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Voorwoord

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn

Dynamiek. Dat is wat het werken voor de gemeente Mid-

den-Groningen toch wel kenmerkt. Dit is een jonge gemeen-

te, volop in ontwikkeling, te midden van een omgeving die 

letterlijk in beweging is. Een gemeente met veel (sociale) 

problematiek (denk ook aan de gaswinning) en veel op-

gaven! En dat alles met een erg smalle portemonnee. Dat 

zorgt voor die dynamiek. Maar er speelt nog veel meer. Onze 

gemeente kenmerkt zich ook door diversiteit: het landelijke 

en het stedelijke, de industrie en het platteland, de verschil-

lende bevolkingsgroepen dit doet wat met het karakter van 

een inwoner. 

En voor al die inwoners staan jullie, als medewerkers van 

de gemeente klaar. Met de eigen diversiteit in persoonlijk-

heid en aanpak maken jullie als bondgenoten dagelijks het 

verschil voor onze inwoners. Met de invoering van de Wnra, 

verandert dit niet. Voor een gemeente werken blijft bijzon-

der, omdat wij werken voor het algemeen belang. Dit vraagt 

medewerkers die goed kunnen omgaan met die verant-

woordelijkheid. Dit handboek geeft de kaders hiervoor aan. 

Zodat we met z’n allen op de juiste manier klaar kunnen 

blijven staan voor diegenen waarvoor we dit werk doen: de 

inwoners van onze prachtige gemeente.

   

    

       Adriaan Hoogendoorn
       Burgemeester

Gemeentesecretaris Henk Mulder

Als medewerker van gemeente Midden-Groningen ben 

je meer dan alleen een ambtenaar. We willen namelijk 

bondgenoot zijn van onze inwoners: een partner waarmee 

gezamenlijke doelen worden bereikt. Dit vraagt nogal wat 

van jullie. Verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Aandacht en 

oor voor de inwoners, en dat kunnen vertalen naar beleid en 

acties in de organisaties: het van buiten naar binnen wer-

ken. Zodat we maatwerk kunnen leveren. We doen dit door 

vanuit de drie V’s te werken: Vrijheid, Vertrouwen en Verant-

woordelijkheid. De professional staat daarbij centraal. Het 

Kompas en de Sturingsfilosofie geven hierbij de richting 

aan. Het handboek dat nu voor je ligt, biedt de kaders waar-

binnen je je werk goed kan doen. Alle regelingen, afspraken 

en de rechten en plichten zijn hierin terug te vinden. Wat 

kan de gemeente als werkgever van jou verwachten en wat 

mag jij als werknemer van de gemeente verwachten. Zodat 

we samen die rol van professionals goed kunnen vervullen.

        Henk Mulder

2  // Personeelshandboek Werken bij de gemeente Midden-Groningen  // 3

Inhoudsopgave
Dit handboek is samengesteld aan de hand van de opzet van de Cao gemeenten 2020. 
Per hoofdstuk hebben we genoemd wat voor jou aanvullend geldt.

Voorwoord              2

§§§Burgemeester Adriaan Hoogendoorn          2

 Gemeentesecretaris Henk Mulder          2

Inhoudsopgave             3

Begrippenlijst             4

1.§	 Algemeen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6

  1.1 Introductie Personeelshandboek         6

  1.2 Gedragscode            6

  1.3 Gedragsregels ongewenst gedrag         7

  1.4 Klachtenregeling           8

2. Arbeidsovereenkomst           9

3. Salaris, salaristoelagen en vergoedingen         10 

  3.1  Overwerkvergoeding bij beschikbaarheidsdiensten       10

  3.2 Regeling reiskostenvergoeding gemeente Midden-Groningen      10

  3.3 Overgangsregeling beloningsbeleid 2019        12

  3.4 Bijzondere gebeurtenissen          13

4. Individueel Keuzebudget           14

5. Arbeidsduur en werktijden          16

  5.1   Uitvoeringsregels Werktijden Gemeente Midden-Groningen      16

  5.2.  Voor de werknemers van IBOR (behalve het team bedrijfsbureau) gelden de volgende afspraken:  16

  5.3.  Voor het team Sport en Bewegen vallen de onderstaande functies onder de bijzondere regeling:  18 

  5.4.  Tijdverantwoording           18

  5.5.  PLUSMIN-UREN           19

6. Vakantie en verlof            20 

 6.1 Verlofregeling gemeente Midden-Groningen         20 

7. Arbeidsongeschiktheid           23

  Ziekmelding           §§ 23

8. Duurzame inzetbaarheid           26

  8.1 Generatiepact           26

  8.2 Beeldschermbril           27

9. Van werk naar werk           28

10. Uitkeringen            29

11. Rechten en plichten           29

12. Lokaal overleg met vakbonden          30

13. Medezeggenschap            31

14. Bijlagen             32



Begrip    Definitie

Aangeklaagde:   de medewerker tegen wie de klacht zich richt.

Arbeidsovereenkomst:  een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van 
      de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Bedrijfsarts:   een arts die zelfstandig dan wel in dienst is bij een arbodienst en het ziekteverloop van de  
      medewerkers begeleidt en de werkgever hierover adviseert.

Bezoeker:   een ieder die als gast het gemeentehuis betreedt.

Bovenformatief:  de medewerker waarvoor geen vaste formatie beschikbaar is.

Boventalligheid:  de medewerker waarvoor geen passende of geschikte functie in de organisatie aanwezig is  
      en met wie een van werk naar werktraject is afgesloten.

CAO:     de CAO Gemeenten. 

Casemanager:   de leidinggevende die daarbij wordt geadviseerd en ondersteund door een adviseur 
      vanuit het HR-team.

College:   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Deeltijd:   een formele arbeidsduur van minder dan 36 uren per week.

Deskundigenoordeel:  Een gevraagd oordeel van het UWV om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de 
      verzuimsituatie te geven.

Dienstreis:   een door de werknemer ondernomen reis in het belang van de dienst, 
      waarvoor toestemming is verleend door de werkgever.

Directie(team):   de directie van de werkgever.

Discriminatie:    gaat over ongelijke behandeling, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van 
      persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, ras, geloofsovertuiging en leeftijd). 

Eerste ziektedag  de eerste werkdag van ziekte (dit kan ook een verlofdag zijn). Werkdag is een dag waarop   
      door de medewerker wordt gewerkt en er dus recht op salaris bestaat. Op een verlofdag heeft 
      de medewerker recht op salaris, zodat ziekte op deze dag eveneens gemeld moet worden.

Formele arbeidsduur:  Het vaste aantal uren per week dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Generatiepact:    de regeling generatiepact, waarbij oudere medewerkers minder mogen gaan werken 
      en daarvoor een gedeeltelijke financiële compensatie krijgen, de hierdoor ontstane ruimte  
      formatie wordt gebruikt om nieuwe jongere medewerkers te werven.

HSSM:     Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde.

IKB:      Individueel Keuze Budget.

IKB-saldo:   Het IKB stapelt zich per maand op en het saldo kan worden ingezet.   
      De bronnen zijn eindejaarsuitkering, levensloopuitkering, vakantiegeld en 36 uur 
      bovenwettelijk verlof in geld omgerekend (deeltijders naar rato).

Inzetbaarheidscoach:  een coach die ondersteuning biedt op het gebied van verzuim aan leidinggevenden en/of   
      medewerkers in het maken van de juiste beoordelingen en beslissingen.

In dit personeelshandboek worden begrippen gehanteerd, waarmee we het volgende bedoelen.
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Ketenbepaling:   Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2020 maximaal drie tijdelijke contracten overeenkomen  
      met werknemers binnen een periode van 36 maanden, anders wordt dit een vast contract.

Klacht:    een door de klager ondertekend en van naam- en adresgegevens voorzien geschrift waarin  
      het jegens hem ongewenste gedrag waarop de klacht betrekking heeft is omschreven.

Klachtencommissie VNG: de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid.

Klager:    de medewerker die een klacht indient bij de Klachtencommissie.

Klant:    inwoner van de gemeente.

Lokaal Overleg (LO)  Een overleg tussen de werkgever en vakbonden om bepaalde onderwerpen te bespreken 
      en eventueel nieuwe afspraken over te maken.

Leidinggevende:  de direct leidinggevende van de medewerker of gemeentesecretaris, directielid, teamleider  
      of teamlid dat is aangewezen het aanspreekpunt te zijn in het kader van ziekteverzuim.

Medewerker:   ieder natuurlijk persoon die werkzaamheden uitvoert bij of voor de gemeente 
      Midden-Groningen. Stagiaires, uitzendkrachten en freelancers worden als 
      medewerkers beschouwd.

Ondernemingsraad:   door het personeel gekozen raad van vertegenwoordigers die de belangen van het personeel  
      en organisatie behartigen. 

OR:     Ondernemingsraad.

Pesten:    herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen.  

Plus min-uren:   gemaakte uren die hoger of lager zijn dan het aantal contracturen per week.

Re-integratie:   activiteiten die er op zijn gericht dat de medewerker weer in de eigen of een aangepaste   
      functie kan werken.

Salaris:    maandbedrag dat binnen de salarisschaal met de werknemer is overeengekomen, naar   
      evenredigheid van zijn formele arbeidsduur.

Seksuele intimidatie:  elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel   
      getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst 
      wordt ervaren. 

VNG:     Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Voltijd:    een formele arbeidsduur van 36 uur per week.

Verzuimdossier:  het dossier waarin de casemanager alle acties en afspraken vastlegt rondom de 
      re-integratie van de medewerker.

Werkgever:   gemeente Midden-Groningen.

Werkgeverscommissie:  Een commissie die is samengesteld uit raadsleden van de gemeente Midden-Groningen  
      die door de raad is gedelegeerd om namens haar op te treden als werkgever van het  
      Griffiepersoneel.  

Werknemer:   hij die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is overeengekomen, 
      voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Werktijd (resterende):  Het aantal uren dat de medewerker na deelname aan generatiepact in overleg met zijn  
      leidinggevende per week daadwerkelijk  werkt.

Wet Verbetering Poortwachter: Wet tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de 
      ziekmelding, de re-integratie en de wachttijd van medewerkers alsmede met betrekking tot  
      de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Woon-werkverkeer:   reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

Begrippenlijst



1. Algemeen

1.1 Introductie 
  Personeelshandboek

Dit personeelshandboek is geschreven voor alle medewer-

kers van de gemeente Midden-Groningen. Het bevat kaders, 

richtlijnen, afspraken, rechten en plichten die van toepas-

sing zijn wanneer je hier werkt. Onze gemeente heeft dit 

eerder vastgesteld in losse regelingen, protocollen en 

communicatieberichten, nu is dat op een centrale plek 

terug te vinden in dit handboek.

Het personeelshandboek is dynamisch. Dat wil zeggen: 

wanneer er wijzigingen optreden of nieuwe afspraken 

gemaakt zijn die gaan over het werken bij onze gemeente, 

dan komen deze terug in een nieuwe versie van het hand-

boek.  Verder is het handboek (in begin 2020) nog niet 

compleet. Zo zijn er diverse regelingen en afspraken die 

nog in het besluitvormingsproces zitten. Houd daarom 

goed ons intranet in de gaten om de meest actuele versie 

te raadplegen, indien je dat nodig hebt. 

