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ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 0.1 PARTIJEN EN WERKINGSSFEER 

De collectieve arbeidsovereenkomst (afgekort : CAO) is een overeenkomst tussen 

a. Stichting Oxfam Novib, gevestigd te 's-Gravenhage vertegenwoordigd door de directie 

en 

b. FNV. 

2 De overeenkomst is van toepassing op alle werknemers met wie Stichting Oxfam Novib een 

dienstverband is aangegaan en die werkzaam zijn in Nederland, ingedeeld in de in bijlage A 

opgenomen salarisschalen . In de individuele arbeidsovereenkomst wordt het van toepassing zijn 

van de CAO en toekomstige wijzigingen vastgelegd . De zgn. AMID studenten en andere 

werkervaringsplaatsen vallen buiten deze CAO. Onder AMID studenten wordt verstaan studenten 

die de eenjarige Advanced Master in International Development volgen aan de Radboud 

Centrum Sociale Wetenschappen en in het kader van deze opleiding gedurende 4 dagen per 

week op een werkervaringsplaats activiteiten verrichten die relevant zijn in het kader van 

voornoemde opleiding. 

3 Voor werknemers die (tijdelijk) naar het buitenland uitgezonden worden, is CAO deel B van 

toepassing. De hele CAO is voor deze werknemers van toepassing met uitzondering van enkele 

artikelen, deze artikelen worden specifiek aangeduid in de CAO tekst. 

4 Bijlagen waarnaar in de CAO wordt verwezen, vormen één geheel met de CAO. 

5 De bepalingen van de CAO vinden slechts toepassing indien en voor zover zij niet met 

dwingendrechtelijke wetsbepalingen in strijd zijn. 

6 Oxfam Novibbetaalt FNV een werkgeversbijdrage. De omvang zal jaarlijks worden vastgesteld. 

ARTIKEL 0.2 DEFINITIES EN AANDUIDINGEN 

Arbeidsovereenkomst: Een overeenkomst als bedoeld in artike17:610 lid 1 BW. 

Werkgever: Stichting Oxfam Novib. 

Werknemer: Degene met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. 

De vakbond: FNV gevestigd te Utrecht. 

Schaalsalaris: Het bruto geldbedrag horend bij de combinatie van schaal en periodiek waarop een 

werknemer in de in bijlage A opgenomen salarisschalen is ingedeeld. 

Maandsalaris: Het met de werknemer overeengekomen schaalsalaris, omgerekend naar de met de 

betrokken werknemer overeengekomen individuele arbeidsduur. 

Jaarsalaris: Het jaarsalaris is 12 maal het maandsalaris, verhoogd met 8% vakantietoeslag en de 

eindejaarsuitkering. 

Uurloon: Het uurloon bedraagt 1/156,24e deel van het schaalsalaris. 

Bruto/netto: Alle genoemde bedragen in de CAO zijn bruto bedragen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld 

dat het een netto bedrag betreft . 

Normale arbeidsduur: De arbeidsduur die geacht wordt een voltijds dienstverband te vormen. 

Individuele arbeidsduur: De individueel overeengekomen arbeidsduur. Deze kan niet hoger zijn dan 

de normale arbeidsduur. 

Werkdag: De dag waarop arbeid verricht wordt. De zaterdag, de zondag en de feestdagen worden 

niet als werkdag beschouwd. De duur van een volledige werkdag is 8 uur (exclusief pauzes) . 

Werkweek: De werkweek is een 5-daagse werkweek en loopt gewoonlijk van maandag tot en met 
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vrijdag. 

Arbeidstijdpatroon: De wijze waarop de individuele arbeidsduur verdeeld wordt over de werkweek. 

Vakantiedag: Een werkdag, waarop de werknemer met behoud van salaris van werk is vrijgesteld. 

Woonplaats : De gemeente waar de werknemer metterwoon is gevestigd. 

Standplaats: De plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. 

Mannelijke/vrouwelijke benamingen: Waar in dit reglement aanduidingen van personen, 

functiebenamingen e.d. in de mannelijke of vrouwelijke vorm voorkomen, worden de vrouwelijke of 

mannelijke equivalenten daarvan daaronder mede begrepen. 

Partner. De persoon met wie de werknemer gehuwd is, een samenlevingscontract heeft gesloten of 

een geregistreerd partnerschap is aangegaan 

Degene met wie de werknemer is gehuwd; met huwelijk wordt gelijkgesteld de registratie bij de 

burgerlijke stand van de door de werknemer aangegane partnerrelatie. 

2 Degene met wie de ongehuwde werknemer een affectieve relatie heeft en met wie hij - met het 

oogmerk duurzaam samen te leven - ten minste één jaar op hetzelfde adres woont, een 

gemeenschappelijke huishouding voert en met wie hij een notarieel verleden akte heeft laten 

opmaken, inhoudende de vermogensrechtelijke aangelegenheden betreffende de gezamenlijke 

huishouding. Bloedverwanten van de werknemer tot en met de derde graad worden niet als 

partner aangemerkt. 

3 Voor de toepassing van de CAO kan slechts één persoon tegelijker tijd als partner worden 

aangemerkt 

Expat: Een werknemer die voor langer dan 2 maanden voor Oxfam Novib in het buitenland verblijft 

op een en dezelfde standplaats in een land/regio waar Oxfam programma's uitvoert 

ARTIKEL 0.3 LOOPTIJD 

Deze CAO geldt van 1 april2019 tot en met 31 maart 2022. 

ARTIKEL 0.4 VERSTREKKING CAO EN MEDEDELING VAN WIJZIGINGEN 

De werkgever is verplicht bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij wijziging van deze 

CAO kosteloos een digitaal exemplaar van dit reglement aan de werknemer te verstrekken. 

2 Mededelingen over totstandkoming, wijziging of afschaffing van bepalingen uit de CAO worden 

digitaal beschikbaar gesteld aan de werknemer. Deze mededelingen worden geacht daardoor 

aan iedere werknemer afzonderlijk en persoonlijk te zijn gedaan. Tevens wordt de volledige tekst 

van deze CAO digitaal beschikbaar gesteld, via Compass. 
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HOOFDSTUK I ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

ARTIKEL 1.1 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

Niet ten nadele afwijken van de werknemer van dit reglement 

Het is de werkgever niet toegestaan ten nadele van de werknemer van de geldende versie van 

dit reglement af te wijken. 

2 Goed werkgeverschap 

De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden 

naar diens beste vermogen te verrichten en daarbij aanwijzingen te geven met inachtneming van 

de eisen van de functie van de werknemer en het doel van Oxfam Novib, en al datgene te doen 

en na te laten wat een goed werkgever onder gelijke omstandigheden behoort te doen of na te 

laten. 

3 Geheimhouding 

De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van 

de werknemer uit hoofde van zijn hoedanigheid als werkgever bekend is, tenzij de werknemer tot 

het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens toestemming geeft. Deze 

verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 

4 Werkklimaat 

De werkgever is verplicht zorg te dragen voor een werkklimaat, waarin de werknemer te allen 

tijde uiting kan geven aan zijn opmerkingen , wensen en voorstellen , en waarin bovendien de 

ontplooiingsmogelijkheden van de werknemer worden bevorderd. 

ARTIKEL 1.2 WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

Partijen zullen deze overeenkomst te goeder trouw naleven en handhaven. 

2 Indien een der partijen tijdens de duur van deze overeenkomst door bijzondere omstandigheden 

wijziging van de overeenkomst noodzakelijk mocht oordelen , zal zij dit aan de andere partij 

schriftelijk mededelen. Partijen zullen hierover onverwijld onderhandelingen openen . Mocht over 

de voorgestelde wijzigingen geen overeenstemming worden bereikt , dan blijft de huidige CAO in 

stand. 

ARTIKEL 1.3 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

De werkzaamheden 

De werknemer is verplicht de werkzaamheden waartoe hij zich heeft verbonden, met interesse 

en verantwoordelijkheidsgevoel, en naar beste kunnen uit te voeren . 

2 Tijdelijk verrichten van andere, passende werkzaamheden 

Aan de werknemer kan worden opgedragen tijdelijk andere voor hem passende werkzaamheden 

te verrichten dan waarvoor hij is aangenomen, indien het belang van de werkgever dit 

noodzakelijk maakt. De aard en de duur van de werkzaamheden wordt vooraf schriftelijk 
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vastgelegd. 

3 Geheimhouding 

De werknemer is verplicht tot geheimhouding omtrent alle aangelegenheden van Oxfam Novib 

waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden bekend te zijn, één en ander tenzij de 

wet dat geheim houden onmogelijk maakt.; deze verplichting geldt ook na beëindiging van het 

dienstverband. 

4 Melding afwezigheid 

Indien de werknemer door ziekte of anderszins verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, 

is hij verplicht daarvan, onder opgave van redenen en vermoedelijke duur voor 9.30 uur lokale 

tijd mededeling te (laten) doen bij zijn direct leidinggevende. Zodra het tijdstip bekend is, waarop 

hervatting van de werkzaamheden mogelijk is, dient de werknemer de werkgever daarvan in 

kennis te (laten) stellen . 

Over de tijd, gedurende welke de werknemer in strijd met zijn verplichtingen nalaat zijn 

werkzaamheden te verrichten zonder hiervoor een geldige reden te hebben dan wel melding van 

gemaakt te hebben, wordt geen salaris uitbetaald. 

5 Beheer goederen werkgever 

a De werknemer is verplicht de goederen, die door de werkgever aan zijn zorgen zijn 

toevertrouwt, zorgvuldig te beheren. 

b De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door 

de werkgever geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet of bewuste 

roekeloosheid, tenzij uit de omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van de 

arbeidsovereenkomst met de werknemer, anders voortvloeit. 

c Voordat een besluit tot het opleggen van schadevergoeding kan worden genomen, moet de 

werknemer in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden. 

6 Bereikbaarheidsdienst 

Meerdere keren per jaar is per toerbeurt een lid van het Senior Management team verplicht om 

gedurende 2 weken telefonisch bereikbaar te zijn. De betreffende manager krijgt de hiervoor 

bestemde mobiele telefoon en handelingsinstructies ter beschikking gesteld. 

Eindverantwoordelijke werknemers (bijv. country directors) in het buitenland vervullen ook 

bereikbaarheidsdiensten indien de veiligheidssituatie dit vereist. 

ARTIKEL 1.4 NEVENWERKZAAMHEDEN EN NEVENACTIVITEITEN 

(On)Betaalde nevenwerkzaamheden mogen niet worden verricht behalve als de werkgever daar 

schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

2 De werkgever moet binnen één maand beslissen of zij die schriftelijke toestemming geeft, welke 

toestemming zij slechts mag weigeren indien de te verrichten nevenwerkzaamheden op 

gespannen voet staan met de werkzaamheden die de werknemer voor of bij de werkgever 

verricht. 

3 In de beoordeling van de aanvraag houdt de werkgever rekening met het aantal uren dat de 

werknemer werkzaam is bij de werkgever. Aan de werknemer met een niet volledig 

dienstverband kan de toestemming slechts om zeer zwaarwichtige redenen, het belang van de 
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werkgever betreffende, worden geweigerd. 

4 De werkgever kan de werknemer - met inachtneming van een redelijke overgangstermijn en 

rekening houdend met de persoonlijke belangen van de werknemer - opdragen aanvankelijk 

door hem goedgekeurde betaalde nevenwerkzaamheden te beëindigen, indien deze 

nevenwerkzaamheden aantoonbaar strijdig zijn met of aantoonbaar schadelijk zijn voor de 

vervulling van zijn functie. De werkgever is verplicht de werknemer te horen alvorens een 

zodanige beslissing te nemen. 

