De tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer voor min-max medewerkers/sters wordt, gebaseerd 

op de afstand woning-werk, achteraf en per maand vastgesteld aan de hand van het werkelijk aantal 

gewerkte dagen.  

 

Voor werknemers die op het moment van ingang van deze regeling een tegemoetkoming ontvangen die 

hoger is dan die volgend uit de hierboven genoemde regeling, geldt dat het bedrag van de hogere 

tegemoetkoming wordt bevroren tot het tijdstip waarop de tegemoetkoming krachtens de hierboven 

genoemde regeling het verschil heeft ingelopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Personeel & Organisatie 

21 maart 2005 

 

 

 

 

 

 - 47 -



 

3. Opleiding- en loopbaanbeleid 
 
1. Inleiding 

In de CAO van Nyenrode is afgesproken dat het management van Nyenrode beleid zal formuleren op 

het gebied van opleidingen voor medewerkers. De behoefte aan een dergelijk beleid komt voort uit de 

overtuiging dat het wenselijk en noodzakelijk is beter en meer te investeren in de ontwikkeling van 

onze medewerkers. Dat heeft verschillende redenen: 

- de organisatie is voortdurend in ontwikkeling, we hebben grote ambities en willen steeds betere 

prestaties leveren. Daardoor worden ook aan het functioneren van medewerkers voortdurend 

andere en soms zwaardere eisen gesteld worden. Dat vraagt om competentie ontwikkeling van de 

medewerkers en dus, zoals wij al onze klanten en opdrachtgevers voorhouden, om het investeren 

daarin. Opleiding is één van de manieren waarop zo’n investering vorm kan krijgen. 

- medewerkers zijn voortdurend in ontwikkeling, ze willen zich ontplooien en hun vaardigheden 

vergroten. Een deel van de medewerkers wil dit doen om hun huidige functie beter en met meer 

plezier te kunnen uitoefenen. Anderen willen dit doen vooral in het licht van 

loopbaanontwikkeling binnen Nyenrode. Weer anderen willen dit doen om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten (employabiliteit). Ook hierbij is opleiding één van de manieren om aan 

deze behoefte tegemoet te komen. 

- Nyenrode wil een aantrekkelijke werkgever zijn op de arbeidsmarkt. Eén van de criteria waarop wij 

door (potentiële) werknemers beoordeeld worden is de mate waarin wij investeren in onze 

medewerkers, o.a. door een helder opleidingsbeleid en het beschikbaar stellen van 

opleidingsfaciliteiten. 

 

De voorliggende nota schets een opleidingsbeleid in grote lijnen. De invalshoek hierbij is  zeer 

pragmatisch. Zonder eerst te streven naar duidelijkheid over “the big picture” (wat is onze strategie, wat 

vraagt dit aan kerncompetenties van onze medewerkers en hoe gaan we deze systematisch ontwikkelen middels 

beoordeling, coaching en opleiding), beoogt deze nota de uitgangspunten, doelstellingen en faciliteiten van 

Nyenrode op het gebied van opleiding weer te geven.  
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2. Beleidsuitgangspunten 

Universiteit Nyenrode wil een voortdurende ontwikkeling van haar medewerkers bevorderen teneinde 

hen in staat te stellen om nu en in de toekomst optimaal bij te dragen aan het bereiken van de 

doelstellingen van Nyenrode, aan het verwezenlijken van de ambities van medewerkers m.b.t. 

loopbaanontwikkeling en aan het op peil houden of vergroten van employabiliteit van medewerkers.  

Uitgangspunten hierbij zijn dat: 

- ontwikkeling een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen werkgever en medewerker, 

- ontwikkeling van betekenis en waarde moet zijn voor zowel werkgever als medewerker.         