Wanneer er zaken in dit handboek staan die afwijken ten 

opzichte van de wet of Cao dan geldt het volgende: de tek-

sten uit de wet en Cao gelden dan, tenzij in het voordeel van 

de medewerker hierin wordt afgeweken. Hier kunnen geen 

verdere rechten uit ontleend worden.

Mogelijk staan er in dit handboek zaken die voor jou 

onduidelijk zijn.  Vraag dan gerust je leidinggevende 

of HR-adviseur om uitleg.

1.2 Gedragscode

Respect
Waardering en collegialiteit, voorbeelden van gedrag:

owe laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet 

met die persoon eens 

•  we zeggen het als iemand iets goed doet 

•  we luisteren goed naar wat collega’s/klanten 

 te zeggen hebben 

• we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen 

• we praten mét elkaar en niet óver elkaar 

• we stellen ons kwetsbaar op 

• we zeggen u tegen alle externe klanten 

• we staan open voor kritiek 

Integriteit
Eerlijkheid en betrouwbaarheid, voorbeelden van gedrag:

•  we doen wat we beloven en komen gemaakte 

 afspraken na 

•  we willen kunnen uitleggen wat we doen 

 en waarom we het doen 

•  we gaan vertrouwelijk met alle informatie om 

•  we respecteren de grenzen van elkaar (privacy)

  en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit) 

Professionaliteit
Deskundigheid en duidelijke procedures, 

voorbeelden van gedrag:

•  we blijven als team kwaliteitsstandaarden ontwikkelen  

 en zien erop toe dat iedereen zich daaraan houdt 

•  we lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken 

 voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven 

 initiatieven te nemen

•  we voldoen aan de eisen die aan onze functie 

 wordt gesteld

In dit hoofdstuk vertellen we over de werking van het personeelshandboek (1.1), wat we qua gedrag 
in het algemeen verwachten van jou als medewerker (1.2), wat we onder ongewenst gedrag verstaan 
(1.3) en wat je kan doen als je een klacht hebt (1.4).   

•  wij, professionals, kennen de uitgangspunten van een  

 professional 

•  we kunnen op onze professionaliteit worden 

 aangesproken 

•  elke opdracht wordt professioneel behandeld 

•  we toetsen/evalueren regelmatig procedures, 

 afspraken en werkwijzen 

•  we staan ervoor open nieuwe dingen te leren 

 

Zorgzaamheid
Aandacht en dienstbaarheid, voorbeelden van gedrag: 

•  we zijn vriendelijk tegen klanten, bezoekers en collega’s; 

•  we luisteren echt naar anderen: luisteren is niet alleen 

 je voor open zetten, maar ook vragen stellen waardoor  

 iemand zich uitgenodigd voelt iets te vertellen 

•  we leven ons in rondom de wensen en zorgen 

 van de ander 

•  we zijn bereid samen te werken en andere te steunen 

 en te helpen 

•  we geven onze grenzen aan 

•  we oordelen niet direct, maar vragen na, doen onderzoek  

 en trekken daarna pas conclusies

1.3 Gedragsregels 
  ongewenst gedrag 

Wij vinden het belangrijk dat alle werknemers zich profes-

sioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar 

elkaar en naar onze klanten. Wij vinden ongewenst gedrag 

niet acceptabel en zullen dit niet tolereren. Wij zullen daar-

bij handelen volgens en in de geest van deze gedragsregels, 

de Nederlandse wet en maatschappelijk aanvaarde normen 

& waarden. 

 

Waar gaat ongewenst gedrag over? 
Ongewenst gedrag gaat niet over het eerste flauwe geintje, 

een per ongeluk misplaatste opmerking of een spontane 

liefdesverklaring na een gezellige borrel. Wij gaan ervan  

uit dat onze werknemers professionals zijn, en kleine  

incidenten en misverstanden samen kunnen oplossen.  

Ongewenst gedrag gaat wel over het uitgroeien van dit soort 

incidenten, als er voor de flauwe geintjes een vast mikpunt 

gevonden wordt, als iemands kenmerken, zoals geslacht of 

geloof, misbruikt worden voor negativiteit en als de druk op 

iemand wordt opgevoerd om ja te zeggen tegen iets  

wat diegene niet wil. 

Definities
•  Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, 

 waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen.  

 Dit  kunnen bijvoorbeeld kleinerende en vernederende  

 opmerkingen zijn, voortdurend kritiek geven, fysiek  

 aanvallen of bedreigen met geweld. Ook iemand isoleren,  

 buitensluiten en negeren, roddelen, het verspreiden van  

 kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldig- 

 ingen vallen onder pesten. 

•  Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van 

 seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten  

 of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek  

 gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden  

 ervaren. 

•  Discriminatie gaat over ongelijke behandeling,  

 achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van  

 persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, ras,  

 geloofsovertuiging en leeftijd). 

Onze medewerkers gedragen zich professioneel, respectvol, 
vriendelijk en beleefd. Zij onthouden zich naar elkaar en naar onze 

klanten van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

“

”
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Waarschuwing en sancties 
•  Bij de eerste overtreding: gesprek tussen leidinggevende  

 en verdachte werknemer van ongewenst gedrag, een  

 mondelinge waarschuwing; 

•  Bij de tweede overtreding: gesprek tussen leidinggevende  

 en verdachte werknemer van ongewenst gedrag met  

 daarbij een schriftelijke waarschuwing, waarin vermeld  

 wordt dat dit de 2e overtreding is en de eerste 

 waarschuwing onvoldoende effect heeft gehad; 

•  Bij de derde overtreding: mogelijke sanctie: berisping,  

 ontslag (voorwaardelijk of op staande voet) en/of 

 aangifte doen. 

•  Afhankelijk van aard en ernst van de overtreding kan de  

 directie gemotiveerd afwijken van deze escalatie- 

 procedure. Ze zal hierover verantwoording afleggen bij 

 de ondernemingsraad. 

 

1.4 Klachtenregeling 

Voor de gemeente Midden-Groningen is een klachtenre-

geling opgesteld waarin duidelijk wordt hoe en bij wie 

werknemers een klacht in kunnen dienen indien zij onge-

wenst gedrag op de werkvloer (hebben) ervaren. Daarnaast 

staat in de klachtenregeling omschreven hoe en door wie 

de klacht wordt onderzocht en binnen welke termijn deze 

zal worden afgehandeld. Tot slot wordt aangegeven hoe het 

functioneren van de klachtencommissie geregeld is. 

Klachtenregeling en werkwijze
1. Een klacht bevat de omschrijving van de ongewenste  

 omgangsvorm(en), de naam en het adres van de klager,  

 de naam van de aangeklaagde en het tijdstip waarop de  

 ongewenste omgangsvorm(en) zich hebben afgespeeld.  

 Anoniem ingediende klachten worden niet in

 behandeling genomen.

2. De klacht kan ingediend worden nadat er al het  

 mogelijke gedaan is om de klacht onderling op te lossen  

 zoals in de gedragsregels omschreven is. 

3. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht maakt  

 de klachtencommissie schriftelijk aan de klager en de  

 aangeklaagde bekend of de klacht ontvankelijk is en in  

 behandeling wordt genomen.

4. De klachtencommissie stuurt een afschrift van de  

 klacht en de klachtenregeling naar de aangeklaagde.

5. De klager heeft het recht om de klacht in te trekken tot  

 het moment dat de klachtencommissie een advies aan  

 de directie heeft uitgebracht. Intrekking geschiedt door  

 schriftelijke mededeling daarvan aan de klachtencom 

 missie.

6. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en is  

 daarbij bevoegd die informatie in te winnen die zij nodig  

 acht. De Klachtencommissie heeft recht op alle  

 informatie van de zijde van de werkgever die zij bij het  

 onderzoek nodig heeft.

7. De klachtencommissie hoort de klager en aangeklaagde.  

 De hoorzittingen hebben een besloten karakter. Zowel  

 klager als aangeklaagde kunnen zich op de hoorzitting  

 laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of een  

 raadsman/vrouw. 

8. De klachtencommissie is bevoegd om getuigen te  

 horen, en deskundigen te raadplegen, al dan niet op  

 verzoek van klager en aangeklaagde.

9. Van iedere hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het  

 verslag wordt binnen zeven werkdagen na de hoorzitting  

 aan klager en aangeklaagde in afschrift toegezonden.

10. De klachtencommissie brengt binnen de termijn van  

 één maand nadat de klacht is ingediend, een onderzoeks 

 verslag uit aan de directie. Indien het onderzoeksverslag  

 niet tijdig kan worden uitgebracht, stelt de klachten- 

 commissie de klager en aangeklaagde daarvan met  

 redenen omkleed in kennis. De termijn waarbinnen het  

 onderzoeksverslag wel te verwachten is mag maximaal  

 één maand uitgesteld worden. In het onderzoeksverslag  

 stelt de klachtencommissie vast of de klacht (gedeeltelijk)  

 gegrond of ongegrond is. Tevens adviseert de klachten- 

 commissie de werkgever over de te nemen maatregelen.  

 Een afschrift van het onderzoeksverslag wordt toegezonden  

 aan de klager, de aangeklaagde, en indien van toepassing/ 

 gewenst aan de vertrouwenspersoon.

11. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het onder- 

 zoeksverslag van de klachtencommissie neemt de directie  

 een schriftelijk gemotiveerde beslissing. De directie stelt  

 de aangeklaagde en klager hiervan op de hoogte.

12. De directie draagt er zorg voor dat bij gebruikmaking van  

 de klachtenregeling de klager niet wordt benadeeld in  

 zijn/haar positie binnen het bedrijf.

13. Indien de klachtencommissie meent dat er sprake is van  

 een strafbaar feit zoals bedoeld in het Wetboek van Straf 

 recht, dan maakt zij hiervan melding in het onderzoeks 

 verslag. Het is aan de klager om aangifte te doen.

14. De vertrouwenspersonen, de leden van de klachten 

 commissie en ieder die bij de behandeling van de klacht  

 is betrokken, handelen zodanig dat de privacy van de  

 klager en aangeklaagde voldoende is gewaarborgd! 

15. De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de  

 directie en de Ondernemingsraad over het aantal en de 

 aard van de behandelde klachten en de adviezen die  

 daarin zijn gedaan. De klachtencommissie kan in dat ver 

 slag algemene aanbevelingen doen over het te voeren  

 beleid inzake ongewenste omgangsvormen. Dit rapport is  

 geanonimiseerd.
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2. Arbeidsovereenkomst

Iedere werknemer van de gemeente Midden-Groningen heeft een arbeidsovereenkomst. 
In deze overeenkomst worden de volgende zaken genoemd of besproken.

De ondergetekenden  Namens de werkgever en jij als werknemer wordt duidelijk wie deze arbeidsovereenkomst  

      aangaat en gaan ondertekenen. Als werknemer wordt naast je naam ook je geboortedatum,  

      postcode, plaatsnaam, straat en huisnummer genoemd. Dit om duidelijk te maken dat het  

      alleen jou als persoon aangaat. 