5 Voor alle werknemers (incl. expats) geldt dat, buiten de werk gerelateerde activiteiten, geen 

politiek gevoelige activiteiten mogen worden uitgevoerd of aan deelgenomen, die het 

programma of de werknemers van Oxfam of van partner-organisaties in gevaar kan brengen. 
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HOOFDSTUK 11 DIENSTVERBAND 

ARTIKEL 2.1 INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMST 

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en schriftelijk gewijzigd, en door de partijen 

ondertekend. De door beiden partijen ondertekende overeenkomst wordt aan de werknemer 

uitgereikt en bij de werkgever digitaal opgeslagen. 

2 De schriftelijke overeenkomst vermeldt: 

a de naam en de vestigingsplaats van de werkgever, alsmede de naam van degene(n) die 

bevoegd is (zijn) hem ten deze te vertegenwoordigen. 

b de naam, voornamen, geboortedatum, woonplaats en nationaliteit van de werknemer. 

c de datum van indiensttreding. 

d de functie die door de werknemer zal worden vervuld. 

e de vermelding of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan wel voor bepaalde tijd is 

aangegaan. 

indien overeengekomen de duur van de proeftijd. 

g de arbeidsduur per week bij indiensttreding, alsmede op welke weekdagen de arbeid 

normaliter wordt verricht. 

h het bruto maandsalaris, de salarisschaal en trede waarin de werknemer, volgens de dan 

geldende salaristabel is ingedeeld. 

nevenwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1.5 bij indiensttreding. 

de verklaring dat de CAO van toepassing is en de verklaring van de werknemer daarmee 

bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan, evenals met toekomstige wijzigingen van de 

CAO. 

k de verklaring van de werknemer van de ontvangst van een digitaal exemplaar van de CAO. 

bijzondere regelingen en afspraken die van toepassing zijn. 

ARTIKEL 2.2 AARD DIENSTVERBAND 

1 Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd . 

2 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen opeenvolgend zijn. 

3 Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ontstaat een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd wanneer het aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten groter is dan 

drie, dan wel de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten langer is dan 24 

maanden, tenzij het bepaalde in artikel 2.2.4 van toepassing is. Er is sprake van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten indien zij elkaar opvolgen met tussenpozen van zes maanden of minder. 

Voor medewerkers die op extern gefinancierde projecten werken kan de werkgever gebruik 

maken van de extra mogelijkheid die de wet Werk en Zekerheid biedt namelijk maximaal 6 

contracten met een maximale duur van 4 jaar. Het gaat hier om specialisten waarvoor er geen 

zekerheid kan worden geboden dat voor de betreffende specialist ook na afloop van het extern 

gefinancierde project aansluitend weer een volgend extern gefinancierd project zal zijn. 

4 Een éénrnalig dienstverband voor 24 maanden of langer kan éénmaal met ten hoogste drie 

maanden worden verlengd, zonder dat daar een dienstverband voor onbepaalde tijd uit 

voortvloeit. 

5 Indien van toepassing wordt de gehele uitzendperiode die voorafgaand 

arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden, beschouwd als één 
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arbeidsovereenkomst. 

6 Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal de betrokken werknemer uiterlijk 1 maand 

voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst middels een aanzegging geïnformeerd worden of 

er al dan niet sprake zal zijn van een verlenging. Bij contracten van een jaar of langer zal de 

aanzegtermijn twee maanden bedragen. 

7 De werkgever zal jaarlijks in zijn sociaal jaarverslag naar redelijkheid geaggregeerde gegevens 

verstrekken over de aantallen en duur van de tijdelijke dienstverbanden. 

ARTIKEL 2.3 PROEFTIJD 

De proeftijd dient altijd voor werkgever en werknemer gelijk in tijd te zijn en bedraagt 

a maximaal twee maanden bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en bij 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde van twee jaar of langer. 

b maximaal één maand bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan voor korter dan 

twee jaar of waarbij het einde van de overeenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld 

c er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 

ten hoogste 6 maanden. 

ARTIKEL 2.4 DEEL TIJDWERK 

Op deeltijdwerkers zijn, tenzij anders vermeld, de volledige rechten ingevolge de CAO van 

toepassing. Waar in de CAO afwijkende bepalingen gelden, wordt dit in de betreffende artikelen 

aangegeven. 

ARTIKEL 2.5 TERUGKEER GARANTIE; FUNCTIEGARANTIE, WERKGARANTIE 

Indien een werknemer tijdelijk een andere functie dan de eigen functie gaat uitoefenen, bijv. bij 

kortdurende uitzending naar het buitenland of vervanging van een collega, dan heeft de 

werknemer bij het beëindigen van de periode van de tijdelijke functie een functiegarantie of een 

werkgarantie. 

2 Functiegarantie: Indien de tijdelijke functie 6 maanden of korter wordt uitgeoefend, behoudt de 

werknemer het recht op terugkeer in de eigen functie. 

3 Werkgarantie: Indien de tijdelijke functie langer dan 6 maanden wordt uitgeoefend dan behoudt 

de werknemer een garantie op werk op gelijkwaardig niveau als voor aanvang van de tijdelijke 

functie uitoefening binnen de organisatie. 

4 Vooraf dient de einddatum van de tijdelijke functie bekend te zijn . Indien geen einddatum van 

toepassing is, is geen sprake van tijdelijkheid en is dit artikel niet van toepassing . 

5 Als door organisatieveranderingen of noodzakelijke bezuinigingen tijdens de overeengekomen 

periode de (eigen) functie van de werknemer wijzigingen ondergaat of verdwijnt, gelden voor hem 

dezelfde rechten en plichten als ware hij de actieve functiehouder. 

6 Werknemer heeft recht op behoud van de arbeidsduur zoals die gold voor aanvang van de 

tijdelijke functie uitoefening. 

7 De leidinggevende maakt over deze zaken met de werknemer voorafgaand afspraken en draagt 

zorg voor de uitvoering hiervan. Indien er sprake is van een opvolgende leidinggevende draagt 

deze hier zorg voor. 
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ARTIKEL 2.6 BEËINDIGING DIENSTVERBAND 

De dienstbetrekking eindigt 

a met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en de werknemer overeengekomen 

tijdstip 

b van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst 

is aangegaan. 

c door opzegging door de werkgever met inachtneming van de in lid 2 genoemde opzegtermijn. 

d door opzegging door de werknemer met inachtneming van de in lid 2 genoemde opzegtermijn . 

e door eenzijdige opzegging door de werkgever of de werknemer tijdens de proeftijd als bedoeld 

in artikel 2.3. 

f door ontslag op staande voet wegens een dringende reden voor de werkgever of de 

werknemer volgens de bepalingen van artikel7:677 e.v. BW. 

g van rechtswege op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de 

pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt. 

h door het overlijden van de werknemer. 

door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. 

indien door welke oorzaak dan ook geen werk- en/ of verblijfsvergunning meer wordt gegeven 

voor het land waarin de werknemer werkzaam is en er ook geen werk- en/of 

verblijfsvergunning kan worden verkregen voor Nederland dan wel indien de werknemer en 

zijn gezinsleden zich niet vestigen in een andere vestigingsplaats van Oxfam Novib. De 

opzegtermijn zal in acht genomen worden met uitzondering in de proeftijd. 

2 Opzegging zoals bedoeld in lid 1 c en lid 1 d dient schriftelijk plaats te vinden tegen de laatste 

kalenderdag van de maand met inachtneming van een termijn van 2 maanden voor de werknemer 

en een termijn van 4 maanden voor de werkgever, gerekend vanaf de 1e dag van de volgende 

kalendermaand . De opzegging door de werknemer dient gericht te worden aan de afdeling 

Human Resources , met afschrift aan de direct leidinggevende. 

3 De werkgever verstrekt bij het einde van de dienstbetrekking aan de werknemer op diens verzoek 

een getuigschrift, waarin de duur van het dienstverband, de arbeidsduur per week en de aard van 

de verrichte werkzaamheden wordt omschreven. Tevens wordt, uitsluitend op verzoek van de 

werknemer, vermeld de wijze waarop de werkzaamheden werden verrichten/of de wijze waarop 

en de reden waarom het dienstverband werd beëindigd. Betrokken medewerkers kunnen 

desgewenst via HR een exit-interview aanvragen of het online formulier invullen. 

ARTIKEL2.7 OVERLIJDEN 

In geval van overlijden wordt naast de uitbetaling van het salaris tot en met de laatste dag van de 

maand waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering toegekend gelijk aan drie maanden salaris. 

2 Deze uitkering wordt uitbetaald aan : 

a de weduwe of weduwnaar of de partner van wie de overleden werknemer niet duurzaam 

gescheiden leefde of bij afwezigheid hiervan aan: 

b de persoon of personen die daarvoor naar het oordeel van de werkgever op grond van 

overwegingen van billijkheid in aanmerking komt (komen). 
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ARTIKEL 2.8 SCHORSING 

De werkgever kan de werknemer voor ten hoogste 2 weken schorsen, indien het vermoeden 

bestaat dat een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW aanwezig is om hem op staande 

voet te ontslaan en schorsing naar het oordeel van de werkgever in het belang van het werk 

dringend gevorderd wordt. Deze termijn kan eenmaal met 2 weken worden verlengd. 

2 Na het verstrijken van de periode van 2 dan wel 4 weken is de werknemer gerechtigd zijn 

werkzaamheden te hervatten, tenzij inmiddels de werknemer op staande voet ontslagen is, een 

ontslagvergunning is aangevraagd dan wel de burgerlijke rechter is verzocht de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden. In deze twee laatstgenoemde gevallen kan de werkgever de 

schorsing telkens met een door hem te bepalen termijn verlengen, zulks tot het tijdstip waarop de 

arbeidsovereenkomst eindigt dan wel de hiervoor bedoelde procedures zijn geëindigd. 

3 Het besluit tot schorsing, alsmede het besluit tot verlenging ervan, wordt door de werkgever 

terstond aan de werknemer medegedeeld onder vermelding van de duur van de schorsing en de 

redenen die tot de schorsing c.q. de verlenging ervan aanleiding hebben gegeven. Een dergelijk 

besluit dient zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk en gemotiveerd door de werkgever aan de 

werknemer bevestigd te worden. 

4 Over het voornemen tot schorsing zal de werkgever, alvorens daartoe over te gaan, de 

werknemer horen of doen horen, althans daartoe behoorlijk oproepen . De werknemer heeft het 

recht zich te doen bijstaan door een raadsman . 

5 Gedurende de schorsing behoudt de werknemer het recht op salaris. 

6 Blijkt de schorsing ongegrond te zijn, dan zal de werknemer door de werkgever gerehabiliteerd 

worden, wat op schrift geschiedt. Wanneer de werknemer zich heeft laten bijstaan door een 

raadsman dan komen de redelijke kosten van de bijstand door die raadsman verleend in dit geval 

voor rekening van de werkgever. 

7 De werknemer kan de werkgever verplichten het bepaalde in de eerste volzin van lid 6 ook ten 

aanzien van derden die door de werkgever van de schorsing op de hoogte zijn gesteld, van 

toepassing te verklaren . 

8 Het niet binnen redelijke termijn op schrift rehabiliteren van de werknemer indien het vermoeden 

dat tot schorsing heeft geleid niet juist blijkt te zijn, kan voor de werknemer een grond opleveren 

voor onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:679 BW. 

ARTIKEL 2.9 OP NON-ACTIEFSTELLING 

De werkgever kan de werknemer op non-actief stellen, indien door de aanwezigheid van de 

werknemer de goede gang van zaken binnen de organisatie van de werkgever wordt geschaad. 

2 Na het verstrijken van de periode gedurende welke de werknemer op non-actief is gesteld is de 

werknemer gerechtigd zijn werkzaamheden te hervatten, tenzij inmiddels een ontslagvergunning 

is aangevraagd dan wel de burgerlijke rechter is verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

In dat geval kan de werkgever de op non-actiefstelling telkens met een door hem te bepalen 

termijn verlengen, zulks tot het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt dan wel de 

hiervoor bedoelde procedures zijn geëindigd. 