 

Nyenrode bevordert de ontwikkeling van haar medewerkers op vele manieren: door het bieden van 

uitdagende functies en (individuele) doelstellingen, regelmatige en heldere feedback over functioneren, 

coaching en begeleiding, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, etc. Daarnaast biedt Nyenrode 

faciliteiten voor opleiding en training, het bezoeken van bijeenkomsten van vakgenoten (congressen, 

seminars, etc.) en zelfstudie. Deze beleidsnota beperkt zich tot de laatste categorie van instrumenten, 

inclusief congressen, seminars etc., in het vervolg kortheidshalve aan te duiden met opleiding.  

Opleidingsplannen worden gekoppeld aan de uitkomsten van beoordelings- en/of 

loopbaangesprekken. 

 

3. Faciliteiten die ter beschikking gesteld worden 

Bij het beschikbaar stellen van geldelijke faciliteiten worden de volgende spelregels gehanteerd: 

- kosten van opleiding die door beide partijen noodzakelijk geacht wordt voor een goede 

uitoefening van de functie: 100% vergoeding 

- kosten van opleiding die niet noodzakelijk geacht wordt voor de huidige functie, maar door beide 

partijen wenselijk geacht wordt voor de huidige functie en loopbaanontwikkeling: 75% 

vergoeding 

- kosten voor opleiding die de employabiliteit van medewerkers bevordert: 50% vergoeding 
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T.a.v. het beschikbaar stellen van tijdsfaciliteiten ten behoeve van het volgen van een opleiding 

worden in dezelfde lijn afspraken gemaakt: 

- noodzakelijk geachte opleiding: 100% werktijd voor zover de opleiding noodzakelijkerwijs 

binnen de reguliere werktijden valt 

- wenselijk geachte opleiding: 75% werktijd voorzover de opleiding noodzakelijkerwijs binnen de 

reguliere werktijd valt 

- opleiding in het kader van bevordering employabiliteit: 50% werktijd voor zover de opleiding 

noodzakelijkerwijs binnen de reguliere werktijd valt. 

Tijd die eventueel noodzakelijk geacht wordt ter voorbereiding op examens kan in nader overleg 

tussen medewerker en leidinggevende additioneel als werktijd ter beschikking gesteld worden. 

 

In geval van een wijziging in de organisatie waarbij functies van medewerkers ingrijpend wijzigen of 

komen te vervallen zullen separate afspraken gemaakt worden met de overlegpartner(s) over eventuele 

opleidingen. Uitgangspunt hierbij is een 100% kosten- en tijdvergoeding door Nyenrode. Deze kosten 

vallen buiten het reguliere opleidingsbudget. 

 

Nyenrode stelt de eigen (open inschrijving) programma’s ruimhartig open voor deelname door eigen 

medewerkers. Voorwaarden hiervoor zijn: 

- de opleiding wordt noodzakelijk of wenselijk voor het functioneren van betrokkene geacht, 

- betrokkene voldoet aan de eisen voor deelname aan het programma, 

- er is ruimte in het programma, d.w.z. de Nyenrode medewerker bezet niet een plek van een 

externe kandidaat. 

Indien aan deze voorwaarden is voldaan dan worden voor deelname alleen de marginale kosten in 

rekening gebracht (d.w.z. out-of-pocket kosten plus een geringe vergoeding voor “begeleidingstijd”).  
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4. Terugbetalingsregeling 

Voor het vergoeden van opleidingskosten wordt in principe een terugbetalingsregeling als voorwaarde 

gesteld, tenzij de verantwoordelijke budgethouder dit niet wenselijk of noodzakelijk vindt. 

Indien de medewerker op eigen initiatief de arbeidsrelatie met Nyenrode verbreekt geldt de volgende 

regeling: 

- indien de medewerker de arbeidsrelatie verbreekt binnen 1 jaar nadat de tegemoetkoming door 

Nyenrode is verstrekt, is de medewerker gehouden om 75% van de tegemoetkoming terug te 

betalen 

- indien de medewerker de arbeidsrelatie verbreekt na 1 jaar maar binnen 2 jaar nadat de 

tegemoetkoming door Nyenrode is verstrekt, is de medewerker gehouden om 50% van de 

tegemoetkoming terug te betalen. 