Partijen gaan van het  Hier worden het aantal dienstjaren genoemd. Verder wordt duidelijk gemaakt dat  

volgende uit   vanwege de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) alle aanstellingen omgezet  

      worden in een arbeidsovereenkomst. Dit geen officieel moment van verlenging, nieuw 

      contract of iets dat geldt in de ketenbepaling.

Duur van de overeenkomst Duidelijk wordt sinds wanneer er een arbeidsovereenkomst is en wanneer deze mogelijk eindigt. 

Functie    De functie waarin je werkzaam bent wordt benoemd en de salarisschaal van de Cao 

      Gemeenten die daarbij hoort.

Arbeidsduur   Het aantal uren dat je per week werkt

Salaris, salaristoelagen Hier wordt je salaris genoemd dat je bruto per maand krijgt. Verder wordt duidelijk dat je   

en IKB    recht hebt op IKB en dat het salaris uiterlijk op de laatste dag van de kalendermaand 

      wordt uitbetaald.

Vakantiedagen   Je wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden hier genoemd waar je recht op hebt. 

Pensioen   Duidelijk wordt dat pensioen wordt opgebouwd bij stichting pensioenfonds ABP. 

Bedrijfseigendommen  Alle eigendommen van werkgever waar je gebruik van maakt blijven van werkgever. 

      Wanneer de werkgever deze terug wil, moeten deze ingeleverd worden.

Cao en personeelshandboek Op jouw arbeidsovereenkomst is altijd de meest actuele versie van de Cao 

      en Personeelshandboek van toepassing. Uit eerdere versies kunnen geen rechten 

      worden ontleend.

Toepasselijk recht  Het Nederlands recht is van toepassing. Mochten bepalingen in de overeenkomst verder   

      ongeldige of niet verbindend zijn, dan zullen werkgever en werknemer dit zoveel mogelijk  

      passend maken in de geest van de overeenkomst. 

Ondertekening   Hier ondertekenen je leidinggevende (namens de werkgever) en jij de arbeidsovereenkomst.  

      Bij een omzetting van je aanstelling naar een arbeidsovereenkomst vinden we het wenselijk  

           om de overeenkomst (digitaal) te ondertekenen. Dit om akkoord te gaan met de  

      Cao Gemeenten, het personeelshandboek en om onduidelijkheden te voorkomen.

      Om alle nieuwe arbeidsovereenkomsten na 1 januari 2020 te laten gelden is een (digitale)  

      handtekening nodig. 



3. Salaris, salaristoelagen 
 en vergoedingen

Aanvullend op de Cao gemeenten hebben we een overwerkvergoeding bij beschikbaarheidsdiensten 
(3.1), een reiskostenvergoeding (3.2) en een overgangsregeling beloningsbeleid (3.3). 

3.1 Overwerkvergoeding bij 
  beschikbaarheidsdiensten

De  overwerkvergoeding die  een werknemer onder de 

bijzondere regeling kan ontvangen bij beschikbaarheids-

diensten, bestaat volgens de CAO Gemeenten (hoofdstuk 3) 

uit : 

 a. verlof en 

 b. een percentage uitgekeerd in een geldbedrag

Aan de twee mogelijkheden van uitbetalen van de over- 

werkvergoeding zoals vermeld in de CAO wordt een derde 

mogelijkheid toegevoegd, nl. opname van het aantal uren 

van het overwerk vermeerderd met het percentage als 

genoemd onder b) in tijd.

3.2 Regeling reiskosten- 
  vergoeding gemeente 
  Midden-Groningen     

Algemeen
1. Een dienstreis is een reis zowel binnen als buiten de  

 gemeente die de werknemer moet maken in opdracht  

 van de werkgever en die gerelateerd is aan de functie  

 en taken van de werknemer.

2. Reizen in het kader van vorming en opleiding zijn  

 dienstreizen en de kosten worden als dienstreizen  

 vergoed.

3. Een dienstreis kan ook met een dienstauto worden  

 gemaakt. In dit geval is de vergoeding van dienstreizen  

 niet van toepassing.

4. Alle in deze regeling genoemde vergoedingen zijn op  

 basis van werkelijk gemaakte kosten/reizen.

5. Op alle genoemde vergoedingen zijn de fiscale 

 regelingen van toepassing. Wijzigen deze regelingen  

 dan kunnen de vergoedingen ook wijzigen.

Begin en eind van de dienstreis
1. De dienstreis begint en eindigt bij de vaste werklocatie. 

2. Het huisadres kan ook begin- en eindpunt zijn van de  

 dienstreis. Dit geldt alleen wanneer vertrek van of naar  

 de woning leidt tot een kleiner aantal kilometers  

 dienstreizen dan bij vertrek van of naar de vaste 

 werklocatie. 

Vergoeding dienstreizen
1. Dienstreizen maak je bij voorkeur met de 

 Business-kaart van de gemeente

2. Overige dienstreizen met openbaar vervoer worden 

 vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten 

 conform CAO Gemeenten en na overlegging van de 

 bewijsstukken;

3. Vergoeding van dienstreizen:

 a.   met eigen auto: 

  - € 0,38 per kilometer bij een reisafstand

   tot 150 kilometer enkele reis;

  -  € 0,09 per kilometer bij de kilometers  

   boven de 150 kilometer enkele reis; 

  -  € 0,38 per kilometer als de werknemer met het  

   openbaar vervoer niet of niet op tijd aanwezig kan  

   zijn op de plaats van bestemming, alleen na 

   akkoord van leidinggevende vooraf;

  -  € 0,38 per kilometer als meer werknemers met één  

   auto naar de plaats van bestemming reizen als  

   de reisafstand meer dan 150 kilometer is en als er  

   vooraf akkoord is van de leidinggevende;

 b.   met eigen bromfiets of scooter: € 0,19 per kilometer.

 c.   met de eigen fiets € 0,05 per kilometer.

Parkeerkosten
Parkeerkosten tijdens dienstreizen worden volledig ver-

goed, na declaratie en overlegging van de bewijsstukken.

Verblijfskosten tijdens dienstreis
1. Valt de tijdsperiode van 18.00-21.00 uur binnen de  

 dienstreis, dan kan een vergoeding voor een avond-

 maaltijd worden gedeclareerd, tot maximaal het bedrag  

 dat is vastgelegd in het CAO Rijk paragraaf 10.2. 

 Vergoeding vindt plaats na declaratie en overlegging  

 van de bewijsstukken. 

2. In geval in verband met een dienstreis een overnachting  

 noodzakelijk is, kunnen de kosten hiervan worden 

 gedeclareerd, tot maximaal het bedrag dat is vastgelegd  

 in de CAO Rijk paragraaf 10.2 Vergoeding vindt plaats na  

 declaratie en overlegging van de bewijsstukken.

Toetsing declaraties
Declaraties van dienstreizen worden alleen vergoed als de 

reisafstand tussen de bestemmingen overeenkomt met de 

reisafstand volgens de ANWB routeplanner, snelste route:

• van postcode naar postcode of 

• van straatnaam + huisnummer. + plaatsnaam naar §§     

       straatnaam + huisnummer. + plaatsnaam.

Indienen declaraties
1. Declaraties zijn juist en binnen drie maanden na de  

 reis ingediend met de bijbehorende nota’s (als dit van  

 toepassing is) en op de wijze zoals bekend is gemaakt.

2. Declareren is mogelijk binnen de drie maanden die  

 volgen op de maand waarin de  kosten zijn gemaakt of  

 de maand waarin het recht op vergoeding ontstond.

3. De aanspraak op de onder 1 genoemde een vergoeding  

 vervalt, als de declaratie niet is ingediend binnen de  

 onder 2 vermelde termijn.

4. Declaraties moeten steeds voor de 4e van de betreffende  

 maand bij de salarisadministratie binnen zijn.

Bekeuringen
Bekeuringen worden niet door de werkgever vergoed.

Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer als gevolg 
van wijziging standplaats
Indien een werknemer (tijdelijk) van standplaats wijzigt 

vanwege het dienstbelang, komen de meerkilometers van 

het woon-werkverkeer voor vergoeding in aanmerking. 

De vergoeding bedraagt € 0,38/kilometer en wordt op 

declaratiebasis uitbetaald. Dit artikel is geldig tot het 

moment waarop de definitieve huisvesting is betrokken.

Onvoorzien
In situaties waarin deze regeling niet voorziet mag de werk-

gever in individuele gevallen ten gunste van de werknemer 

afwijken van deze regeling.

Aanwijzingsbesluit gebruik eigen auto 

1. De werknemer kan aan de werkgever vragen hem aan te  

 wijzen aanwijzen voor het gebruik van diens eigen auto  

 voor het verrichten van dienstreizen. De aanwijzing  

 bestaat uit het doel van de dienstreizen en de 

 wekelijkse frequentie.

2. Hiervoor stelt de werkgever een vergoeding vast van

 9 cent per km. voor de  kilometers van woning naar  

 standplaats. Voor de overige kilometers is de   

 reiskostenregeling Midden-Groningen van toepassing  

 (i.c. 38 cent per kilometer).

3. In situaties waarin bovenstaande regeling onredelijk 

 of onbillijk is, kan de werkgever in individuele 

 gevallen ten gunste van de werknemer afwijken van  

 deze  regeling.

4. De aanwijzing en overige gemaakte afspraken worden  

 schriftelijk bevestigd door de directeur.

Proces voor aanwijzing gebruik eigen auto
1. teamleider en/of directeur bespreekt de voorgenomen  

 aanwijzing met de werknemer;

2. De werknemer bevestigt schriftelijk de gemaakte 

 afspraken;

3. Teamleider en of directeur zorgt er voor dat de gemaakte  

 afspraken bij Team HR (Personeelsadministratie) 

 worden aangeleverd. De Personeelsadministratie zorgt  

 voor de schriftelijke afhandeling richting de werknemer  

 en de salaris-administratie;

4. In geval van afwijking vanwege onredelijkheid/

 onbillijkheid zorgt de teamleider/directeur voor een  

 directievoorstel.
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3.3 Overgangsregeling 
  beloningsbeleid 2019

I. Beloning

In de loop van 2019/2020 wordt een nieuw beloningsbeleid 

ontwikkeld.

Totdat het nieuwe beleid is vastgesteld, worden de belo-

ningsregelingen van de drie oude HSSM gemeenten voor 

de betreffende werknemers bevroren, met dien verstande 

dat er op het nieuwe functiegebouw geen nieuwe garanties 

op basis van het oude beloningsbeleid kunnen worden 

opgebouwd.

Op grond van het sociaal statuut herindeling Midden-

Groningen geldt voor iedereen dat niemand er als gevolg 

van de herindeling qua beloning op achteruit gaat. Het 

sociaal statuut garandeert het salaris en het salarisper-

spectief van alle  werknemers die op 31 december 2017 een 

vast dienstverband hadden (artikel 11, lid 2). Het uitgangs-

punt hiervoor is per werknemers vastgelegd in de basis 

op orde.

Dit betekent het volgende.