3 Het besluit tot op non-actiefstelling alsmede het besluit tot verlenging ervan wordt door de 

werkgever zo spoedig mogelijk aan de werknemer meegedeeld onder vermelding van de redenen 

waarom de voortgang van werkzaamheden deze maatregel vereist. 

4 Op non-actiefstelling geschiedt steeds met behoud van salaris. 

5 De werkgever is gehouden gedurende de in het eerste lid bedoelde periode(n) van op non-
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actiefstelling die voorzieningen te treffen die nodig zijn om de werkzaamheden wederom 

voortgang te doen vinden . 

6 De op non-actiefstelling kan niet bij wijze van strafmaatregel worden gebruikt. 
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HOOFDSTUK 111 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 

ARTIKEL 3.1 ARBEIDSDUUR 

De normale wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor de werknemer met een volledig dienstverband 

36 uur. Voorexpats kan een andere arbeidsduur gelden, conform CAO deel 8 . 

2 Bij een deeltijddienstverband bedraagt de overeengekomen individuele arbeidsduur minder dan 

36 uur per week. De individuele arbeidsduur ligt vast in de arbeidsovereenkomst 

3 Aanvragen voor wijziging van de individuele arbeidsduur worden behandeld conform het 

bepaalde in de Wet Flexibel Werken. 

ARTIKEL 3.2 WERKTIJDEN 

De indeling van de werktijden wordt door de werkgever volgens een "glijdend" systeem geregeld, 

overeenkomstig het bepaalde in lid 2 tot en met 4. 

2 De werkdag begint tussen 07.30 uur en 09.30 uur en eindigt tussen 15.30 uur en 18.30 uur. Voor 

expats geldt dat de eindverantwoordelijke per land vaststelt welke ruimte er is tussen de begin 

en de eindtijd. 

3 De arbeidsduur per dag mag variëren en bedraagt voor de werknemer met een volledig 

dienstverband minimaal 7 uur en maximaal 9 uur. 

4 de medewerker is verplicht na maximaal 5,5 uur werken een pauze te houden van minimaal een 

half uur .Deze pauze wordt niet als arbeidsduur aangemerkt. 

5 De werkgever kan, in verband met de organisatie van het werk, met de werknemer afspraken 

maken over de aanwezigheid op het werk. De individuele werktijd (rooster) wordt vastgelegd in 

het HR-systeem. Werkgever en werknemer kunnen in overleg de werktijden wijzigen met ingang 

van de 1e van enige maand. Hierbij wijzigt de arbeidsduur niet. 

6 Indien een afzonderlijke werktijdenregeling wordt vastgesteld, wordt over een tijdvak van zeven 

dagen bij voorkeur rekening gehouden met een aaneengesloten periode van twee dagen waarop 

geen werkzaamheden worden verricht. 

7 Van de voor de werknemer vastgestelde werktijdenregeling kan slechts worden afgeweken indien 

het bedrijfsbelang dat onvermijdelijk maakt. 

8 De werknemer voor wie een andere werktijdenregeling geldt dan de algemeen vastgestelde 

werktijdenregeling ontvangt tijdig schriftelijk het voor hem geldende rooster. 

9 Wijziging in het werkschema van de werknemer voor wie een afwijkende werktijdenregeling is 

vastgesteld, kan - om redenen van bedrijfsbelang - tot uiterlijk een week tevoren worden 

aangebracht. 

1 0 Onder de strikte voorwaarde van bereikbaarheid van de afdeling kan worden overgegaan tot een 

model van 4 dagen van 9 uur werken , waarbij de volgende regels gelden: 

a Per team zijn altijd voldoende personen aanwezig om de bereikbaarheid van het kantoor te 

garanderen gedurende de werkuren over de 5 werkdagen per week. 

b De leidinggevende is verantwoordelijk voor de beoordeling van de bereikbaarheid en voor het 

besluit om 4 dagen van 9 uur werken toe te kennen of in te trekken . 

c De afspraak om 4 dagen van 9 uur te mogen werken wordt voor de duur van een jaar gemaakt 

en wordt stilzwijgend verlengd. 

d Indien de leidinggevende van mening is dat er acuut redenen zijn om de afspraken tussentijds 

te herroepen, heeft hij deze bevoegdheid met inachtneming van een redelijke termijn. 
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11 Over belangrijke wijzigingen van de afzonderlijke werktijdenregelingen wordt overleg gepleegd 

met de betrokken werknemers. Dit doet niet af aan de bevoegdheden die de ondernemingsraad 

ter zake heeft, noch aan de bevoegdheid van de vakbond daarover met de werkgever overleg te 

plegen. 

ARTIKEL 3.3 WERKTIJDEN TIJDENS DIENSTREIS 

Tijdens een dienstreis gelden de gebruikelijke werk- en rusttijden. Indien een werknemer in deeltijd 

werkt, kan, op zijn verzoek, de arbeidsovereenkomst gewijzigd worden in een fulltime dienstverband 

voor de duur van de dienstreis. 

ARTIKEL 3.4 WERKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN NA DE BEVALLING 

Bepalingen over het werken tijdens de zwangerschap en zes maanden direct na de bevalling zijn 

opgenomen in de Arbeidstijdenwet De arbeid dient zodanig te worden ingericht dat rekening 

wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de werkneemster. 

2 De zwangere werkneemster kan niet verplicht worden tot overwerk. 

3 De werkgever stelt gedurende werktijden een behoorlijke ruimte beschikbaar waar in afzondering 

kan worden gevoed of gekolfd. Zo nodig stelt de werkgever - bijvoorbeeld door aanpassing van 

de werktijden - de werkneemster in de gelegenheid het kind elders te voeden. Tot negen 

maanden na de bevalling en maximaal een kwart van de arbeidsduur mag de werknemer van 

deze voorziening gebruik maken. 

ARTIKEL 3.5 COMPENSATIE-UREN VOOR ARBEID OP ZATERDAG, ZON EN 
FEESTDAGEN 

Ingeval een werknemer incidenteel op zaterdag moet werken, zal in dezelfde of in de volgende 

week een hele dag of twee halve dagen gecompenseerd op basis van tijd voor tijd desgewenst 

vrijaf opgenomen kunnen worden. 

2 Indien de werktijd op zaterdag boven 8 uur uitkomt dan wordt het meerdere gezien als overwerk 

en is de overwerktoeslag conform artikel 4.8 van toepassing. Een werknemer mag, in het kader 

van dit artikel, nooit meer dan 12 uur per dag worden ingeroosterd en zal dus ook niet meer 

compensatie kunnen ontvangen. 

3 In elk geval worden geen werkzaamheden verricht op tenminste dertien zondagen per periode 

van zes maanden. 

4 Gedurende het festivalseizoen dat in de regel loopt van mei tot september geldt dat in overleg 

tussen werkgever en werknemer bepaald wordt wanneer de gewerkte tijd gecompenseerd wordt. 

5 Indien een werknemer voor of bij een desbetreffende opdracht tegenover de werkgever verklaart 

gewetensbezwaren te hebben tegen arbeid op zondagen of algemeen erkende religieuze dagen 

kan de werknemer tot die arbeid niet worden verplicht. 

6 De compensatie uren dienen binnen 3 maanden na opbouw te worden opgenomen. Bij het niet 

opnemen van deze compensatie uren binnen 3 maanden na het ontstaan ervan, vervalt het recht 

op deze uren. Deze uren kunnen niet uitbetaald worden. 

7 Ingeval een werknemer incidenteel op een zon- of feestdag moet werken, dan geldt artikel 4.8. 

Paraaf: 17 van 75 



Oxfam Novib CAO DEEL A I april 2019- maart 2022 

ARTIKEL 3.6 VERSCHOVEN UREN 

Onder verschoven uren wordt verstaan uren gedurende welke een werknemer buiten de 

individuele werktijd (normale rooster) werkt, doch binnen het aantal uren waarop op basis van het 

normale rooster zou zijn gewerkt, ten gevolge van het feit dat de werkzaamheden niet binnen het 

normale rooster kunnen worden verricht. 

2 Onder voornoemde werkzaamheden vallen telemarketing activiteiten , festivals , evenementen en 

werk gerelateerde bijeenkomsten. 

ARTIKEL 3.7 OVERGANGSREGELING IVM AFSCHAFFING SENIORENREGELING 

De seniorenregeling is per 1 april 2014 afgeschaft, nieuwe deelname is niet meer mogelijk. 

2 Opgebouwde rechten tot 1 april 2014 blijven gehandhaafd maar worden bevroren, verdere 

opbouw is niet meer mogelijk, zie bijlage F oude regelingen 

3 Deelnemers aan de regeling mogen de meer gewerkte uren dan het aantal leeftijdsuren niet 

aanmerken als vakantie- en of compensatie uren. 

4 De reiskosten en vakantiedagen van de deelnemers worden aangepast naar rato van het 

werkelijk aantal gewerkte uren (uren dienstverband minus leeftijdsuren). 

ARTIKEL 3.8 VERSCHUIVING VAN WERKDAGEN BINNEN EEN KALENDERJAAR 

De werknemer kan de leidinggevende verzoeken om maximaal 12 hele dagen of 24 halve dagen 

te verschuiven naar een andere werkweek in het kalenderjaar. 

2 Op een dergelijk verzoek wordt door de leidinggevende beslist, waarbij het belangrijkste 

criterium is of de jaarplanning een dergelijke spreiding van de werkzaamheden over het jaar 

toelaat. 

ARTIKEL 3.9 THUIS WERKEN 

De werknemer kan bij de leidinggevende een verzoek indienen voor thuis werken. Op een 

dergelijk verzoek wordt door de leidinggevende beslist, waarbij de volgende criteria in 

beschouwing worden genomen: 

a het werk moet het toelaten. 

b het gaat om een tijdelijke afspraak . 

c er geldt een maximering tot één dag per week. 

e er worden geen vergoedingen gegeven voor de werkplek thuis en de werknemer is er zelf 

voor verantwoordelijk dat de werkplek thuis voldoet aan de daaraan in redelijkheid te stellen 

normen. Zou de werkgever worden aangesproken op de kwaliteit van de werkplek, dan wordt 

het thuiswerken onmiddellijk beëindigd. 
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HOOFDSTUK IV INKOMEN 

ARTIKEL 4.1 BEPALING VAN HET SCHAALSALARIS EN HET MAANDSALARIS 

De werknemer wordt gesalarieerd volgens de in bijlage A bij de CAO opgenomen salaristabel. 

2 De werknemer wordt op grond van zijn functie ingedeeld in de salarisschaal, behorend bij de 

niveau-indeling van zijn functie. In bijlage A is ook een functiematrix opgenomen van alle functie

indelingen die van toepassing zijn bij afsluiten van deze CAO. Mochten er wijzigingen optreden 

dan zal de vanaf dat moment geldende functiematrix digitaal via Gompass gepubliceerd worden. 

3 Indien een werknemer twee functies uitoefent dan wordt hij ingeschaald op basis van de functie 

die het merendeel van de uren per week uitoefent. Als hij de tweede functie meer dan 25% van 

zijn werktijd uitoefent dan wordt hij voor die werktijd ingeschaald volgens de inschaling van de 

tweede functie. 

4 Bij aanstelling wordt als regel het minimum salaris toegekend behorende bij de betreffende 

salarisschaal. Van deze regel zal door de werkgever worden afgeweken indien leeftijd, opleiding 

en/of ervaring dit rechtvaardigen. 

5 De bedragen in de salaristabel gelden wanneer de werknemer is aangesteld in een volledig 

dienstverband. Bij deeltijdwerkers wordt het maandsalaris bepaald naar rato van de omvang van 

de individuele arbeidsduur. 

ARTIKEL 4.2 UITBETALING VAN HET SALARIS 

De uitbetaling van het salaris geschiedt per maand; het salaris dient uiterlijk op de voorlaatste 

dag van die maand ter beschikking van de werknemer te zijn. 