Desgewenst kan door de verantwoordelijke budgethouder het met succes afronden van een opleiding 

als aanvullende voorwaarde voor vergoeding gesteld worden. 

Voor noodzakelijke vakopleidingen (b.v. een BHV-opleiding, een opleiding die noodzakelijk is om 

apparatuur veilig en verantwoord te gebruiken) wordt geen terugbetalingsregeling afgesproken.   

 

5. Verantwoordelijkheid voor opleidingsbudget 

Beheer van het opleidingsbudget en toekenning van opleidingsfaciliteiten vindt “decentraal” plaats 

door de budgethouders. Achtergrond hierbij is dat de budgethouder verantwoordelijk is voor alle 

personele kosten van zijn/haar onderdeel. Een centraal opleidingsbudget onder beheer van een 

afdeling P&O past niet in deze filosofie. Bovendien zijn budgethouders het best in staat om te 

beoordelen in welke mate opleidingen voor hun medewerkers noodzakelijk of wenselijk zijn.  
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De afdeling P&O vervult een adviserende rol, b.v. over de invulling van een specifiek 

opleidingstraject. De afdeling heeft tevens een adviserende (“bemiddelende”) rol in die gevallen waarin 

een medewerker en zijn/haar leidinggevende het niet eens kunnen worden over het vergoedings-

percentage (is een opleiding wel of niet noodzakelijk voor de uitoefening van de functie). Een advies 

in deze kan zowel door de leidinggevende als door de medewerker worden aangevraagd. 

De afdeling P&O wordt door de budgethouder geïnformeerd over ter beschikking gestelde 

opleidingsfaciliteiten, in verband met opname van deze informatie in personeelsdossiers en het 

eventueel opstellen van een terugbetalingovereenkomst. 

 

6. Informatie aan de OR 

Jaarlijks wordt de OR geïnformeerd over het opleidingsbeleid in financiële zin alsmede ook in 

inhoudelijke zin (hoe zijn de spelregels bij het toekennen van faciliteiten gehanteerd, wat voor soort 

opleidingen zijn gefaciliteerd). Het doel hiervan is niet om individuele beslissingen te bespreken maar 

om in meer algemene zin te kunnen vaststellen of het management op een effectieve wijze met het 

opleidingsbeleid en de faciliteiten omgaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling P&O 
Mei 2003 
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4. Regeling gratificatie ambtsjubileum 
 
4.1 Inleiding 

Medewerkers die 25 of 40 jaar aaneengesloten bij Nyenrode in dienst zijn ontvangen een gratificatie 

op basis van een zgn. “bedrijfsjubileum”. Deze gratificatie bedraagt één bruto maandsalaris, welke 

bruto voor netto wordt uitbetaald voor zover de fiscus dit toelaat. De toekenning van de gratificatie 

“bedrijfsjubileum” wordt beschreven in art. 3.5.1 en 3.5.2 van de CAO. 

 

Op grond van artikel 3.5.3 van de CAO van Universiteit Nyenrode BV geldt voor medewerkers in 

dienst getreden bij de Stichting Nyenrode voor 1 januari 1996 een overgangsregeling terzake het 

bedrijfsjubileum. Op hen is de regeling “ambtsjubileum” van toepassing zoals die gehanteerd wordt 

binnen het verband van de VSNU. Kort samengevat houdt deze overgangsregeling in dat de 

genoemde groep in aanmerking komt voor een gratificatie wanneer zij 25 of 40 in overheidsdienst of 

in aan overheid gerelateerde dienstbetrekking zijn.  

Op basis van de CAO van de VSNU stelt de werkgever nadere regels vast met betrekking tot het 

toekennen van een dergelijk gratificatie. Onderstaand worden de nadere regels voor deze 

overgangsregeling beschreven: 

 

4.2 Toekenning 

4.2.1  De werknemer wordt bij het bereiken van een diensttijd van 25 of 40 jaar een gratificatie 

toegekend. 