1. Als werknemers in hun nieuwe functie in Midden-

 Groningen in een lagere of gelijke functieschaal is 

 geplaatst  zijn de oude rechten gegarandeerd.

2. Als werknemers van de drie HSSM gemeentes in hun  

 ‘oude functie’ nog niet op het maximum van hun 

 salarisperspectief zijn terechtgekomen, gaat de 

 doorgroei in 2019  door, zonder beoordeling.

3. Zijn werknemers in een hogere schaal geplaatst dan wat  

 in de ‘oude’ gemeente  hun functie- of uitloopschaal   

 was, dan gaan ze in feite ook hun oude perspectief 

 voorbij. Het nieuwe, nog af te spreken, beloningsbeleid 

 is op hen van toepassing.

4. Voor nieuwe werknemers die al in dienst zijn getreden 

en voor een functie in de gemeente Midden-Groningen zijn 

geworven geldt de functieschaal. Het nieuwe, nog af te spre-

ken, beloningsbeleid wordt op hen van toepassing.

De periodiekdatum is voor iedereen gelijk, namelijk 1 januari. 
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Conversietabel Midden-Groningen

Schaal Punten (vanaf) Punten (tot) Bandbreedte
2 0 51 52

3 52 76 25

4 77 141 65

5 142 216 75

6 217 291 75

7 292 371 80

8 372 451 80

9 452 531 80

10 532 581 50

10a 582 626 45

11 627 671 45

11a 672 706 35

12 707 771 65

13 772 821 50

14 822 941 120

15 942 971 30

16 972 981 10

17 982 1000 19

Wat is een 
conversietabel?
Onze functies zijn gewaardeerd 

met het functiewaarderings-

systeem HR 21. In dit systeem 

heeft elke functie een vastgesteld 

aantal punten. Dit aantal punten 

wordt in de conversietabel 

‘vertaald’ in een salarisschaal.

De uitloopschaal is alleen van toepassing voor de werknemers van de gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer en Slochteren

3.4 Bijzondere gebeurtenissen

We maken allemaal leuke en minder leuke dingen mee tijdens ons werkzame leven, zeker als we wat langer in dienst zijn bij 

dezelfde werkgever. Voor deze gelegenheden hebben we een regeling bijzondere gebeurtenissen, soms wel cadeauregeling 

genoemd. 

Gebeurtenis Wat en wanneer? Wie regelt dit?

Ambtsjubileum 25 jaar • Gratificatie volgens Cao Gemeenten Team HR     
 • Bloemen t.w.v. € 25 Teamleider
  • Cadeau(bonnen) t.w.v. € 100 Teamleider
  • Viering t.w.v. max. € 1500 Teamleider iom medewerker
     
Ambtsjubileum 40 of 50 jaar • Gratificatie volgens Cao Gemeenten Team HR
  • Bloemen t.w.v. € 25 Teamleider
  • Cadeau(bonnen) t.w.v. € 100 Teamleider
  • Viering t.w.v. max € 1500 Teamleider iom medewerker
     
Geboorte/adoptie Bloemen/cadeau t.w.v. € 50 Teamleider
  na ontvangst bericht  
     
Huwelijk/geregistreerd Na kennisgeving: Teamleider
partnerschap cadeau(bonnen) t.w.v. € 100  
     
Overlijden medewerker Bij ontvangst rouwkaart: Directeur/Teamleider iom team HR
  • Advertentie in lokale krant i.o.m. familie
  • Maatwerk (bloemen/brief) 
  • Brief namens college door 
   Teamleider of directeur  
      
Overlijden gepensioneerde Bij ontvangst rouwkaart:  Team HR
  advertentie in lokale krant  
  Maatwerk (zie checklist)  
     
Vertrek/afscheid:   
Stagiair( e) Cadeau(bonnen) t.w.v. € 25 Teamleider
Medewerker (tot 1 jaar) Cadeau(bonnen) t.w.v. € 50 Teamleider
  Bloemen t.w.v. € 25 Teamleider
Medewerker (1 jaar tot 3 jaar) Bloemen t.w.v. € 25 Teamleider
  Cadeau(bonnen) t.w.v. € 100 Teamleider
  Viering t.w.v. max € 500 Teamleider iom medewerker
Medewerker (langer dan 3 jaar) Cadeaubonnen t.w.v. € 100 Teamleider
  Bloemen t.w.v. € 25 Teamleider
  Viering t.w.v. max € 1500 Teamleider i.o.m. medewerker
  Indien afscheid samenvalt met  
  pensionering: maatwerk  
  binnen kaders  
     
Ziekte    
bij ziekenhuisopname of Attentie t.w.v. € 25 Teamleider
verwachte langduriger 
afwezigheid    

Bij afwezigheid langer dan    
2 maanden Attentie t.w.v. € 25 Teamleider
     
Overig/uitzonderingen Overige gebeurtenissen  Directie
  en uitzonderingen  
     



4. Individueel Keuzebudget   

Iedere werknemer heeft recht op een individueel keuzebudget (IKB). 
We beschreven hier hoe dit werkt voor onze gemeente. 

Karakter van de regeling
Deze regeling maakt de inzet mogelijk van arbeidsvoor-

waardelijke aanspraken voor een uitruil van  een onbelaste 

verstrekking van / een vergoeding van € 252,-en de uitwis-

seling van een woon-werkvergoeding met een deel van het 

IKB saldo.

Onbelaste verstrekking
1. De werknemer kan gebruik maken van een onbelaste  

 verstrekking van € 252,-- op jaarbasis. 

2. De onbelaste verstrekking wordt in maandelijkse 

 termijnen van  € 21,-- opgebouwd.

Bronnen IKB
Naast de bronnen voor het IKB zoals genoemd in artikel 4:2 

1d van de CAO Gemeenten, wordt als bron toegevoegd, de 

financiële tegenwaarde van 21,6 (verlof)uren. Voor 

deeltijders geldt dit naar rato.

Uitwisseling woon-
werkvergoeding met het 
IKB Saldo

Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer
Werknemers in dienst van de gemeente Midden-Groningen 

kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de 

kosten voor het regelmatig reizen tussen de woning en de 

plaats van tewerkstelling, ongeacht de manier van reizen.

Bronnen woon-werk vergoeding
Voor de verrekening van de woon-werkvergoeding kan het 

IKB saldo als bron worden benut. 

Een en ander in samenhang met de verrekening van andere 

doelen in het kader van het IKB. 

Woon-werkverkeer 

1. Er is sprake van het doorgaans heen en weer reizen  

 tussen de woning en de plaats van tewerkstelling,  

 indien de werknemer de arbeidsplaats op jaarbasis ten  

 minste 150 dagen bezoekt (dit is 70% van 214). 

2. Voor een werknemer die in deeltijd werkt of een aantal  

 dagen per week naar een vaste arbeidsplaats reist,  

 wordt deze regeling naar evenredigheid toegepast. 

Reisafstand
Voor het bepalen van de enkele reisafstand wordt gebruik 

gemaakt van de ‘ANWB routeplanner’, waarbij de afstand 

wordt berekend aan de hand van de snelste route.

Bepaling tegemoetkoming
1. Voor het bepalen van een vaste belastingvrije 

 tegemoetkoming per maand wordt uitgegaan van de  

 volgende factoren:

 a. aantal reguliere werkdagen per jaar: 260;

 b. gemiddeld aantal werkdagen in verband met 

  kortstondige afwezigheid: 46;

 c. aan de totale reisafstand (heen- en terugreis) 

  is géén maximum gesteld.

2. De toegestane belastingvrije tegemoetkoming in de  

 reiskosten woon-werkverkeer bedraagt op jaarbasis: 

 214 (260 – 46) x totale reisafstand x € 0,19. 

3. Bij het berekenen van de toegestane belastingvrije  

 tegemoetkoming per maand, dient de tegemoetkoming  

 op jaarbasis te worden gedeeld door 12.

4. In de volgende situaties moet de 214 dagen naar 

 evenredigheid worden  toegepast:

 a. de werknemer werkt op minder dan vijf dagen 

  per week;

 b. de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van  

  het kalenderjaar;

 c. de reisafstand wijzigt door bijvoorbeeld een 

  overplaatsing of verhuizing.

Tegemoetkoming en kortdurende afwezigheid
Van kortstondige afwezigheid is sprake bij een afwezigheid 

van maximaal zes aaneensluitende weken. Bij deze kort-

stondige afwezigheid wordt de belastingvrije tegemoet-

koming woon-werkverkeer doorbetaald.

Tegemoetkoming en langdurige afwezigheid
Op het moment dat langdurige afwezigheid in redelijkheid 

is te voorzien, wordt de reiskostentegemoetkoming van de 

lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog onbelast 

vastgesteld overeenkomstig bovengenoemde systematiek. 

Daarna wordt een onbelaste tegemoetkoming vastgesteld 

met ingang van de eerste dag van de maand volgend op 

de maand waarop de werknemer weer aanwezig is.

Relatie tot andere vergoedingen
Vergoedingen die zijn ontvangen voor woon-werkverkeer 

in het kader van de Reiskostenregeling Midden-Groningen 

worden verrekend met de uitruil met het IKB Saldo.

Gevolgen van de verlaging van het IKB saldo
1. De verlaging van het IKB saldo betekent een verlaging 

van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten 

(bv. WW, WIA) en het loon voor de loonbelasting.

2. De verlaging van het IKB saldo betekent een verlaging 

van het loon in het kader van toelages, zoals huur- en zorg 

toelage.

Procedure en Beperkingen
1. De werknemers worden geïnformeerd via de 

 salarisadministratie over de procedure.

2. De werknemers kunnen hun aanvraag in één keer 

 vóór 7 december digitaal via You Force (Flex Benefit)

 indienen, of in gedeeltes van één of meer maanden  

 verspreid over het jaar, met een maximum van 12 

 maanden per jaar.

3. In de situatie dat de werknemer zijn/haar

 werkzaamheden eerder dan de maand december 

 beëindigt en het dienstverband 1 jaar of langer 

 aaneengesloten heeft geduurd, dient hij/zij uiterlijk 6  

 weken voorafgaande aan de beëindiging een verzoek in  

 bij de werkgever. De werkgever dient uiterlijk een maand  

 voor de datum van beëindiging het aanvraagformulier  

 in behandeling te nemen.

Bijzondere gevallen en inwerkingtreding/duur
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, mag de 

Werkgever in individuele gevallen in positieve zin afwijken 

van deze regeling.
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5. Arbeidsduur en werktijden
In dit hoofdstuk beschrijven we wat voor ons de reguliere werktijden zijn en wanneer je hiervan 
afwijkt (5.1). Daarnaast beschrijven we in 5.2 en 5.3 hoe dit voor IBOR (behalve bedrijfsbureau) en 
Sport & Bewegen in bepaalde functies geldt. In 5.4 omschrijven we hoe we aan tijdsverantwoording 
doen en in 5.5 hoe met plusmin-uren omgegaan moet worden.  

5.1  Uitvoeringsregels Werktijden  
  Gemeente Midden-Groningen 
  

Voor onze werktijden kennen we een standaardregeling en 

een bijzondere regeling. Ten opzichte van de Cao hebben we 

daarop de volgende aanvullingen:

1. De standaardregeling. 
 - Je kunt zelf voor een groot deel je werktijden bepalen  

  binnen het dagvenster van 7.00 tot 22.00 uur. 