2 Het salaris wordt uitbetaald tot en met de dag waarop de dienstbetrekking eindigt. 

3 Aan de werknemer met wie dat is overeengekomen, kan bij uitzondering een voorschot ten 

bedrage van ten hoogste 75% van het te verwachten netto salaris worden uitbetaald. Het 

voorschot wordt met de uitbetaling van het eerstvolgende salaris verrekend. 

4 Voorexpats geldt een bedrag van ten hoogste € 5000,-- terug te betalen in 5 maanden. 

ARTIKEL 4.3 ALGEMENE LOONSVERHOGING 

Per 1 april 2019 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 2,3%. Per 1 april 2020 

worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 2,3%. Per 1 april 2021 worden de 

salarissen en salarisschalen verhoogd met 2,3%. 

ARTIKEL 4.4 FUNCTIONERINGSAFHANKELIJKE VERHOGINGEN 

De doorlooptijd in de schalen is bepaald op maximaal 11 jaar bij goed functioneren. 

2 De werknemer ontvangt jaarlijks per 1 augustus een verhoging volgens de geldende salaristabel 

tot het maximum van de schaal is bereikt. De basis van de verhoging is de beoordelingscode. 

Een werknemer kan nooit meer treden ontvangen dan er nog ruimte is in zijn salarisschaal. Voor 

de salarisverhoging per 1 augustus van een jaar is de beoordelingscode over het voorgaande 

jaar bepalend. 
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Beoordelingscode #treden 

Onvoldoende 0 

Matig 1 

Goed 3 

Zeergoed 4 

Excellent 5 

3 Werknemers die op of na 1 oktober van een bepaald jaar in dienst zijn getreden hebben per 1 

augustus daaropvolgend geen recht op een periodieke verhoging. Een gesprek waarin de 

resultaatafspraken en ontwikkelpunten (Goal setting/development plan) worden besproken dient 

wel gehouden te worden. 

4 Werknemers die op of na 1 oktober van een bepaald jaar in een nieuwe functie zijn aangesteld 

hebben per 1 augustus daaropvolgend geen recht op een periodieke verhoging, indien bij deze 

nieuwe aanstelling een salarisverhoging is toegekend . Een gesprek waarin de resultaatafspraken 

en ontwikkelpunten (Goal setting/development plan) worden besproken dient wel gehouden te 

worden. 

5 Werknemers die in enig jaar 6 maanden of meer voor de volledige arbeidsduur afwezig zijn 

(geweest) ten gevolge van arbeidsongeschiktheid ontvangen nog éénmaal een periodieke 

verhoging. Deze is gebaseerd op de laatste beoordeling met een maximum van 3 treden. 

6 Werknemers die in enig jaar 6 maanden of meer voor de volledige arbeidsduur afwezig zijn 

geweest (bijvoorbeeld in verband met langdurig verlof) hebben per 1 augustus in het 

daaropvolgende jaar geen recht op een periodieke verhoging. 

7 Werknemers die de organisatie binnen 6 maanden gaan verlaten hoeven ook niet beoordeeld te 

worden. Zij ontvangen bij een reguliere fulltime inzet (indien zij niet op hun maximum staan) wel 

de periodieke verhoging. 

ARTIKEL 4.5 EINDEJAARSUITKERING 

In december van elk jaar wordt een eindejaarsuitkering van 1 ,5% van het bruto loon van dat jaar 

inclusief vakantiegeld uitbetaald, naar rato van de lengte van het aantal gewerkte maanden. 

2 Het vloerbedrag van de eindejaarsuitkering bedraagt € 75,- naar rato van het dienstverband. 

3 Bij uitdiensttreding wordt de eindejaarsuitkering naar rato van het aantal gewerkte maanden met 

de eindafrekening verrekend. 

ARTIKEL 4.6 WIJZIGING VAN FUNCTIE 

Functie hoger niveau 

a De werknemer die wordt aangesteld in een functie die in een hogere salarisschaal is 

ingedeeld, wordt met ingang van de datum van overplaatsing in deze salarisschaal ingedeeld. 

b De werknemer wordt ingeschaald in het naast hogere trede + 3 treden van de schaal waar de 

nieuwe functie is ingedeeld . 

2 Functie lager niveau - demotie 

a Indien een functie in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld of de werknemer gaat een lager 

ingeschaalde functie vervullen, dan kan zijn salaris ten hoogste uitlopen tot het maximum dat 

bij die lagere schaal behoort. 
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b Is de werknemer op het tijdstip van functiewijziging al ingeschaald op of boven het maximum 

van de lagere schaal, dan wordt hij ingeschaald op het maximum salaris van die lagere schaal. 

c Ligt het salaris op het moment van functiewijziging al boven het maximum van de lagere 

schaal, dan wordt het verschil beschouwd als een individuele toeslag. Deze toeslag blijft 

administratief deel uitmaken van het salaris en telt mee voor vakantiegeld, 

pensioengrondslag, etc. 

d Stijgt het salaris bij algemene loonronden, dan daalt de toeslag dienovereenkomstig: het 

inkomen blijft bevroren tot het salaris correspondeert met het maximum van de betreffende 

schaal en de toeslag kan vervallen . Vanaf dat tijdstip zijn de algemene loonronden weer van 

toepassing. 

e Voor werknemers die in verband met medische beperkingen een andere functie gaan 

uitoefenen, kunnen maatwerk afspraken worden gemaakt. 

f Bij demotie - in het geval een werknemer vrijwillig solliciteert naar een functie in een lagere 

schaal zal de werknemer ook in deze lagere schaal worden ingedeeld . De werknemer wordt, 

indien mogelijk, horizontaal ingeschaald tot het maximum van de nieuwe schaal. De 

schaalverlaging gaat eerst in 2 maanden na de demotie. 

3 Functie van gelijk niveau 

Als de werknemer een andere functie gaat uitoefenen waaraan dezelfde salarisschaal is 

verbonden, behoudt de werknemer op het moment van deze functiewijziging ten minste 

aanspraak op het salaris dat hij in de vorige functie ontving. 

ARTIKEL 4.7 VAKANTIE TOESLAG 

De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag voor iedere maand of ieder deel van een 

maand waarin hij salaris heeft genoten. 

2 De vakantietoeslag bedraagt per maand 8% van het bedrag dat de betrokken werknemer in die 

maand aan salaris heeft genoten. 

3 De vakantietoeslag wordt eenmaal per jaar, in de maand mei, betaald over de periode van twaalf 

maanden, die is begonnen met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. 

4 Bij ontslag van de werknemer vindt betaling plaats over het tijdvak, gelegen tussen het einde van 

de laatst verstreken periode waarover de vakantietoeslag is betaald en de datum van het ontslag. 

5 Bij indiensttreding na het begin van de periode waarover vakantietoeslag wordt uitbetaald, 

geschiedt de betaling over de tijd gelegen tussen de datum van indiensttreding en het einde van 

die periode. 

ARTIKEL 4.8 OVERWERK TOESLAG 

Van overwerk is sprake wanneer meer wordt gewerkt dan de normale arbeidsduur, zonder dat 

sprake is van een rooster; is er sprake van een rooster, dan is sprake van overwerk wanneer de 

gemiddelde arbeidsduur tijdens de roosterperiode boven de normale arbeidsduur ligt. 

2 Indien met een werknemer met een deeltijddienstverband schriftelijk wordt overeengekomen voor 

een omschreven periode tijdelijk extra uren te werken , waarbij het totale aantal te werken uren 

niet hoger is dan de normale arbeidsduur, ontvangt betrokkene per extra gewerkt uur een uurloon. 

In dit geval is er geen sprake van overwerk. 

3 Bij overwerk gelden de volgende regels: 

a uitloop van de dagelijkse arbeidsduur tot maximaal een half uur, met het doel een bepaalde 
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taak te beëindigen, wordt niet als overwerk beschouwd. 

b de werknemer kan niet worden verplicht meer dan 30 uur per maand over te werken. 

c overwerk zal zo veel mogelijk worden beperkt. 

d de werknemer die ouder dan 55 jaar is, kan niet verplicht worden tot overwerk. 

e de zwangere werkneemster kan niet verplicht worden tot overwerk. 

4 Vergoeding voor overwerk voor overwerkuren op 

a maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur en 20.00 uur: ieder uur overwerk geeft recht op 

1 uur verlof. 

b maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 7.30 uur of op zaterdag, zon- of feestdagen: 

ieder uur overwerk geeft recht op 1 ,25 uur verlof. 

5 Indien naar het oordeel van de werkgever het belang van Oxfam Novib zich verzet tegen het 

toekennen van het verlof of de werknemer dit verlof in geld gecompenseerd wenst te zien, kan 

de werkgever besluiten het verlof om te zetten in een financiële vergoeding op basis van het voor 

de werknemer geldende uurloon. 

6 De vergoeding in verlof wordt zo spoedig mogelijk toegekend. Wanneer zij echter niet binnen 6 

maanden na afloop van de kalendermaand volgende op die waarin het overwerk plaatsvond is 

toegekend, wordt de vergoeding in verlof automatisch omgezet in de financiële vergoeding als 

bedoeld in lid c. 

7 Bij overwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel : 

a ontvangen werknemers met een salaris niet hoger dan schaal 4 per maand een vergoeding 

voor alle overwerkuren. 

b ontvangen werknemers met een salaris in schaal 5 of schaal 6 geen vergoeding voor de 

eerste 10 uur van het per maand verrichte overwerk. 

c ontvangen werknemers met een salaris in schaal 7 of schaal 8 geen vergoeding voor de 

eerste 15 uur van het per maand verrichte overwerk. 

d ontvangen werknemers met een salaris vanaf schaal 9 geen vergoeding voor overwerk. 

8 Indien in aansluiting op de werkdag langer dan twee uur wordt overgewerkt, worden de kosten 

van een maaltijd vergoed. Tevens wordt dan een pauze van dertig minuten ingelast die als 

overwerk wordt aangemerkt. 

9 De verschoven uren zoals genoemd in artikel 3.6 komen niet voor een toeslag in aanmerking. 

ARTIKEL 4.9 WAARNEMING TOESLAG 

Waarneming functie hoger niveau 

a Wordt de werknemer geheel of in belangrijke mate de tijdelijke waarneming opgedragen van 

een functie op een hoger functieniveau dan waarin de werknemer zelf is ingedeeld, dan wordt 

er een toeslag toegekend van 2% van het bruto maandloon . 

b De waarnemingsperiade moet langer zijn dan 1 maand aaneengesloten. 

ARTIKEL 4.10 ARBEIDSMARKT TOESLAG 

Als bij het werven van nieuw personeel blijkt dat een specifieke functie niet ingevuld kan worden 

omdat de afstand tussen het aangeboden salaris en het gevraagde salaris dusdanig groot is dat 

er geen geschikt personeel gevonden kan worden dan kan er een arbeidsmarkttoeslag worden 

ingesteld. 

2 Om de hoogte van deze toeslag te bepalen kan Oxfam Novib een advies vragen aan een 

onafhankelijke deskundige partij. 
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3 De toeslag zal voor een vastgestelde periode afgesproken worden en zal gelden voor alle 

werknemers die dezelfde functie uitvoeren, niet zijnde hetzelfde generieke functieprofiel. 
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HOOFDSTUK V TEGEMOETKOMINGEN EN 

VERGOEDINGEN 

ARTIKEL 5.1 TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN WOON-WERKVERKEER 

De werknemer ontvangt een tegemoetkoming in de door hem gemaakte reiskosten van het 

woon-werkverkeer, 

In de vorm van een Mobility Gard of een kilometervergoeding op basis van de fiscale regels .. 

De werknemer kiest op enig moment voor de Mobility Gard of de kilometervergoeding. Dit kan 

per kwartaal gewijzigd worden door werknemer. 