4.2.2  De gratificatie bedraagt 50% van de maandbezoldiging bij een 25 jarig ambtsjubileum en 70% 

van de maandbezoldiging bij een 40 jarig ambtsjubileum. 

4.2.3  Indien de medewerker op de dag van zijn ontslag de datum van zijn ambtsjubileum zou 

bereiken, dan wordt de datum van het ambtsjubileum vastgesteld op de dag vóór de 

ingangsdatum van het ontslag. 

4.2.4  De toekenning van de gratificatie vindt niet plaats als de werknemer in verband met zijn 

diensttijd al een gratificatie of uitkering op dezelfde grondslag heeft ontvangen. 
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4.2.5 Indien de medewerker die op grond van deze overgangsregeling een gratificatie ambtsjubileum 

heeft ontvangen, in aanmerking komt voor een gratificatie bedrijfsjubileum (art. 3.5.1 en 3.5.2. 

van de CAO van Nyenrode) dan wordt deze gratificatie verminderd met het reeds ontvangen 

bedrag van de gratificatie ambtsjubileum.       

 

4.3 Gratificatiegrondslag 

  Voor de berekening van de gratificatie wordt verstaan onder bezoldiging: 

a.  het salaris dat het personeelslid geniet op de datum van zijn ambtsjubileum, 

vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering; 

b.  het bedrag dat de medewerker in de drie maanden voorafgaand aan het ambtsjubileum 

gemiddeld per maand heeft genoten aan toelage wegens onregelmatige dienst; 

 

4.4 Algemene bepalingen voor de berekening van de diensttijd 

4.4.1  De diensttijd als deeltijder wordt ongeacht de omvang volledig als diensttijd aangemerkt; 

4.4.2  De diensttijd als stagiair wordt als diensttijd aangemerkt voorzover er sprake is van een 

volledige dagtaak; 

4.4.3  De diensttijd hoeft niet aaneengesloten te zijn; 

4.4.4  De tijd die niet in actieve dienst is doorgebracht wegens het bekleden van een politiek ambt 

wordt niet als diensttijd meegeteld; 

4.4.5  Buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging wordt niet meegeteld, tenzij dit verlof is 

verleend (mede) in het algemeen belang; 

4.4.6  Dubbeltelling van diensttijd wegens verblijf in de tropen vindt niet plaats. 
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4.5 Diensttijd 

  Als diensttijd voor de toekenning van een gratificatie ambtsjubileum geldt de tijd 

doorgebracht: 

a.  Als werknemer van een van de Nederlandse universiteiten; 

b.  In burgerlijke dienst bij de Nederlandse overheid, de NV Nederlandse Spoorwegen en 

de voormalige NV "Artillerie Inrichtingen"; 

c.  In dienst bij instellingen voor bijzonder onderwijs, mits op deze instellingen het ABP-

reglement van toepassing is; 

d.  In dienst van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, vereniging en stichting, waarop de bepalingen van het ABP-

reglement van toepassing zijn verklaard, met dien verstande dat deze tijd pas meetelt 

vanaf de datum waarop deze vennootschap, vereniging of stichting onder de werking 

van het ABP-reglement wet is gekomen (bijvoorbeeld ZWO per 1-1-66 en FOM vanaf 

1-1-77); 

e.  In burgerlijke dienst bij de overheid in Suriname, tot de  

soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975, de Nederlandse Antillen en Aruba en 

bij de voormalige gouvernementen van Suriname Curaçao en Nieuw-Guinea; 

f.  In dienst bij het niet-openbaar onderwijs in de onder e genoemde landen en 

voormalige overzeese rijksdelen, voor zover dat de werknemer onder de werkingssfeer 

van een overheidspensioenregeling bracht of zou hebben gebracht indien hij in vaste 

dienst was geweest; 

g.  Tot en met 31 december 1954 in dienst van de Republiek Indonesië voor zover die tijd 

door de garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië wordt bestreken; 

h.  In Nederlandse militaire of daarmee voor de toepassing van het algemeen 

rijksambtenaren reglement gelijkgestelde dienst. Hieronder valt ook de dienst bij het 

voormalige KNIL en de troepen in Suriname en de Nederlandse Antillen. 