 - Pauzes zijn in je eigen tijd. 

 - In overleg met je leidinggevende over werktijden  

  moet rekening worden gehouden met de 

  dienstverlening en de minimale bezetting per team. 

2. De bijzondere regeling. 
- Je hebt geen invloed op je arbeidspatroon en wordt 

 ingeroosterd zodat een bepaalde dienstverlening 

 gegarandeerd is. Het werkrooster wordt dus eenzijdig  

 vastgesteld door de werkgever. Het rooster moet 

 minimaal 4 weken van te voren klaar zijn.

- Als je meer moet werken dan je ingeroosterd bent, 

 geldt een overwerkvergoeding. Over de uren waarvoor  

 een overwerkvergoeding geldt, kan niet tegelijk een 

 toelage onregelmatige dienst worden uitbetaald.

 De overwerkvergoeding kent 3 smaken:

 • De extra gewerkte uren worden opgeplust met een  

  percentage in tijd en worden gecompenseerd in tijd  

  (tijd voor tijd);

 • De extra gewerkte uren worden gecompenseerd 

  in tijd, plus er wordt een percentage uitbetaald 

  in geld;

 • De extra gewerkte uren worden uitbetaald in geld en  

  opgeplust met een percentage in geld.

  De percentages overwerkvergoeding kun je te vinden  

  in de Cao.

  - Als je buiten 08.00 en 18.00 uur ingeroosterd wordt,  

   geldt een toelage onregelmatige dienst. (Dit is  

   overeenkomstig de ORT-regeling uit de Cao.)

  - De percentage onregelmatige dienstvergoeding  

   kun je vinden in de Cao.

5.2.  Voor de werknemers van   
   IBOR gelden de volgende  
   afspraken 
   (behalve het team bedrijfsbureau) 

•  Deze werknemers vallen onder de bijzondere regeling.

•  Als je deelneemt aam de gladheidsbestrijding en/of  

 de storingswachtdienst ontvang je voor het beschikbaar  

 zijn een toelage beschikbaarheidsdienst. Zie de CAO  

 voor de hoogte van de toelage. Je kunt nooit voor beide  

 tegelijk ingeroosterd worden, ook kun je tijdens je 

 beschikbaarheidsdienst niet beschikbaar zijn voor de  

 brandweerdienst of bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd.

•  Als je tijdens de beschikbaarheidsdienst daadwerkelijk  

 aan de slag moet ontvang je een overwerkvergoeding  

 over de daadwerkelijk gemaakte uren.

Bedrijfsauto
Binnen de storingswachtdienst geldt de afspraak dat de 

bedrijfsauto mee naar huis mag in de week dat je storings-

wachtdienst hebt. De auto mag níet voor privédoeleinden 

gebruikt worden,  hij mag dus niet mee naar de supermarkt 

of de camping. In de bedrijfsauto moeten alle materialen, 

gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen 

aanwezig zijn die nodig zijn om een storing op te lossen.

Als je de bedrijfsauto niet mee naar huis hebt, zul je (in de 

meeste gevallen) tijdens een storingsoproep eerst naar een 

werf rijden om de bedrijfsauto (met toebehoren) op te halen 

om dan naar de plaats van de storing te rijden. Deze tijd 

wordt beschouwd als werktijd.

Een 3e collega raadplegen
Als je de storing niet alleen kunt oplossen, vraag je je 

collega die ook storingswachtdienst heeft. Als jullie er 

samen niet uitkomen, kunnen jullie een 3e collega 

benaderen die geen storingswachtdienst heeft. Voor 

deze werknemer geldt in deze gevallen ook een overwerk-

vergoeding. Hij schrijft de tijd die gemoeid gaat met het 

oplossen van de storing. 
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5.5. Plusmin-uren

Het uitgangspunt
Je werkt in een jaar niet méér uren dan in je arbeidsover-

eenkomst staan vermeld.  Het is wel mogelijk om geduren-

de het jaar met een bepaalde flexibiliteit met je werkuren 

om te gaan zodat je soms plus-uren en soms misschien 

ook wel min-uren hebt. Aan het einde van het jaar met je 

saldo weer op nul staan.

Heb je wel plus of minuren?
In de praktijk zal het niet altijd mogelijk zijn om het saldo 

plusmin-uren op het einde van het jaar op nul te hebben. 

Sommige werknemers moeten aan het eind van het jaar 

bijvoorbeeld juist extra uren werken (jaarwerk afronden,

 inzet bij oud- en nieuw). Dit kan betekenen dat de uren niet 

in het lopende jaar kunnen worden opgenomen, maar pas 

in het jaar daarop. Daarom is bepaald dat 36 plusuren kun-

nen worden meegenomen naar het volgende jaar. 

Is het saldo meer dan 36 uur dan kan dit slechts in 

uitzonderingsgevallen – in overleg met en afweging van 

de teamleider- worden overgeschreven. Sta je aan het eind 

van het jaar in de ‘‘min’’, dan wordt dit verrekend met het 

verlofsaldo voor het nieuwe jaar.

Stuwmeer
Het kan zijn dat je aan het eind van het jaar meer dan 36 

uur aan plusuren hebt, doordat je nu (in 2019) al een stuw-

meer hebt, omdat je in de afgelopen jaren veel extra uren 

hebt moeten werken en niet in de gelegenheid bent geweest 

om deze op te maken. Deze uren raak je niet kwijt, maar het 

is ook niet de bedoeling om dit verder op te laten lopen. Aan 

het einde van het jaar mag het saldo dus niet hoger zijn 

dan het saldo aan het begin van het jaar. Integendeel, het is 

de bedoeling om dit plusurensaldo af te bouwen. Over het 

opnemen van deze extra uren maak je daarom afspraken 

met je teamleider.

Registratie plusmin-uren
Voor het bepalen van het saldo van de plusmin-uren wordt 

uitgegaan van het saldo dat in het tijdschrijfsysteem (TIM) 

staat.

Ziekte 
Als je ziek bent, word je voor het aantal uren ziekgemeld dat 

je op die dag normaal gesproken gewerkt zou hebben zoals 

die staan vermeld in het salarissysteem.  

Op zaterdagen werken op het afvalbrengpunt 
of het composteerterrein.
Als je op zaterdagen ingeroosterd wordt op een van de 

afvalbrengpunten of composteerinrichtingen geldt het 

volgende:

Je kiest er van te voren voor, (in overleg met de teamleider 

of de roosteraar/voorman), of deze ‘‘zaterdag-uren’’

 bovenop of binnenin de werkweek van 36 uur zitten. Als de 

uren binnenin de werkweek van 36 uur zitten is er sprake 

van toelage onregelmatige dienst en worden de gewerkte 

uren op een ander moment in tijd gecompenseerd. Als de 

uren bovenop die 36 uur gewerkt worden, is er sprake van 

een overwerkvergoeding en worden de uren niet in tijd 

gecompenseerd. (De meeste werknemers werken deze uren 

bovenop de 36 uur per week.)

Als je niet kunt werken op de zaterdagen dat je ingeroos-

terd bent, geeft hij dat vroegtijdig aan zodat de roosteraar 

iemand anders kan inroosteren.

5.3. Voor het team Sport en 
  Bewegen vallen de onder-  
  staande functies onder de 
  bijzondere regeling:

  •  Allround Zwembad werknemer

  •  Zweminstructeur

  •  Werknemer receptie/horeca

  •  Toezichthouder zwembad en 

  •  schoonmaker/beheerder sportaccommodaties

Dit betekent dat dat van de werknemers geplaatst op deze 

functies de werktijden door de werkgever, door middel van 

roostering, worden bepaald.

5.4. Tijdverantwoording

Het tijdschrijfsysteem geldt alleen nog maar in bepaalde 

situaties. Hieronder vind je de uitwerking voor het tijd-

schrijven.

A. Waarvoor moet je nu nog wel tijdschrijven?

1. Formele projecten en programma’s

 - Als je werkzaam bent in formeel vastgestelde 

  projecten en programma, dan ben je verplicht om   

  tijd te schrijven. In die situaties moet je niet alleen  

  de gewerkte uren voor het programma of het project  

  registreren, maar ook de andere uren die je werkt. Dit  

  is zo omdat je in TIM niet maar een deel van je uren  

  kunt vastleggen maar alle uren moet vastleggen.

  De verplichting om op de programma’s en 

  projecten tijd te schrijven komt voort uit wettelijke  

  eisen voor een financiële rechtmatigheid. De gewerkte  

  uren kunnen bijvoorbeeld  ook input zijn voor 

  eventuele verantwoording van subsidies.

2. Verlof

  Het tijdschrijfsysteem blijf je gebruiken voor de

   verlofregistratie. Dat verandert dus niet.

B. TIM blijft beschikbaar voor tijdschrijven.

  Als je zelf je uren wilt bijhouden dan blijft TIM 

  hiervoor beschikbaar. Je houdt daarbij bijvoorbeeld  

  ook zelf zicht op je plusmin-uren. Je hebt dus zelf de  

  vrijheid om TIM in te vullen. Je moet er wel om denken  

  dat je de geregistreerde uren zelf ook accordeert. Met  

  het opheffen van de verplichting om tijd te schrijven  

  doet je teamleider dit niet meer. Je doet dit door het  

  aanvinken van het vakje fiat. Vanaf 1 januari 2020  

  kun je je uren zelf bijhouden.
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6. Vakantie en verlof

In Midden-Groningen heb je 180 uur verlof (bij een full time dienstverband). Hiervan is 144 uur 
wettelijk verlof en 36 uur bovenwettelijk verlof. Het bovenwettelijk verlof is, in geld uitgedrukt, 
opgenomen in het IKB. Deze uren zijn dus niet opgenomen in je verloftegoed in TIM.

Vakantieverlof vraag je aan via het tijdschrijfsysteem. 

6.1 Verlofregeling gemeente 
  Midden-Groningen

Onderstaande artikelen gelden in aanvulling op hoofdstuk 

6 van de CAO gemeenten. Voor alle genoemde uren geldt: 

deeltijders naar rato.

Verlofrechten
1. De werknemer heeft recht op 180 uur verlof per jaar.

2. Hiervan is 144 uur wettelijk en 36 uur bovenwettelijk.

3. De bovenwettelijke vakantie uren zijn, omgezet in geld,  

 opgenomen in het Individueel Keuzebudget.

Feestdagen
1. Naast de verlofuren genoemd in lid 1 zijn als vrije dagen  

 aangewezen de landelijke feestdagen: Nieuwjaarsdag,  

 de tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, de tweede 

 Pinksterdag, de Kroonjaren van 5 mei (1 x per 5 jaar) de  

 beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van  

 de koning wordt gevierd. 

2.  Daarnaast wordt Goede Vrijdag als feestdag 

 aangemerkt.

Overig
1. Deelname aan de personeelsreis is aangemerkt als 

 een organisatieactiviteit. Dat betekent dat je voor je  

 ingeroosterde uren hiervoor op die dag geen verlof hoeft 

 op te nemen.