2 Indien de werknemer kiest voor een Mobility Gard vind er een vergoeding plaats op basis van 

het individuele reisprofieL 

3 Indien de werknemer kiest voor een kilometervergoeding dat wordt deze vastgesteld op basis 

van de reisafstand bepaald aan de hand van de ANWB routeplanner volgens de snelste weg. 

De vergoeding wordt als vast bedrag per maand berekend volgens de methode van de 

belastingdienst. 

4 De werknemer die gerekend vanaf de standplaats binnen een straal van 3 kilometer woont, 

komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten. 

5 De in lid 1 genoemde tegemoetkoming in de vorm van een Mobility Gard wordt als volgt 

berekend: 

a Bij reizen per trein wordt de treinafstand volledig vergoed tot een maximum van 70 

treinkilometers enkele reis. 

b Ter compensatie van gemaakte (incidentele) kosten voor voor- en natransport (bus, metro 

tram of fiets) .aan beide kanten van het traject ontvangt de werknemer ook een vergoeding, 

welke aan het individuele reisprofiel worden toegevoegd. 

6 c Bij een deeltijddienstverband wordt de vergoeding vastgesteld op basis van het aantal 

werkdagen waarop gereisd wordt. 

7 Bij verhuizing op initiatief van de werknemer zijn de volgende situaties te onderscheiden : 

a oude en nieuwe woning liggen binnen een straal van 30 kilometer van de standplaats: de 

tegemoetkoming wordt gebaseerd op de feitelijke reisafstand; 

b verhuizing van een woning van binnen een straal van 30 kilometer naar buiten een straal 

van 30 kilometer rondom de standplaats: de tegemoetkoming wordt gebaseerd op een 

reisafstand van maximaal 30 kilometer; 

c verhuizing van een woning buiten een straal van 30 kilometer en de nieuwe woning is ook 

buiten een straal van 30 kilometer: de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de oude 

(d.w.z. huidige) reisafstand; 

d verhuizing van woonplaats buiten een straal van 30 kilometer naar een straal van binnen 30 

kilometer: de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de feitelijke reisafstand71ndien de 

verhuizing plaatsvindt op verzoek van Oxfam Novib geldt het voorafgaande niet en zal de 

tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer worden aangepast aan de reisafstand. De 

nieuwe tegemoetkoming gaat in op de dag van de verhuizing. 

1 0 Voor expats gelden afwijkende afspraken, zie CAO deel B. 
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ARTIKEL 5.2 REIS- EN VERBLIJFKOSTENVERGOEDING DIENSTREIZEN 

Aan de werknemer wordt voor in opdracht van de werkgever gemaakte reizen, een 

reiskostenvergoeding toegekend op basis van : 

a openbaar vervoer, tweede klasse, tenzij anders overeengekomen is. 

b een kilometervergoeding wanneer met toestemming van de werkgever van een eigen 

vervoermiddel gebruik wordt gemaakt. 

c een taxi, indien het gebruik maken van ander openbaar vervoer in strijd is met het belang van 

het werk, dan wel wanneer ander openbaar vervoer niet adequaat aanwezig is. 

2 De in lid 1 b genoemde kilometervergoeding bedraagt op jaarbasis: 

tot en met 5000 kilometer: 26 €-cent per kilometer 

van 5000 Um 10.000 kilometer: 19 €-cent per kilometer 

van 10.001 Um 20.000 kilometer: 

boven 20.000 kilometer: 

15 €-cent per kilometer 

13 €-cent per kilometer 

In deze vergoeding zijn tevens begrepen de uitgaven voor parkeren, tolheffingen en andere door 

de fiscale regelgeving vermelde uitgaven die geacht worden uit deze vergoeding te worden 

betaald. De werknemer dient zelf maandelijks het aantal ten dienste van de werkgever verreden 

kilometers bij te houden en te declareren. Het toepasselijke tarief boven de € 0,19 per kilometer 

zal onderhevig zijn aan loonheffing. 

3 Wanneer aan de dienstreis ook verblijfkosten verbonden zijn, worden de werkelijk gemaakte 

kosten vergoed zie hiervoor de expenses policy (https://oxfam.app.box.com/v/ExpensePolicy). 

De kosten dienen in overeenstemming te zijn met de omstandigheden en de duur van de 

dienstreis. De werknemer dient hierbij de normen van redelijkheid in acht te nemen 

4 De werknemer dient de bescheiden te kunnen overleggen waaruit het bedrag van de vergoeding 

kan worden vastgesteld. 

5 De vergoedingen worden als regel in de maand volgend op de maand na indiening van de 

declaratie uitgekeerd. 

6 Voorexpats gelden afwijkende afspraken, zie CAO deel B. 
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ARTIKEL 5.3 VERGOEDING (EXTRA) KINDEROPVANG EN NASCHOOLSE 
OPVANG 

Kosten voor kinder- en naschoolse opvang door een erkend kinderopvangcentrum worden 

rechtstreeks vergoed door de Belastingdienst uit hoofde van de zogenaamde kindertoeslag. De 

werknemer dient hiertoe zelf actie te ondernemen. 

2 Kosten gemaakt voor extra kinderopvang door (niet-erkende) kinderopvangbedrijven of door privé 

personen gedurende dienstreizen en/of door de werkgever verplicht gestelde opleidingen en 

trainingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen indien in deze situaties voor extra 

kinderopvang. 

3 Om voor een vergoeding voor kinderopvang tijdens dienstreizen in aanmerking te komen moet 

de werknemer bij de reisvoorbereiding vooraf een aanvraag doen bij HR middels een 

aanvraagformulier. De werknemer geeft hierbij aan : 

b waarom moet worden betaald voor niet-geregistreerde kinderopvang in de sociale omgeving 

(buren/vrienden e.d) 

c wat de duur is van de opvang, hoe de opvang wordt gerealiseerd 

d wat de kosten zijn van de opvang 

4 De werknemer ontvangt schriftelijk bericht over de aanvraag. Aanvragen achteraf worden niet in 

behandeling genomen. 

5 De vergoeding per kind zijn voor de uren dat het kind daadwerkelijk bij de opvang is (dus niet als 

het bijvoorbeeld naar school is), 

6 De vergoeding bedraagt de kosten die de werknemer voor de opvang betaalt. 

7 De kinderopvangkosten worden uitbetaald aan de werknemer, na gespecificeerde declaratie door 

de partij die de opvang regelt. De werknemer levert de nota in bij HR. 

ARTIKEL 5.4 VERGOEDINGEN BIJ VERHUIZING 

De werknemer die zich naar het oordeel en in het belang van de werkgever moet vestigen in een 

andere woonplaats, heeft, mits dit bij aanstelling of overplaatsing dan wel uiterlijk binnen een jaar 

na de datum daarvan schriftelijk is overeengekomen, recht op een tegemoetkoming in de 

verhuiskosten. Het is aan de werkgever om te beslissen of verhuizing noodzakelijk is en in belang 

van de werkgever. De werknemer die vrijwillig verhuist, komt niet in aanmerking voor een 

vergoeding. 

2 Ook bestaat aanspraak op de in lid 1 bedoelde tegemoetkoming indien het medisch noodzakelijk 

is - blijkend uit een vóór de verhuizing afgegeven schriftelijke verklaring van een door de 

werkgever aangewezen geneeskundige - dat de werknemer, zijn partner of een inwonend kind 

verhuist. 

3 De in het eerste lid bedoelde woonplaats dient te zijn de gemeente van de plaats van 

tewerkstelling van de werknemer dan wel een andere gemeente waarmee de werkgever 

uitdrukkelijk heeft ingestemd. 

4 Oxfam Novib is niet verantwoordelijk voor het vinden van geschikte huisvesting. HR kan 

basisinformatie verschaffen over mogelijkheden voor huur- of koopwoningen in Den Haag en 

omstreken. Waar mogelijk schakelt HR toekomstige collega's of andere werknemers van Oxfam 

Novib in. 

5 De tegemoetkoming in de verhuiskosten bestaat uit: 

a een bedrag voor de kosten, verbonden aan het vervoer van de werknemer en zijn gezin op 

de dag van de verhuizing naar de nieuwe woning, op basis van openbaar vervoer per tweede 
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klasse. 

b een bedrag voor de kosten van vervoer van bagage en van de inboedel van de oude naar de 

nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken, met een maximum 

van € 2545,-- . 

c gedurende maximaal twee maanden een bedrag voor de huur van de oude woning, indien 

rondom de verhuisdatum sprake is van gelijktijdige huurbetaling voor zowel de oude als de 

nieuwe woning; 

d een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, als volgt te 

bepalen: 

I indien de werknemer op de dag waarop de verplichting, dan wel de medische noodzaak 

tot verhuizing ontstaat, een eigen huishouding voert, wordt dit bedrag gesteld op 10% van 

het jaarsalaris op de dag van de verhuizing met een maximum van € 2290,-- netto. 

11 indien de werknemer op de dag waarop de verplichting, dan wel de medische noodzaak 

tot verhuizing ontstaat, geen eigen huishouding voert, wordt dit bedrag gesteld op 4% 

procent van het jaarsalaris op de dag van de verhuizing met een maximum van € 2290,-

netto. 

111 onder het voeren van een eigen huishouding wordt verstaan: het bewonen van een 

woonruimte met een eigen inboedel, de gebruikelijke stoffering en eigen keukenuitrusting. 

6 Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer of ten gevolge van 

aan de werknemer zelf te wijten omstandigheden of feiten, binnen een jaar na indiensttreding of 

verhuizing, kan de werkgever verlangen dat de in artikel5.41id 5 bedoelde tegemoetkoming wordt 

terugbetaald onder aftrek van één-twaalfde deel daarvan voor iedere maand dat de werknemer 

na de indiensttreding c.q. de verhuizing in dienst van de werkgever is geweest, respectievelijk 

gebleven. 

7 Het verzoek om toekenning van de verhuiskostenvergoeding moet zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen zes maanden na de verhuizing, gespecificeerd en voorzien van bewijsstukken bij 

de werkgever worden ingediend. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit van bewijsstukken 

voorziene verzoek is de werkgever verplicht datgene wat de werknemer aan verhuiskosten 

toekomt te betalen. 

8 Voorexpats gelden afwijkende afspraken, zie CAO deel B. 

ARTIKEL 5.5 TELEFOONKOSTENVERGOEDING 

De betreffende regeling is terug te vinden in het Oxfam Novib expenses policy. 

ARTIKEL 5.6 VERGOEDING SCHOOLKOSTEN VOOR KINDEREN VAN 
INTERNATIONALE WERKNEMERS 

Voor internationale werknemers die vanuit het buitenland gerekruteerd zijn en in Nederland 

werkzaam zijn, geldt dat als de werknemer voldoet aan de criteria er altijd een verzoek 

ingediend zal worden bij de belastingdienst voor het toepassen van de 30% regeling. 

2 Indien de werknemer een tijdelijk contract heeft zonder uitzicht op verlenging, en die geen 

gebruik kan maken van de 30% regeling zullen de kosten van een Internationale School 

vergoedt worden ter hoogte van 75% van het basistarief van de International School The 

Hague. 

3 Als de werknemer een vast contract heeft of uitzicht hierop wordt geen vergoeding gegeven en 

wordt ervan uitgegaan dat de kinderen van de betreffende werknemer kunnen instromen in het 
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reguliere Nederlandse onderwijs. 
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HOOFDSTUK VI VAKANTIE EN (BIJZONDER) VERLOF 

ARTIKEL 6.1 BASISVAKANTIE 

Per kalenderjaar heeft de werknemer bij een volledig dienstverband recht op 144 wettelijke 

vakantie uren en 64 bovenwettelijke vakantie uren met behoud van salaris. 

2 Voor deeltijdwerkers wordt het aantal vakantie uren berekend naar evenredigheid van de omvang 

van het dienstverband. 