 

Afdeling P&O 
22 februari 2006 
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5. Regeling “fiets-van-de-zaak” 

Inhoud van de regeling 

Universiteit Nyenrode wil met de regeling “fiets-van-de-zaak” het woon-werkverkeer per fiets 

stimuleren. Daarom wil Nyenrode een Nyenrode-fiets verstrekken aan medewerkers die binnen een 

straal van 10 kilometer van Nyenrode wonen, binnen de regels die door de Belastingdienst hiervoor 

zijn opgesteld. 

 

De medewerker kan een Nyenrode-fiets aanschaffen met een cataloguswaarde van maximaal € 676, -  

inclusief BTW. Een Nyenrode-fiets wordt maximaal eens per 5 jaar ter beschikking gesteld.  

De Nyenrode-fiets wordt eigendom van de medewerker. 

 

Voorwaarden om voor de Nyenrode-fiets in aanmerking te komen. 

Om in aanmerking te komen voor een Nyenrode-fiets gelden de volgende voorwaarden: 

1. De arbeidsovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• De medewerker is in dienst van Nyenrode en heeft een arbeidsovereenkomst  

• voor onbepaalde tijd of 

• voor bepaalde tijd voor minimaal 1 jaar, welke op het moment van verstrekking van de 

Nyenrode-fiets nog minimaal 6 maanden doorloopt 

• de proeftijd is verstreken 

• de arbeidsovereenkomst heeft een omvang van 0,5 fte of meer (deze beperking geldt niet als de 

medewerker al 10 jaar of langer bij Nyenrode in dienst bent: in dat geval komt hij ongeacht de 

omvang van de aanstelling in aanmerking voor een fiets) 

• de medewerker woont binnen een straal van 10 km van Nyenrode en ontvangt geen 

reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 
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2. De medewerker gaat akkoord met de terugbetalingsregeling: 

Indien de medewerker op eigen initiatief het dienstverband met Nyenrode beëindigt of wanneer de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, dient hij een deel van de waarde van de Nyenrode-fiets 

terug te betalen. Hiervoor gelden de volgende regels: 

• bij beëindiging binnen 1 jaar na verstrekking van de Nyenrode-fiets: 75% terugbetalen 

• bij beëindiging tussen 1 en 2 jaar na verstrekking van de Nyenrode-fiets: 50% terugbetalen 

• bij beëindiging tussen 2 en 3 jaar na verstrekking van de Nyenrode-fiets: 25% terugbetalen 

Bij beëindiging na 3 jaar na verstrekking van de Nyenrode-fiets is geen terugbetaling meer 

verschuldigd.  

 

Indien de medewerker vanwege een eventuele verhuizing binnen de hierboven genoemde termijnen, 

op basis van de nieuwe afstand woon-werkverkeer aanspraak kan maken op een reiskosten 

vergoeding, dan  geldt dezelfde terugbetalingsregeling.  

 

3. De medewerker gaat akkoord met een “fiets-verklaring” voor de Belastingdienst 

Om te voorkomen dat de medewerker of Nyenrode problemen krijgt met de Belastingdienst dient hij 

een verklaring te ondertekenen dat hij de woon-werkverkeer meer dan de helft van het aantal 

werkdagen per fiets aflegt. Aangezien de medewerker echter binnen een straal van 10 kilometer van 

Nyenrode woont, wordt dit door de Belastingdienst al snel aannemelijk geacht. Nyenrode zal dus niet 

aan de Poort hoeven te controleren hoe vaak men met de fiets naar uw werk komt.  
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