Ten aanzien van de verjaring van bovenwettelijk verlof geldt 

nog het volgende; als je dat na 60 maanden na het einde 

van het jaar nog niet hebt opgemaakt, dan kan dit  verval  

door een verklaring van de werknemer worden ‘gestuit’. Hij 

geeft in een schriftelijke verklaring aan dat hij het boven-

wettelijk verlof wil behouden. Er gaat dan een nieuwe verja-

ringstermijn lopen. 

Bezoek aan arts, specialist
Het bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiothera-

peut etc. vindt plaats in eigen tijd. Plan deze bezoeken dus 

zoveel mogelijk buiten werktijden. Lukt dat niet, dan kun je 

er verlof voor opnemen of compenseren met plus-uren. 

Bij veelvuldig medisch noodzakelijk artsen- of specialisten-

bezoek is in overleg met de teamleider een maatwerkoplos-

sing mogelijk.

Kortdurend zorgverlof (CAO 6.7 / Wazo art. 5:1 e.v.)
Kortdurend zorgverlof vraag je aan om voor een zieke 

partner, kind, ouder, broer, zus, grootouder, huisgenoot of 

vriendin te zorgen (een volledig overzicht vind je op het 

Aanvraagformulier kortdurend zorgverlof). Het kortdurend 

zorgverlof is maximaal 2 x je arbeidsduur. In geval van full 

time is dat maximaal 72 uur. De helft is voor eigen rekening. 

Kortdurend zorgverlof kan ook onbetaald worden opgeno-

men. Kortdurend zorgverlof vraag je aan via het aanvraag-

formulier kortdurend zorgverlof (zie intranet). 

Langdurend zorgverlof (CAO 6.8 / Wazo art. 5:9 e.v.)
Als je tijdelijk noodzakelijke zorg moet bieden aan je

 partner, kind, ouder, broer, zus, grootouder, huisgenoot 

of vriendin die levensbedreigend ziek of hulpbehoevend 

is, kun je langdurend zorgverlof opnemen. (Een volledige 

opsomming vind je op het aanvraagformulier voor langdu-

rend zorgverlof). De regeling geldt niet als het een chroni-

sche ziekte betreft, maar het recht op dit verlof kan wel van 

kracht worden als een chronische ziekte levensbedreigend 

wordt.

Duur

Het verlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvol-

gende maanden voor maximaal zes maal de arbeidsduur 

per week. Deze periode van 12 weken gaat in op de eerste 

dag waarop je het verlof opneemt. 

Doorbetaling salaris

Gedurende de verlofperiode betaalt de werkgever de helft 

van het op genomen verlof door. Wie dat wil, kan zijn salaris 

aanvullen door het inzetten van zijn levenslooptegoed. Je 

verlof aanspraken worden naar evenredigheid van de duur 

van het verlof verminderd.

Samenloop met kortdurend zorgverlof

Heb je eerst kortdurend zorgverlof aangevraagd en aanslui-

tend langdurend zorgverlof, dan kun je verzoeken om het 

kortdurend zorgverlof geheel of gedeeltelijk aan te merken 

als langdurend zorgverlof. Het verlof bedraagt in elke periode 

van twaalf achtereenvolgende maanden voor maximaal zes 

maal de arbeidsduur per week. Deze periode van 12 

weken gaat in op de eerste dag waarop je het verlof 

opneemt. 

Langdurend zorgverlof vraag je aan via het aanvraagformu-

lier langdurend zorgverlof (zie intranet).

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
(CAO 6.9 /Wazo, art. 3:1 e.v.) 
Als vrouwelijke werknemer heb je, in verband met je beval-

ling, recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het recht 

op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de 

dag van de vermoedelijke datum van bevalling, tot en met 

de dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof wordt 

voorafgaand aan de bevalling opgenomen. Er kan geko-

zen worden of dit vier of zes weken is, of een periode daar 

tussen in, voorafgaand aan de vermoedelijke datum van 

bevalling.

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en 

bedraagt minimaal tien aaneengesloten weken. 

Bij een langere periode  ziekenhuisopname van de baby 

vanwege zijn medische toestand  kan  het bevallingsverlof 

worden verlengd.

Zwangerschaps-en bevallingsverlof vraag je aan via het 

aanvraagformulier zwangerschaps- en bevallingsverlof

(zie intranet).

Het onderstaande gedeelte is meer toelichting/extra info op bv intranet dan personeelshandboek

IKB en het kopen van verlof (CAO 4.3) 
In het kader van het IKB heb je het recht om 144 uur verlof 

per jaar te kopen. Het kopen van deze uren is een recht, 

maar hou er rekening mee, dat het opnemen van deze uren 

in overleg met je leidinggevende gaat.

Hoe lang mag ik mijn verlof bewaren? 
(CAO 6.1 en 6.2)
Hierbij is er verschil tussen wettelijk en bovenwettelijk 

verlof.

Wettelijk verlof: Iedereen in Nederland heeft minimaal 

recht op het wettelijk verlof. Dit is bij een fulltime 

dienstverband 144 uur (4 weken) per kalenderjaar.

Bovenwettelijk verlof: bovenop op het wettelijk verlof kun 

je op basis van een cao en/of plaatselijke aanvullende 

afspraken recht hebben op extra verlof. In de landelijke CAO 

zijn afsprakengemaakt over de ‘houdbaarheid’ en het 

meenemen van verlof naar volgende kalenderjaren. 

Hiervoor geldt: (zie volgende pagina)
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof samen       

Dit beslaat een periode van zestien weken, tenzij de beval-

ling later is dan aanvankelijk berekend. Bijvoorbeeld: stel, je 

hebt zes weken zwangerschapsverlof gehad, en de geboorte 

laat nog een week op zich wachten, dan krijg je in totaal 

zeventien weken verlof, omdat je altijd recht hebt op tien 

weken bevallingsverlof.

Adoptie- en pleegverlof 
(CAO 6. 11/Wazo art. 3:2 en 3:9)
Als je een kind adopteert of opneemt in je gezin, heb je 

recht op adoptie- of pleegverlof en op een uitkering tijdens 

het verlof. Het recht op verlof bestaat gedurende een tijdvak 

van 26 weken en bedraagt ten hoogste vier aaneengesloten 

weken. Het recht bestaat vanaf vier weken vóór de eerste 

dag dat de feitelijke opneming ter adoptie of opneming in 

het gezin een.

Adoptie- en pleegverlof vraag je aan door een brief 

te sturen t.a.v. HR. 

Ouderschapsverlof (CAO 6.10 /Wazo art. 6:1 e.v.)
Als je als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot 

een kind, heb je recht op (betaald) ouderschapsverlof. Dit 

verlof is van toepassing op ouders van kinderen tot 8 jaar. 

In totaal is het maximaal dertien keer de eigen arbeids-

duur per week  betaald (bij een werkweek van 36 uur is dit 

468 uur). Daarnaast ook nog maximaal 13 weken de eigen 

arbeidsduur onbetaald. 

Ouderschapsverlof heeft effect op je ‘gewone’ verlof. Dat 

wordt gekort naar evenredigheid van het ouderschapsverlof 

(afhankelijk van de hierboven gekozen variant).

Ouderschapsverlof vraag je aan via het aanvraagformulier 

ouderschapsverlof (zie intranet). 

Buitengewoon verlof bij huwelijk of geregistreerd 
partnerschap (CAO 6.12)
In de CAO  is geregeld dat je op de dag van het voltrekken 

van je huwelijk of geregistreerd partnerschap maximaal 

één dag buitengewoon verlof krijgt.

Buitengewoon verlof  vraag je aan via het

tijdschrijfsysteem. 

Onbetaald verlof (en levensloopregeling) (CAO 6.13 
en verder)
Onder onbetaald verlof wordt onder meer verstaan: sab-

batical, educatief verlof en verlof voorafgaand aan pensi-

oen. Een voorwaarde om onbetaald verlof op te nemen is, 

dat de werknemer minimaal één jaar bij de gemeente in 

dienst moet zijn.  Een verzoek voor onbetaald verlof moet je 

minstens drie maanden voor de gewenste ingangsdatum 

indienen. Financiering van het onbezoldigde verlof kan 

plaatsvinden uit eventueel opgebouwd levenslooptegoed.

De duur van het onbezoldigd verlof is minimaal één maand 

en maximaal achttien maanden, binnen een periode van 

vijf jaar. Per jaar mag maximaal één periode verlof opgeno-

men worden. De verlofperiode voorafgaand aan pensione-

ring bedraagt maximaal drie jaar.

Onbetaald verlof vraag je aan door een brief te sturen 

t.a.v. HR. 

7. Arbeidsongeschiktheid

Verzuimprotocol

22  // Personeelshandboek

Privacyaspecten
• De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht volgens  

 AVG, ten aanzien van de medische gegevens en andere  

 bijzonderheden die de persoonlijke levenssfeer 

 betreffen.

• Als de bedrijfsarts het wenselijk acht om deze gegevens  

 aan derden, waaronder de werkgever in uitzonderlijke  

 gevallen, te verstrekken, dan is daarvoor toestemming  

 van de medewerker nodig.

• De medewerker is niet verplicht aan zijn werkgever te  

 melden wat de klachten zijn.

• De medewerker mag op gesprekken met betrekking tot  

 verzuim iemand meenemen. 

Ziekmelding

•  Op de eerste ziektedag geeft de medewerker 

 persoonlijk vóór de voor hem geldende werktijd (of  

 minimaal vóór 9 uur) de ziekmelding telefonisch/per  

 app/per email door aan zijn leidinggevende. 

 Bij afwezigheid van de leidinggevende belt de 

 medewerker de vervanger van de leidinggevende. 

•  De leidinggevende maakt in de selfservice van 

 Verzuimmanager Raet de ziekmelding aan.

•  Binnen 3 ziektedagen neemt de leidinggevende 

 telefonisch contact op met de zieke medewerker. De  

 leidinggevende informeert naar de mogelijkheden met  

 betrekking tot de werkzaamheden, lopende afspraken,  

 de te verwachten verzuimduur, eventueel te nemen  

 maatregelen en maakt afspraken omtrent het contact.  

 De leidinggevende mag inhoudelijk niet naar de reden  

 van verzuim vragen.

•  Gedurende de eerste 6 weken van het ziekteverzuim  

 neemt de leidinggevende wekelijks (maatwerk) contact  

 op met de medewerker. De medewerker dient er tijdens  

 ziekte voor te zorgen dat hij bereikbaar is en dat   

 bekend is op welk adres hij bereikbaar is (woonadres/ 

 verpleegadres). De medewerker en leidinggevende  

 overleggen op welke manier er contact plaats vindt. 

 Indien er telefonisch contact plaats vindt via de werk 

 telefoon, dan kan dit op een afgesproken dag en tijdstip  

 plaatsvinden zodat de medewerker de werktelefoon niet  

 continue aan hoeft laten staan.

•  Wat betreft het contact tussen de leidinggevende en de 

 medewerker (voorgaande twee punten), spreken we over  

 maatwerk. Indien het gewenst is dat de medewerker een  

 ander contactpersoon heeft, dan is dit te overleggen. De  

 bedrijfsarts of inzetbaarheidscoach kunnen hierover  

 adviseren.