3 Wanneer de werknemer gedurende het kalenderjaar in dienst dan wel uitdienst treedt, wordt het 

aantal vakantie uren berekend naar evenredigheid van de periode van het dienstverband in het 

kalenderjaar. 

4 Bij vertrek in de loop van het kalenderjaar worden ten onrechte genoten vakantie uren in geld 

omgerekend op basis van het laatst genoten salaris. Dit bedrag wordt op de laatste salarisbetaling 

ingehouden of binnen 30 dagen hier op volgend. 

5 De werkgever kan jaarlijks, na instemming van de ondernemingsraad , enkele vakantiedagen als 

verplichte vakantiedag aanwijzen. 

ARTIKEL 6.2 OVERGANGSREGELING IVM AFSCHAFFING LEEFTIJDSVAKANTIE 

De leeftijdsvakantie is per 1 april 2014 afgeschaft. 

2 De regeling is bevroren voor medewerkers die op of voor 31 maart 2014 gebruik maakten van 

deze regeling, zie bijlage F. 

3 Het totaal van opgebouwde vakantierechten tot 1 april 2014 blijft gehandhaafd maar wordt 

bevroren met een maximum van 32 vakantiedagen ( totaal basisvakantie en leeftijdsvakantie). 

Verdere verhoging van het totaal aantal vakantiedagen in verband met leeftijd wordt niet meer 

toegepast. 

4 De regels zoals vastgelegd in artikel 6.1, lid 2 tot en met 5, zijn ook op de leeftijdsvakantie van 

toepassing. 

ARTIKEL 6.3 OPNEMEN VAN VAKANTIE 

De werknemer is verplicht één maal per jaar, twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen, 

het zogenaamde groot verlof. Indien het aantal vakantiedagen toereikend is, bestaat de 

mogelijkheid voor de werknemer een vakantie van meer dan twee aaneengesloten weken te 

nemen. 

2 De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie dienen door de werknemer tijdig in overleg 

met de werkgever te worden bepaald. 

3 De werknemer dient tijdig een verzoek tot het genieten van niet aaneengesloten vakantiedagen 

(snipperdagen) in te dienen, zodat overleg kan plaatsvinden. Deze snipperdagen dienen bij de 

direct leidinggevende te worden aangevraagd. 

4 Verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer het belang van de werkgever dit dringend 

noodzakelijk maakt. Indien de werknemer als gevolg van het intrekken van de vakantie geldelijke 

schade lijdt, wordt deze hem vergoed. Indien de werknemer als gevolg van het 

intrekken van de vakantie op een bepaalde dag slechts gedeeltelijk vakantie genoot, wordt deze 

dag niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal genoten dagen. 
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ARTIKEL 6.4 VAKANTIE EN ZIEKTE 

Wanneer de werknemer voorafgaand aan dan wel tijdens een vastgestelde vakantie 

arbeidsongeschikt wordt in de zin van de Ziektewet, gelden de verleende vakantiedagen niet als 

vakantiedagen als de werknemer over die dagen aanspraak kan maken op loondoorbetaling door 

de werkgever. 

2 Wanneer de werknemer ziek is en gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid op vakantie 

wil gaan, dient hierover overleg plaats te vinden met de direct leidinggevende en dient advies te 

worden ingewonnen bij de bedrijfsarts. 

3 Gedurende de periode, waarin de werknemer ziek is, gaat de vakantieopbouw door. 

4 Indien een (langdurig) zieke werknemer vakantieverlof opneemt tijdens de ziekteperiode, worden 

de contractuele uren afgeschreven van het vakantietegoed. 

ARTIKEL 6.5 NIET GENOTEN VAKANTIE UREN 

In enig kalenderjaar niet genoten vakantie uren worden door de werknemer in een volgend 

kalenderjaar opgenomen, met dien verstande dat de werknemer in een kalenderjaar in principe 

niet meer vakantie uren kan opnemen dan anderhalf maal het toekomende aantal. In overleg en 

met akkoord van de leidinggevende kan hiervan afgeweken worden. 

2 De jaarlijks opgebouwde vakantie uren komen na 6 maanden in het volgend kalenderjaar te 

vervallen, dat wil zeggen per 1 juli van elk jaar na het jaar dat deze uren zijn opgebouwd. Indien 

er dringende redenen zijn waarom de wettelijke vakantie uren niet zijn opgenomen voor 1 juli ( 

bijvoorbeeld langdurige ziekte) dan vervallen deze pas na 5 jaar. 

3 Werkgever hanteert de systematiek dat vakantie uren die als eerste komen te vervallen, als eerste 

worden opgenomen. 

4 Bij beëindiging van het dienstverband zullen de nog niet genoten vakantie uren worden uitbetaald 

volgens het laatst genoten salaris, indien en voor zover zij nog niet verjaard zijn. 

ARTIKEL 6.6 FEESTDAGEN 

Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 

beide Kerstdagen en de als zodanig door de Rijksoverheid erkende nationale (Nederlandse) 

feest- en gedenkdagen zijn op de dag zelf vrije dagen voor de werknemer zonder vermindering 

van vakantie. 

2 De werknemer heeft het recht om op een voor hem officiële religieuze feestdag een vakantiedag 

op te nemen. 

3 Voor expats geldt dat per land wordt vastgesteld welke nationale feestdagen als vrije dagen 

worden aangemerkt met een maximum van 8 dagen op jaarbasis. Indien er meer dan 8 erkende 

nationale feestdagen zijn dan worden deze extra dagen in mindering gebracht op de 

vakantiedagen met een maximum van 3. 
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ARTIKEL 6.7 BUITENGEWOON VERLOF 

In alle bijzondere gevallen waar andere verlofregelingen niet in voorzien, kan de werknemer de 

werkgever verzoeken buitengewoon verlof te verlenen. 

2 Het al dan niet verlenen van het verlof is ter beoordeling van de werkgever, evenals de condities 

waaronder het verlof wordt verleend, zoals het niet, dan wel geheel of gedeeltelijk doorbetalen 

van salaris. 

ARTIKEL 6.8 VERLOF NA EEN DIENSTREIS IN HET BUITENLAND 

Voor een aaneengesloten periode tot 1 week dat de werknemer op dienstreis in het buitenland 

is, wordt direct aansluitend op de dienstreis 1 dag extra betaald verlof verleend. Voor een 

aaneengesloten periode tot en met 2 weken worden 2 dagen extra betaald verlof verleend en 

voor een aaneengesloten periode tot en met 3 weken worden 3 dagen extra betaald verlof 

verleend. Indien de lengte van de dienstreis langer is, zal het extra verlof conform bovenstaande 

regeling uitgebreid worden. 

2 Elke feestdag wordt gecompenseerd met 1 vrije dag, met dien verstande dat deze vrije dag 

binnen 3 maanden na die feestdag opgenomen dient te worden. 

3 Bij het niet opnemen van deze compensatie uren binnen 3 maanden na opbouw, vervalt het recht 

op deze uren 

4 Voor expats geldt deze regeling niet indien een zgn. verlengde dienstreis plaatsvindt voor de 

duur langer dan twee weken met een en dezelfde standplaats. 

ARTIKEL 6.9 ZWANGERSCHAPS EN BEVALLINGSVERLOF 

De vrouwelijke werknemer heeft, met inachtneming van de bepalingen van de Ziektewet, recht 

op een zwangerschaps- en bevallingsverlof met behoud van salaris. 

2 De totale periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof beslaat minimaal 16 weken. Het 

verlof kan ingaan tussen 6 en 4 weken vóór de dag na de uitgerekende datum (de vermoedelijke 

bevallingsdatum). Werkneemster mag zelf bepalen op welke dag binnen deze periode het verlof 

begint. Een uitzondering hierop is als werkneemster (gedeeltelijk) ziek is ten gevolge van de 

zwangerschap, dan gaat het verlof automatisch in 6 weken voor de uitgerekende datum. 

3 Na de bevalling heeft werkneemster altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Wordt 

de baby eerder dan de uitgerekende datum geboren dan gaat het bevallingsverlof in op de 

uitgerekende datum. Wordt de baby geboren na de uitgerekende datum dan gaat het 

bevallingsverlof in op de feitelijke bevallingsdatum 

4 In overleg met de werkgever kan het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de bevalling 

gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Een verzoek hiertoe 

dient uiterlijk 3 weken na de bevalling ingediend te zijn . Als de moeder overlijdt tijdens het 

bevallingsverlof kan de partner het resterende verlof overnemen. Het gaat dan om verlof voor de 

periode tot 1 0 weken na de bevalling. 

5 Bij langdurige ziekenhuisopname van het kind kan het bevallingsverlof tot maximaal 10 weken 

worden uitgebreid 
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ARTIKEL 6.10 OUDERSCHAPSVERLOF 

Met ouderschapsverlof werkt de medewerker tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind 

tot 8 jaar. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat de medewerker per 

week werkt. 

Voor de meest actuele regelgeving omtrent onbetaald ouderschapsverlof verwijzen wij u naar de 

website van de overheid. U kunt daarvoor de onderstaande link gebruiken: 

https://www. rijksoverheid. nl/ond erwe rpe n/oud erschapsverlof 

1. Oxfam Novibkent ook een gedeeltelijk betaalde ouderschapsverlofregeling. Om daar een 

beroep op te kunnen doen gelden de aanvullende criteria: 
a. de medewerker heeft na zijn indiensttreding een kind, adoptiekind of erkend kind 

gekregen. Of de medewerker zorgt voor een pleegkind, stiefkind of aspirant
adoptiekind die bij de medewerker woont volgens de basisregistratie personen. 

b. het kind waar het verlof voor wordt aangevraagd heeft de 4-jarige leeftijd nog niet 
bereikt. 

c. de medewerker is langer dan 1 jaar in dienst. 
d. voor ieder kind kan de medewerker éénmaal ouderschapsverlof opnemen. Als de 

medewerker gelijktijdig met betrekking tot meer dan één kind voldoet aan de 
vereisten van lid 1, bestaat slechts ten aanzien van één van die kinderen recht op 
verlof. In het geval van een meerling bestaat daarom het recht op ouderschapsverlof 
voor ieder kind, maar kan het verlof niet tegelijkertijd voor beide (of meer) kinderen 
gestapeld worden. 

e. het aantal op te nemen ouderschapsverlofuren per week is maximaal de helft van het 
aantal contract uren per week. De medewerker kan de werkgever verzoeken om het 
verlof in een kortere of langere periode met meer respectievelijk minder uren per 
week op te nemen. De werkgever stemt in met het verzoek tenzij gewichtige redenen 
zich daartegen verzetten. 

f. het ouderschapsverlof kan ook gesplitst worden in maximaal drie delen, met een 
minimum van elk één maand. 

g. de medewerker krijgt 50% doorbetaling van het salaris over 13 weken keer de 
individuele arbeidsduur per week. 

h. Als de medewerker de arbeidsovereenkomst op zijn verzoek beëindigt, tijdens of 

binnen 6 maanden na het einde van het betaalde ouderschapsverlof, dan betaalt hij 

het doorbetaalde salaris over het ontvangen ouderschapsverlof aan de werkgever 

terug. 

Paraaf: 

Voorbeeld 1: 

Een medewerker werkt 36 uur per week en neemt 8 uur ouderschapsverlof per week op. 

Het wettelijk recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 x 36 uur = 936 uur. 

Het betaalde recht bedraagt 13 x 36 uur = 468 uur. Over deze uren krijgt de medewerker 

50% van zijn loon doorbetaald, wat neerkomt op 234 uur. 

Per week krijgt de medewerker dus 28 uur zijn normale loon betaald + 4 uur betaald 

ouderschapsverlof (50% van 8 uur ouderschapsverlof per week). Dit duurt tot de 468 uur 

opgebruikt zijn, dus voor een periode van ongeveer 58 weken. Daarna loopt het wettelijke 

(onbetaalde) ouderschapsverlof nog door .. Dit duurt dan nog tot de 936 uur zijn 

32 van 75 



Oxfam Novib CAO DEEL A I april 2019- maart 2022 

opgebruikt, dus nog een periode van ongeveer 58 weken. 