 

•  Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of 

 zwangerschap dient de medewerker dit te vermelden. Er  

 kunnen nl. andere regels op grond van de Ziektewet en/ 

 of Cao Gemeenten van toepassing zijn.

•  Na het opstellen van het plan van aanpak in week 8, is er 

 in overleg driewekelijks contact tussen medewerker en  

 leidinggevende (maatwerk, indien gewenst frequenter).
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Ziekte en vakantie
Bij ziekte tijdens de vakantie meldt de medewerker dit, 

bij voorkeur persoonlijk, tijdens de vakantie aan de 

leidinggevende. Het is namelijk mogelijk om bij volledige 

arbeidsongeschiktheid verlofdagen terug te krijgen indien 

de medewerker aannemelijk kan maken dat hij, als hem 

geen vakantie was verleend, op die dagen verhinderd

 geweest zou zijn de betrekking te vervullen. In overleg met 

de leidinggevende wordt bepaald of overlegging van een 

verklaring van een arts of van een op verleende genees-

kundige hulp betrekking hebbende rekening noodzakelijk is.

Wanneer een medewerker tijdens ziekte met vakantie wil 

gaan, kan dat na overleg met de leidinggevende en/ of 

bedrijfsarts. De medewerker neemt gewoon vakantieverlof 

op als dat het herstel niet in de weg staat. Tijdens de 

verlofperiode is de medewerker ook vrijgesteld van 

re-integratie.

Huisbezoek/nader contact
Wanneer de afwezigheid langer duurt dan 2 weken, is 

een intensief contact van belang. Wanneer dit relevant of 

gewenst is door de betrokken verzuimende medewerker, 

kan een huisbezoek plaatsvinden of kan een gesprek 

worden geregeld op het werk, ook dit betreft maatwerk. 

Kern van dit gesprek is drieledig: 

samen dieper op de materie en de achtergronden van de 

afwezigheid ingaan, de leidinggevende kan de mogelijkheden 

van re-integratie en de doorverwijzing naar re-integratie- 

specialisten bespreken. Van dit contactmoment wordt, 

indien nodig, een kort verslag gemaakt. Het contact met de 

leidinggevende staat los van het spreekuurbezoek van de 

medewerker aan de bedrijfsarts.

Begeleiding inzetbaarheidscoach
Indien gewenst helpt en ondersteunt de inzetbaarheids-

coach leidinggevenden in het maken van de juiste beoorde-

ling om tot een gerichte vraagstelling aan de bedrijfsarts te 

komen. De inzetbaarheidscoach coacht de leidinggevenden. 

Zij krijgen concrete handvatten aangereikt in het sturen op 

het verzuimgedrag van de medewerker. 

In de eerste 3 weken van verzuim wordt gezamenlijk door 

de leidinggevende en medewerker beoordeeld of een 

medewerker facultatief door de inzetbaarheidscoach of 

bedrijfsarts gezien wordt. In een verzuimgesprek met een 

medewerker of naar aanleiding van advies aan de leiding-

gevende, wordt duidelijk of er überhaupt een noodzaak 

is tot het inschakelen van de bedrijfsarts. Wanneer de 

inschatting is dat een medewerker binnen afzienbare peri-

ode op kan bouwen tot volledig herstel, is de inzet van een 

bedrijfsarts vaak niet nodig. Indien de inzetbaarheidscoach 

beoordeeld dat een medewerker door de bedrijfsarts gezien 

moet worden, draagt hij dit in overleg over. Voor aanwezig-

heid van de inzetbaarheidscoach, zie tabel 1.

Begeleiding bedrijfsarts Langdurig ziekteverzuim
Uiterlijk in de 5e week van het verzuim wordt de medewerker 

op het spreekuur van de bedrijfsarts opgeroepen. Voor 

aanwezigheid van de bedrijfsarts, zie tabel 1. 

De medewerker voldoet aan een oproep om te verschijnen 

op het spreekuur van de bedrijfsarts; ook als hij van plan 

is om de werkzaamheden te hervatten. Indien het voor de 

medewerker niet mogelijk is om naar de bedrijfsarts toe te 

komen, dan kan de bedrijfsarts naar het verpleegadres van 

de medewerker komen. Als de medewerker de werkzaam-

heden al heeft hervat, gaat hij in overleg met zijn leiding-

gevende met de vraag of hij alsnog op het spreekuur moet 

verschijnen. Indien daartoe aanleiding is, is een telefonisch 

consult mogelijk. Het is uiteraard ook mogelijk dat het 

spreekuur bezocht wordt op eigen initiatief van de medewerker 

bij verzuim door ziekte en/of ter preventie. Ook is bezoek aan 

de bedrijfsarts op een andere locatie mogelijk, indien dat 

gewenst is. In de 6e week van het verzuim maakt de bedrijfs-

arts een probleemanalyse. De probleemanalyse wordt aan 

de werkgever en de medewerker toegestuurd. 2 weken na 

de probleemanalyse wordt uiterlijk in week 8 van verzuim, 

door de leidinggevende samen met de medewerker een plan 

van aanpak voor de re-integratie opgesteld. De werkgever 

verstrekt een exemplaar van het plan van aanpak aan de 

medewerker en aan de bedrijfsarts.

Frequent verzuim
Van frequent verzuim is sprake bij meer dan 2 ziekmeldin-

gen per jaar. Indien dit het geval is, vindt er een verzuim-

gesprek plaats. Veelvuldig kortdurend verzuim kan reden 

zijn voor de werkgever om een onderzoek in te stellen. De 

leidinggevende voert een gesprek met de medewerker, 

eventueel na adviezen van de inzetbaarheidscoach. De 

leidinggevende kan ook na een frequent verzuimgesprek 

advies inwinnen bij de inzetbaarheidscoach. Indien nodig 

laat de werkgever de medewerker door de bedrijfsarts/

inzetbaarheidscoach oproepen.

Verrichten van aangepaste werkzaamheden
Indien in een overleg tussen medewerker, leidinggevende 

en bedrijfsarts wordt vastgesteld dat de medewerker niet 

(volledig) het eigen werk kan uitvoeren, wordt beoordeeld 

of alternatief/ aangepast werk of aanpassing van de werk-

tijden onder de mogelijkheden valt. De medewerker werkt 

in vervangend werk naar vermogen. Bij alternatief of 

aan-gepast werk wordt vooral gelet op de vraag of het 

betreffende werk qua belasting en belastbaarheid van 

de medewerker verantwoord is. 

Kan iemand – om welke reden dan ook – niet re-integre-

ren bij de eigen werkgever, dan is de werkgever verplicht 

te zoeken naar re-integratiemogelijkheden bij een andere 

werkgever binnen of, als dat niet mogelijk is, buiten de 

eigen sector. Indien de leidinggevende hier – eventueel in 

samenwerking met een re-integratiebedrijf – een voorstel 

voor doet, is de medewerker verplicht hieraan mee te 

werken.

Bedrijfsmaatschappelijk werk
Bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden ingezet op 

verzoek van medewerker en/of werkgever of op advies van 

de bedrijfsarts. De opdracht voor een eerste intakegesprek 

wordt uitgezet door de leidinggevende. De leidinggevende 

geeft per mail wel of geen fiat voor het uitvoeren van het 

begeleidingsplan en de inzet van bedrijfsmaatschappelijk 

werk. De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt de 

medewerker in de werksituatie en neemt contact op met 

de leidinggevende (na overleg met de medewerker) indien 

dit nodig is. De eindterugkoppeling van de bedrijfsmaat-

schappelijk werker wordt gemaild aan de leidinggevende 

en de HR-adviseur.

Herstelmelding
Wanneer de medewerker weer hersteld is, meldt hij/zij 

dit op de eerste werkdag ná de verzuimperiode vóór 09.00 

uur aan de leidinggevende (mondeling, telefonisch of per 

e-mail). De leidinggevende legt dit vast in Verzuimmanager 

en meldt dit aan de HR-adviseur. Is de medewerker (gedeel-

telijk) hersteld op een roostervrije of andere vrije dag, dan 

wordt dat doorgegeven bij de herstelmelding. In het geval 

van langdurig verzuim (>6 maanden), vindt werkhervat-

ting uitsluitend plaats na een re-integratie-advies van de 

bedrijfsarts. 

Rol leidinggevende
•  De leidinggevende neemt het initiatief tot (vervolg)

 gesprekken en acties en wordt hierbij begeleid door  

 Verzuimmanager van Raet waarmee het verzuimdossier  

 bijgehouden wordt.

•  De leidinggevende evalueert en stelt het plan van aanpak  

 bij zo vaak als nodig is.

•  De leidinggevende heeft volgens de eerder genoemde  

 contactmomenten, contact met de medewerker.

•  De leidinggevende bouwt het re-integratiedossier 

 op in Verzuimmanager.

•  Indien de leidinggevende of HR-adviseur zelf naar de  

 bedrijfsarts gaat, bestaat de mogelijkheid om een andere  

 bedrijfsarts te consulteren dan de bedrijfsarts met wie zij  

 samenwerken.

Second opinion
De medewerker kan n.a.v. het advies van de bedrijfsarts 

bij de Arbodienst vragen om een second opinion door 

een andere arts. De medewerker benadert hiervoor zelf de 

Arbodienst. De kosten van een second opinion komen voor 

rekening van de werkgever.

Als de medewerker of de werkgever het niet eens is met 

het advies of de uitspraak van de bedrijfsarts, kan een 

deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het UWV. 

De kosten voor het deskundigenoordeel zijn voor rekening 

van de aanvrager (medewerker) tenzij de uitspraak van het 

deskundigenoordeel de medewerker in het gelijk stelt. In 

dat geval zijn de kosten van het deskundigenoordeel voor 

rekening van de werkgever.

Als de medewerker een klacht heeft
Wanneer de medewerker niet tevreden is over de wijze 

waarop de bedrijfsarts heeft gehandeld, dan kan een klacht 

kenbaar gemaakt worden bij de bedrijfsarts en daarna bij 

de leidinggevende. 
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Ambtenaren 

Bedrijfsarts 1x in de 14 dagen op donderdag van 8:30-17:00 uur, 
 locatie Slochteren, Hoofdweg 1-11 9621 AA

Inzetbaarheidscoach 1x in de 14 dagen op maandagmiddag van 13:00-17:00 uur, 
 locatie Slochteren, Hoofdweg 1-11 9621 AA



8. Duurzame inzetbaarheid

Aanvullend op de Cao gemeenten kunnen werknemers van onze gemeente in het kader van 
duurzame inzetbaarheid gebruik maken van het generatiepact en een beeldschermbril.

8.1 Generatiepact

Het is een groeiende zorg dat de gemiddelde leeftijd van de 

werknemers in (overheids)organisaties stijgt. De gemeente 

Midden-Groningen heeft als onderdeel van haar streven om 

te komen tot een verjonging van haar werknemersbestand, 

het generatiepact ingevoerd. Op deze wijze wordt enerzijds 

een bijdrage geleverd aan een meer evenwichtige leeftijds-

opbouw in de organisatie en anderzijds een bijdrage gele-

verd aan de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid.

Het generatiepact biedt oudere werknemers de mogelijk-

heid om minder te werken, met gedeeltelijk behoud van 

salaris. Op deze manier zijn zij beter in staat om tot de 

verhoogde AOW leeftijd te blijven doorwerken. Tegelijkertijd 

wordt op deze manier voorkomen dat kennis uit de organi-

satie verdwijnt voordat het kan worden overgedragen aan 

een nieuwe generatie werknemers. 

Niet in de laatste plaats is dit generatiepact een weg om 

te komen tot een vergelijkbare leeftijdsopbouw van het 

gemeentelijk apparaat en de bevolking van de nieuwe ge-

meente Midden-Groningen. Op deze wijze hopen wij ook een 

bijdrage te leveren aan het nog beter op elkaar afstemmen 

van de golflengte van de cliënten en de dienstverleners in 

de nieuwe gemeente.

Werkingssfeer
1. Deze regeling geldt voor werknemers werkzaam bij 

 de gemeente Midden-Groningen met een vast   

 dienstverband van meer dan 24 uren per week, 

 die vanaf 1 januari 2018 een leeftijd hebben bereikt van  

 hun AOW leeftijd, minus maximaal 5 jaar, of in het geval  

 de functierang van de werknemer GA 4, 5 of 6: hun AOW  

 leeftijd minus maximaal 7 jaar.

2. Deelname aan de regeling eindigt niet eerder en niet  

 later dan op het moment dat de AOW gerechtigde 

 leeftijd bereikt is.

3. In uitzonderingsgevallen kunnen werkgever en 

 werknemer overeenkomen dat de werknemer eerder  

 stopt met werken.

Inhoud van het generatiepact
De werknemer met een formele arbeidsduur van 36 uur in 

functierang 7 of hoger, die de leeftijd heeft bereikt van zijn 

AOW leeftijd, minus maximaal 5 jaar wordt de mogelijkheid  

geboden:

 • 60% te gaan werken met;

 • 80 % doorbetaling van het salaris en IKB en

 • 100% pensioenopbouw;

Voor deeltijders geldt dit naar rato, zie ook artikel 5.
De werknemer met een formele arbeidsduur van 36 uur in 

functieschalen 4, 5 of 6, die de leeftijd heeft bereikt van zijn 

AOW leeftijd minus maximaal 7 jaar wordt de mogelijkheid  

geboden:

 • 60% te gaan werken met;

 • 85 % doorbetaling van het salaris en IKB en

 • 100% pensioenopbouw;

Voor deeltijders geldt dit naar rato, zie ook ‘inhoud van het 

generatiepact bij deeltijders’.

Procedure en beperkingen
1. Aanvragen voor deelname moeten ten minste 3 

 maanden van te voren schriftelijk worden ingediend.

2. HRM maakt consequenties inzichtelijk, waarna in 

 overleg met de aanvrager wordt bepaald of deelname 

 al dan niet geeffectueerd wordt.

3. Werkgever kan deelname aan het pact weigeren, 

 als zwaarwegend dienstbelang  daartoe aanleiding   

 geeft.

4. Werknemer en direct leidinggevende maken na akkoord  

 deelname afspraken over de werktijden.

5. Als de formele arbeidsduur van de werknemer 

 structureel is uitgebreid voorafgaand aan zijn verzoek  

 om deelname aan het generatiepact moet er ten minste  

 24 maanden verstreken zijn alvorens zijn deelname aan  

 het generatiepact aanvangt.

Inhoud van het generatiepact bij deeltijders
1. De werknemer met een formele arbeidsduur van 

 minder dan 36 uur maar meer dan 24 uur per week  

 wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van  

 het generatiepact naar rato als bedoeld onder lid 3, 

 met dien verstande dat de werknemer minimaal 14,4

 uur per week blijft werken.

2. Voor werknemers in functierang 7 of hoger geldt dat 

 het salaris 100% wordt doorbetaald voor de uren die de  

 werknemer blijft werken en voor 50% voor de uren die de  

 ambtenaar minder gaat werken.

3. Voor werknemers in functierang 4, 5 of 6 geldt dat het  

 salaris 100% wordt doorbetaald voor de uren die de  

 werknemer blijft werken en voor 62,5% voor de uren die  

 de ambtenaar minder gaat werken.

4. De pensioenopbouw blijft 100% van het oorspronkelijke  

 dienstverband.

Bijzonder Verlof
Bij deelname aan deze regeling gelden de uren die de werk-

nemer minder gaat werken als bijzonder verlof. De formele 

arbeidsduur blijft ongewijzigd.

Pensioenopbouw en pensioenpremie
1. De pensioenopbouw blijft 100% van het oorspronkelijke  

 dienstverband;

2. De pensioenpremies worden zowel door de werkgever  

 als door de werknemer betaald in de normale 

 verhouding zoals die door het ABP wordt vastgesteld.

3. De deelnemer aan het generatiepact  is verplicht om  

 aan te geven bij de werkgever of hij reeds vroegpensioen  

 ontvangt of wil aanvragen.

Verlofaanspraken
Verlofaanspraken worden toegekend op basis van de reste-

rende werktijd.

Korting bij langdurige ziekte
Indien een korting wegens langdurige ziekte moet worden 

toegepast dan vindt deze korting plaats over het salaris dat 

men ontvangt na deelname aan deze regeling.

Boventalligheid
In het geval dat een deelnemer aan het generatiepact 

boventallig wordt, wordt een Van werk naar werk contract 

gesloten voor het aantal uren dat de werknemer na gebruik-

maken van het Pact werkt. 

Herbezetting
1. Van de door dit pact vrijgevallen gelden wordt een 

 budget gevormd van waaruit uitsluitend jongere werk-

 nemers, tot maximaal 30 jaar, worden aangetrokken,  

 echter pas nadat de eventuele  interne werving en 

 selectie procedure, inclusief die van de boventalligen, 

 is afgerond.

2. De arbeidsomvang van de onder ‘werkingssfeer’ 

 genoemde  jonge werknemers bedraagt  maximaal 

 32 uur per week.

Duur van de regeling
Dit generatiepact geldt voor de periode 1 januari 2018 tot 

en met 31 december 2022.

Overig
1. In het geval de financieel/economische of 

 arbeidsrechtelijke omstandigheden zodanig wijzigen  

 dat dit generatiepact interfereert met de 

 verantwoordelijkheid van de werkgever en redelijkerwijs  

 niet langer kan worden verlangd dat alle afspraken ge- 

 stand worden gedaan, voeren partijen nader overleg  

 over de ontstane situatie.

2. In individuele situaties waarin deze regeling niet of  

 niet in redelijkheid voorziet kunnen de werkgever en/of  

 de werkgeverscommissie besluiten om van deze 

 regeling af te wijken.

8.2 Beeldschermbril

Je kunt  1 keer in de 2  jaar een maximale vergoeding van

€ 200,00 van de werkgever krijgen voor de aanschaf van een 

beeldschermbril (montuur,  inclusief glazen en eventuele 

kosten van een oogmeting). 

Voorwaarde
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming 

in de kosten van de beeldschermbril moet je de nota van 

de aanschaf van de beeldschermbril indienen. Uit de nota 

moet blijken dat het om de aanschaf van een beeldscherm-

bril gaat.

 

 Werkwijze

 Het aanvragen van een beeldschermbril doe je via 

 Youforce/Selfservice. Op die manier komt er

  automatisch een kopie in je digitale dossier terecht.
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9. Van werk naar werk 10. Uitkeringen   

11.  Rechten en plichten   
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Aanvullend op de Cao hebben we nog geen afspraken gemaakt die momenteel gelden. Aanvullend op de Cao hebben we nog geen afspraken gemaakt die momenteel gelden. 

Aanvullend op de Cao hebben we nog geen afspraken gemaakt die momenteel gelden. 



13.  Medezeggenschap12. Lokaal overleg 
  met vakbonden

Wat is het LO?

Het Lokaal Overleg vindt plaats tussen de werkgever en 

vakbonden. Beide partijen (er kunnen meerdere vakbonden 

aan het LO deelnemen) wijzen 1 of meer vertegenwoordigers 

aan voor het lokaal overleg.

De onderwerpen waarover binnen het LO wordt gesproken 

zijn in de cao gemeenten beschreven in Artikel 12.2 van de 

nieuwe cao.

De onderwerpen zijn:
•  Conversietabel functiewaardering- en beloning

•  Uitloopschaal

•  Inconveniëntentoelage

•  Reis- en verblijfskostenregeling

•  Reiskostenvergoeding woon-werk

•  Bronnen IKB

•  Doelen IKB

•  Lokale regelingen bovenwettelijke vakantie-uren

•  Lokale feestdagen

•  Aanvullende afspraken Van werk naar werk-traject

•  Afspraken over een sociaal statuut/plan.

Het lokaal overleg is belangrijk omdat daar zaken worden 

besproken die een directe relatie met de rechtpositie van 

het personeel hebben.

Wie zitten er van het personeel 
in het LO

Namens FNV:

Bonno Perdok, 

bonno.perdok@midden-groningen.nl

Wolter Daniëls, 

wolter.daniels@midden-groningen.nl

Namens CNV:

Ben Meerveld, 

ben.meerveld@midden-groningen.nl

Edoard Meier, 

edoard.meier@midden-groningen.nl

Wat doet de 
ondernemingsraad (OR)?

De OR behartigt de belangen van het personeel van de ge-

meente Midden-Groningen. De OR heeft medezeggenschap 

in de organisatie.

Verkiezingen
Elke drie jaar worden er verkiezingen voor een nieuwe OR 

georganiseerd. Personeel dat in dienst is bij de gemeente 

Midden-Groningen kan stemmen en zich kandidaat stellen 

voor de OR. De regels voor de verkiezingen zijn in het conve-

nant van de OR vastgelegd.

Taken van de ondernemingsraad
Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de perso-

neelsbelangen. Zo bevordert de OR onder andere dat:

•  er voldoende werkoverleg is;

•  er goede arbeidsomstandigheden zijn; 

•  regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden

 en rusttijden worden nageleefd; 

•  medewerkers gelijk behandeld en beloond worden; 

Overleggen met werkgever

De OR en de werkgever hebben 1 keer per maand formeel 

overleg, de overlegvergadering. In de overlegvergadering 

worden advies- en instemmingsaanvragen besproken. 

Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de 

besluitvorming betrekt.

Achterban raadplegen
De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban

raadplegen. De werkgever moet de OR in staat stellen om 

dit te doen. Werknemers moeten de gelegenheid krijgen 

om te reageren.

Commissies van de OR
De OR heeft twee commissies ingesteld.

1.  De Onderdelen Commissie (OC) vormt de 

 medezeggenschap voor alle medewerkers vanuit 

 de SW (Sociale Werkvoorziening) en Beschut Werken

2.  De VGWM commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn 

 en Milieu) adviseert de OR over Arbo aangelegenheden.
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Contact

Je kunt de OR bereiken via 

or@midden-groningen.nl



14. Bijlagen