In loon uitgedrukt ziet dit er zo uit: 

Deze medewerker heeft een bruto maand loon van € 3.666,- (voor 36 uur). Over de 

periode met het betaalde ouderschapsverlof ontvangt de medewerker per maand een 

bruto loon van € 3.258,- voor 28 uur werken en 4 uur betaald ouderschapsverlof. Over de 

periode van alleen onbetaald ouderschapsverlof ontvangt de medewerker per maand een 

bruto loon van € 2. 852, -, voor 28 uur werken. 

Voorbeeld 2: 

Een medewerker werkt 32 uur per week en neemt 16 uur ouderschapsverlof per week op. 

Het wettelijke recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 x 32 uur= 832 uur. 

Het betaalde recht bedraagt 13 x 32 uur = 416 uur. Over deze uren krijgt de medewerker 

50% van zijn loon doorbetaald, wat neerkomt op 208 uur. 

Per week krijgt de medewerker dus 16 uur zijn normale loon betaald + 8 uur betaald 

ouderschapsverlof (50% van 16 uur ouderschapsverlof per week) . Dit duurt tot de 416 uur 

opgebruikt zijn, dus voor een periode van ongeveer 26 weken. Daarna loopt het wettelijke 

ouderschapsverlof nog door. Dit duurt dan nog tot de 832 uur zijn opgebruikt, dus nog een 

periode van ongeveer 26 weken. 

In loon uitgedrukt ziet dit er zo uit: 

Deze medewerker heeft een bruto maand loon van € 3.258,- (voor 32 uur). Over de 

periode met het betaalde ouderschapsverlof ontvangt de medewerker per maand een 

bruto Joon van € 2.444,- voor 16 uur werken en 8 uur betaald ouderschapsverlof Over de 

periode van alleen onbetaald ouderschapsverlof ontvangt de medewerker per maand een 

bruto Joon van € 1. 629, -, voor 16 uur werken. 

2 De medewerker meldt het voornemen verlof te nemen tenminste twee maanden voor het 

door hem gewenste tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever onder 

opgave van: 
a. de aaneengesloten periode van het verlof. 
b. het aantal uren verlof per week. 
c. de spreiding van de verlofuren over de week. 

De tijdstippen van ingang en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van 

de datum van de bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van 

de verzorging. 

De werkgever kan, na overleg met de medewerker, de spreiding van de uren over de 

week op grond van gewichtige belangen wijzigen en wel tot één maand vóór het door de 

medewerker opgegeven tijdstip van ingang van het verlof. 

3 De werkgever is verplicht in te stemmen met een verzoek van de medewerker het verlof 

niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, tenzij 

gewichtige belangen van de werkgever zich hiertegen verzetten. De werkgever behoeft 

aan het verzoek niet met ingang van een vroeger tijdstip gevolg te geven dan vier weken 

na het verzoek. 

4 Bij ziekte tijdens het ouderschapsverlof vindt geen opschorting van het verlof plaats. 

Paraaf: 

Voorts wordt voor de toepassing van artikel 7.4 lid 1 het bedrag van de doorbetaling van 

het salaris tijdens ziekte voor de werknemer berekend op basis van het salaris dat wordt 

genoten tijdens het ouderschapsverlof. 
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5 Over ouderschapsverlof uren die worden doorbetaald vindt vakantieopbouw plaats. 

Tijdens de periode van ouderschapsverlof vindt geen opbouw van vakantiedagen plaats 

over de onbetaalde uren van ouderschapsverlof 

6 Tijdens de periode van ouderschapsverlof vindt de pensioenopbouw plaats op basis het 

oorspronkelijke dienstverband. 

7 De werkgever draagt, met gebruikmaking van de uit het ouderschapsverlof van de 

desbetreffende medewerker vrijkomende financiële middelen, zoveel mogelijk zorg voor 

vervanging van de betrokken medewerker gedurende de verlofperiode. 

8 Vorenstaande bepalingen gelden enkel voor zover zij niet in strijd zijn met de wetgeving 

op het gebied van ouderschapsverlof. 

ARTIKEL 6.11 ZORGVERLOF 

Kortdurend zorgverlof 

a Bij ziekte van de echtgenoot, echtgenote, ouders, schoonouders, kinderen, schoonkinderen 

of personen waarvoor men verzorgingstaken heeft, kan door de werknemer een verzoek 

worden ingediend voor kortdurend zorgverlof. De aanvraag voor verlof zal alleen geweigerd 

worden door de werkgever op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Het 

verlof bedraagt maximaal tien dagen per kalenderjaar. 

b kortdurend zorgverlof is ook aan te vragen voor de noodzakelijke zorg voor grootouders, 

kleinkinderen , broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten), andere huisgenoten dan de 

kinderen of partner en voor mensen met wie er een sociale relatie bestaat en die afhankelijk 

zijn van hulp. 

c Werknemers die in deeltijd werken hebben naar rato recht op het kortdurend zorgverlof. 

d De werknemer meldt het verlof vooraf aan zijn leidinggevende, doch als dit niet mogelijk is, 

zo spoedig mogelijk. De werknemer geeft hierbij de reden van afwezigheid aan. De 

leidinggevende mag van een werknemer eisen dat deze het aannemelijk maakt dat er sprake 

is van noodzakelijke verzorging, bijvoorbeeld d.m.v. een doktersverklaring. De werknemer 

dient aannemelijk te maken dat hij degene is die het zieke gezinslid moet verzorgen en niet 

iemand anders. 

e Tijdens het kortdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op 1 00% doorbetaling van het 

bruto salaris en andere emolumenten 

2 Langdurig zorgverlof 

a Gaat het om zorgverlof in de laatste levensfase van de in lid 1 onder a en e genoemde 

personen, dan bestaat de mogelijkheid om een aanvraag te doen om zogenaamd langdurend 

zorgverlof aan te vragen . 

b Werknemers hebben recht op verlof voor in totaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur 

gedurende een periode van maximaal 12 weken per jaar, voor maximaal de helft van de 

wekelijkse arbeidsduur. Met toestemming van de leidinggevende kan worden gekozen voor 

een andere spreiding van de uren en kan het verlof worden aangepast aan de persoonlijke 

situatie van de werknemer. Het verlof mag echter niet over een langere periode dan 18 weken 

worden verspreid. 

c De werknemer dient het verzoek om verlof twee weken voorafgaand aan de voorgenomen 

ingangsdatum schriftelijk in bij zijn leidinggevende. Hierbij moet hij de werkgever informeren 
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over de reden van het verlof, de persoon die verzorging behoeft, de ingangsdatum, de 

omvang, de voorgenomen duur en de spreiding van de verlofuren. Op deze manier kan de 

leidinggevende het best de consequenties van het verzochte verlof voor zijn bedrijfsvoering 

beoordelen. De leidinggevende mag binnen een week nadat het verzoek is ingediend, van de 

werknemer eisen dat deze aanvullende informatie overlegt om aan te tonen dat het werkelijk 

om een terminaal zieke partner, ouder, kind of een levensbedreigend ziek kind gaat. Reageert 

de leidinggevende binnen een week helemaal niet op het verzoek van de werknemer, dan 

gaat het verlof in overeenstemming met de wens van de werknemer. Overigens kunnen 

leidinggevende en werknemer uiteraard in onderling overleg afspreken dat het verlof op een 

eerder tijdstip of per direct ingaat. 

d Toestemming voor verlof kan niet op een later moment worden herroepen. 

e De aanvraag voor verlof zal alleen geweigerd worden door de werkgever op grond van een 

zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. 

Het verlof eindigt met het verstrijken van de duur waarvoor het verlof is verleend; indien voor 

het verstrijken van de verleende verlofduur de persoon ten behoeve van wiens verzorging het 

verlof is verleend overlijdt, dan wel niet langer levensbedreigend ziek is, eindigt het verlof met 

ingang van de dag na die dag waarop deze omstandigheid zich heeft voorgedaan. 

g Het verlof is onbetaald, voor financiering van dit verlof kan de levensloopregeling 

aangesproken worden . 

h In het geval van het zorgen in de laatste levensfase van een echtgenoot, echtgenote, partner, 

of kind kan de werkgever in uitzonderlijke gevallen besluiten het langdurig zorgverlof voor een 

langere periode toe te kennen dan vermeld in lid 2b en volledig door te betalen voor een 

periode van maximaal 6 maanden. De beslissing hierover wordt in overleg met de werknemer 

genomen door de Directie . 

ARTIKEL 6.12 BIJZONDER VERLOF 

De volgende bepalingen zijn geldig bij (aanvragen voor) bijzonder verlof: 

a Tenzij ernstige belangen van de werkgever zich daartegen verzetten en voor zover wettelijke 

regelingen geen ruimere mogelijkheden geven, wordt de werknemer in de hieronder 

genoemde situaties bijzonder verlof toegekend met behoud van salaris. 

b De verlofdag moet betrekking hebben op het doel van het bijzonder verlof. Indien er sprake is 

van meerdere verlofdagen moeten de dagen op en aansluitend aan de dag, waar het bijzonder 

verlof betrekking op heeft, worden opgenomen. 

c Bij een deeltijd dienstverband moet de normale verdeling van werkdagen aangehouden 

worden. Het is daarom mogelijk dat een verlofdag niet op een werkdag, maar op een vrije dag 

valt. In dat geval mag/mogen de verlofdag( en) niet op een ander moment opgenomen worden. 

2 Bij zijn huwelijk, registratie van het partnerschap of het afsluiten van een duurzaam notarieel 

samenlevingscontract, met dien verstande dat dit verlof aan de werknemer ten behoeve van 

dezelfde relatie slechts eenmaal wordt toegekend: 3 dagen. 

3 Voor het bijwonen van het huwelijk of registratie van het partnerschap van: 

a een kind, aangehuwd kind of kleinkind: 1 dag. 

b een broer of zuster, zwager of schoonzuster: 1 dag. 

c een van de ouders of grootouders van de werknemer of zijn partner: 1 dag. 

4 Bij bevalling van de partner: 1 werkweek , dus 1x je wekelijkse arbeidsduur. (36 uur op fulltime 

basis). Op te nemen binnen 4 weken na de geboorte. 
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5 Bij overlijden van: 

a de partner van de werknemer of een inwonend kind: een verlof van de dag van overlijden tot 

en met de dag van begrafenis of crematie. 

b een van de ouders of schoonouders van de werknemer: 2 dagen. 

c een van de grootouders van de werknemer of zijn partner: 1 dag. 

d een niet inwonend kind of aangehuwd kind: 3 dagen. 

e een broer of zuster, zwager of schoonzuster: 2 dagen. 

Is de werknemer echter belast met de regeling van de begrafenis of de crematie, dan wordt in 

alle gevallen 6 dagen buitengewoon verlof verleend. 

6 Bij een dienstbetrekking of huwelijk van : 

a vijfentwintig jaar: 1 dag. 

b veertig jaar: 2 dagen. 

c vijftig jaar: 3 dagen. 

d bij vijfentwintig-, veertig- of vijftigjarige dienst van de partner: 1 dag. 

e bij vijfentwintig-, veertig- , of vijftigjarige dienst of huwelijk van ouders of grootouders van de 

werknemer of zijn partner: 1 dag. 

7 Bij de toepassing van deze regeling worden gelijkgesteld: 

a met broer of zuster: half-, stief-, of pleegbroer of -zuster. 

b met kind: half-, stief- of pleegkind. 

c met ouders: stief- of pleegouders. 

8 Bij verhuizing 

a voor het zoeken naar een nieuwe behuizing in geval van overplaatsing op verzoek van de 

werkgever: 2 dagen. 

b voor de verhuizing zelf als bedoeld in a. voor hen die een eigen huishouding voeren: 2 dagen, 

en voor hen die geen eigen huishouding voeren: 1 dag. 

c voor alle andere verhuizingen die niet een gevolg zijn van een overplaatsing op verzoek van 

de werkgever: 2 dagen per kalenderjaar. 

9 Voorexpats is dit artikel ook van toepassing, met dien verstande dat reiskosten naar het thuisland 

of anderszins niet worden vergoed met uitzondering van lid 5, zie ook CAO deel B. 

ARTIKEL 6.13 VERLOF VOOR MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

Voor het bijwonen van vergaderingen en uitvoeren van activiteiten voor organisaties die naar het 

oordeel van de werkgever van voldoende geestelijk of maatschappelijk belang zijn, kan, indien 

de werknemer deel uitmaakt van een van de besturende organen of afgevaardigde is van een 

afdeling, ten hoogste 5 dagen extra betaald verlof per kalenderjaar worden toegekend . Ook het 

bijwonen van vakbondsvergaderingen valt onder dit artikel. 

2 Voor de vervulling van een bij wettelijk voorschrift of door de overheid opgelegde verplichting, die 

persoonlijk moet worden nagekomen, voor zover hiervoor van de overheid of anderszins geen 

geldelijke vergoeding kan worden verkregen, zal extra betaald verlofworden toegekend . 

3 Voor het volgen van door of namens vakorganisaties georganiseerde cursussen of 

studiebijeenkomsten kan tot een maximum van twee dagen per kalenderjaar extra betaald verlof 

worden toegekend. 
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HOOFSTUK VIl ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN & 

ZIEKTEVERZUIM 

ARTIKEL 7.1 ZIEKTEVERZUIMBELEID 

Oxfam Novibstreeft een actief preventief ziekteverzuimbeleid na. De doelstelling van dit beleid is 

meer mensen gezond aan het werk te hebben en houden. Mocht iemand toch uitvallen ten 

gevolge van ziekte dan streeft Oxfam Novibernaar het verzuim te beperken. 

2 Ziekteverzuim is niet volledig te voorkomen daarom werkt Oxfam Novib er actief aan om het 

langdurige en frequente ziekteverzuim systematisch terug te dringen waarbij zij rekening houdt 

met de wettelijke verplichtingen die hieraan verbonden zijn. 

3 Het ziekteverzuimbeleid zal , bij iedere wijziging, conform artikel 27 van de Wet op de 

Ondernemingsraden, ter instemming aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. 

4 Het beleid wordt digitaal beschikbaar gesteld via Compass, zodat het voor alle werknemers 

toegankelijk is. 

ARTIKEL 7.2 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

De werkgever streeft naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en 

gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk worden gewaarborgd en hun welzijn wordt 

bevorderd. 

2 De werkplekken worden ingericht volgens de normen van de Arbo-wet. 

3 Het beleid is gericht op een optimale veiligheid van de werknemers tijdens het werk op kantoor 

en tijdens dienstreizen. 

4 De werkgever draagt zorg dat, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, de gezondheid van 

werknemers, zowel geestelijk als lichamelijk, niet wordt geschaad door het werk en de inhoud 

van het werk voldoende uitdaging en bevrediging in zich draagt. 

5 De werkgever bevordert dat elke werknemer met respect wordt behandeld en in zijn werk, 

werkomstandigheden en contacten een positief, lerend en stimulerend werkklimaat ervaart. 

6 De werkgever laat zich ondersteunen door een arbodienst. Deze dienst adviseert en ondersteunt 

bij het ontwikkelen van de voorwaarden en maatregelen voor het realiseren van het arbobeleid. 

De werkgever en de werknemers kunnen gebruik maken van de diensten van de aan de 

arbodienst verbonden bedrijfsarts. 

7 De werknemer ondersteunt de werkgever in diens verplichting te streven naar optimale 

arbeidsomstandigheden. De werknemer zal de vanuit de Arbo-wet opgedragen verplichtingen en 

de daaruit voortvloeiende regelgeving respecteren en ernaar handelen. 

8 Voor het waarborgen van de arbeidsomstandigheden tijdens dienstreizen en voor expats is een 

veiligheidsprotocol opgesteld. In dit protocol staan de verplichtingen van de werkgever en de 

werknemer beschreven. 
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ARTIKEL 7.3 INKOMEN BIJ (LANGDURIGE) ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

Dit artikel is alleen van toepassing voor die werknemers die sociaal verzekeringsplichtig zijn in 

Nederland, voor de uitzonderingen verwijzen we naar deel B van deze CAO. 

2 Voor de werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn werkzaamheden geheel 

of gedeeltelijk te verrichten en die voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Wet Uitbreiding 

Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ), geldt voor de werkgever de verplichting om voor de 

duur van de eerste 24 maanden van de arbeidsongeschiktheid 70% van het (maximum)dagloon 

door te betalen. Door de werkgever wordt deze verplichte loondoorbetaling gedurende de eerste 

12 maanden aangevuld tot 100% van het maandsalaris. 

3 Gedurende het tweede ziektejaar zal de arbeidsongeschikte werknemer over het deel van de 

werkweek dat de werknemer door arbeidsongeschiktheid niet kan werken werknemer 70% van 

het salaris ontvangen . 

4 Aanvulling tot 1 00% van het maandsalaris tijdens het tweede ziektejaar gebeurt alleen als de 

bedrijfsarts van Oxfam Novib met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststelt dat 

de werknemer niet meer zal terugkeren naar het arbeidsproces binnen dan wel buiten Oxfam 

Novib. 

5 In afwijking van de in lid 2 bedoelde maximering tot 70% van het maandinkomen heeft de 

werknemer over de uren waarin hij activiteiten verricht in de eigen of aangepaste functie gericht 

op re-integratie, recht op een aanvulling tot 100% van het maandinkomen, onder de voorwaarde 

dat de werkgever hiervoor vooraf, op grond van overeenstemming met de bedrijfsarts/arba-arts 

inzake nut en noodzaak, toestemming heeft verleend. 

6 In verband met het eventueel verhalen van de salarisdoorbetaling is het noodzakelijk dat de 

werknemer ieder hem overkomen ongeval , in of buiten dienst, binnen 24 uur meldt bij HR. 

7 In afwijking van de in lid 2 bedoelde maximering tot 70% van het maandinkomen heeft de 

werknemer recht op een aanvulling tot 1 00% van het maandinkomen voor de tijd waarover hij in 

de in lid 2 bedoelde periode een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening duurzaam 

volledig arbeidsongeschikten (IV A) ontvangt, onder de voorwaarde dat het recht op deze uitkering 

bij aanvang van de in lid 2 bedoelde periode reeds vaststaat. 

8 De werknemer die in aansluiting op de in lid 2 bedoelde periode minder dan 35% 

arbeidsongeschikt is, ontvangt over de tijd waarin hij zijn verdiencapaciteit volledig benut en voor 

zo lang de mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de hierna aangegeven perioden 

onafgebroken minder dan 35% blijft: 

a Gedurende een periode van 52 weken een aanvulling op zijn verdiencapaciteit tot 80% van 

zijn maandinkomen 

b In aansluiting op de periode als bedoeld onder a gedurende een periode van 52 weken een 

aanvulling op zijn verdiencapaciteit tot 75% van zijn maandinkomen 

c In aansluiting op de periode als bedoeld onder b gedurende een periode van 52 weken een 

aanvulling op zijn verdiencapaciteit tot 70% van zijn maandinkomen 

9 De werkgever zal zich, naast de verplichting van de werknemer, optimaal inspannen om de 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te herplaatsen in passende arbeid. 

1 0 Een herplaatste werknemer ontvangt na afloop van de in lid 2 genoemde periode een nieuwe 

individuele arbeidsovereenkomst conform verdiencapaciteit en overeengekomen passende 

arbeid. 

11 Indien herplaatsing bij de werkgever evident onmogelijk is, zal de werkgever de 

arbeidsovereenkomst beëindigen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. In dit geval wordt 

gestreefd naar herplaatsing in passende arbeid bij een andere werkgever (het tweede spoor) . 
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12 Bij reorganisatie wordt geen bijzondere bescherming geboden aan gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten, anders dan de bescherming die ook aan anderen wordt geboden. 

13 Voor de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden en die recht heeft op een loondoorbetaling 

zolang de arbeidsongeschiktheid en het recht op loondoorbetaling voortduurt, een 

pensioenopbouw van 100% van het opbouwpercentage dat gold direct voorafgaand aan de 

arbeidsongeschiktheid. 

14 Dit opbouwpercentage is van toepassing voor zover pensioen- en fiscale wetgeving zich 

hiertegen niet verzetten. 

15 Nadat de bedrijfsarts de indicatie heeft afgegeven dat verzuim wegens ziekte van lange duur zal 

zijn, is de werkgever gerechtigd alle doeluitkeringen (telefoonkostenvergoeding, 

reiskostenvergoeding, woonkostenvergoeding, partnertoelage) per de datum van 6 weken na de 

eerste ziektedag stop te zetten en eventuele voorzieningen (mobiele telefoon) terug te vorderen. 

ARTIKEL 7.4 WIA HIAAT en WIA EX CEDENT VERZEKERING 

Oxfam Novib heeft een WGA hiaat verzekering (uitgebreid) voor werknemers afgesloten. Deze 

verzekering beperkt de financiële gevolgen waar een werknemer mee geconfronteerd wordt als 

hij/zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. 

2 Daarnaast heeft Oxfam Novib een verzekering afgesloten voor werknemers met een loon boven 

het maximum loon voor de sociale verzekeringen om de financiële gevolgen van 

arbeidsongeschiktheid te beperken. 

3 Deelname aan deze verzekering is verplicht, maar de werknemer kan hier afstand van doen via 

een verklaring welke bij in dienst treding aan de werknemer wordt toegestuurd. Deze verklaring 

dient dan ondertekend bi HR te worden ingeleverd. 

4 De premie van de verzekeringen wordt betaald door de werknemer uit het bruto loon. 

ARTIKEL 7.5 BEDRIJFSHULPVERLENING 

De bedrijfshulpverlening blust zonodig kleine (beginnende) brandQes), ontruimt de panden bij 

calamiteiten en assisteert de brandweer of andere hulpdiensten. Bedrijfshulpverleners zijn 

hiervoor aangewezen werknemers van Oxfam Novib. 

2 Op grond van het door de wet minimaal nodig geachte aantal bedrijfshulpverleners is de 

werkgever gerechtigd hier werknemers voor aan te wijzen. De bedrijfshulpverleners worden door 

hun leidinggevenden in staat gesteld om hun taak uit te oefenen. In de planning zal de 

leidinggevende rekening houden met tijd, die de bedrijfshulpverlener nodig heeft voor training, 

overleg en oefeningen. 

3 Bedrijfshulpverleners krijgen geen aparte vergoeding voor hun bedrijfshulpverleningstaak, anders 

dan het salaris, dat zij als werknemer bij Oxfam Novib op basis van de arbeidsovereenkomst 

ontvangen. 

4 Voor expats geldt een veiligheidsbeleid waarin rekening is gehouden met de specifieke 

omstandigheden van het land waarin men gestationeerd is . 

ARTIKEL 7.6 GENEESKUNDIGE ONDERZOEKEN 

Indien een werknemer op grond van aanwijzingen voortvloeiende uit de conclusies van de risico

inventarisatie reden heeft om zich geneeskundig te laten onderzoeken zal de werkgever hem 

hiervoor in de gelegenheid stellen.2 De werknemer van 40 jaar of ouder heeft op zijn verzoek 
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eenmaal per drie jaar recht op een periodiek geneeskundig onderzoek. 

2 De werknemer die een dienstreis heeft gemaakt naar een land buiten Europa, heeft op zijn 

verzoek - binnen een termijn van zes maanden na beëindiging van de reis - recht op een 

geneeskundig onderzoek. 

3 Voorexpats geldt dat ze bij aanvang en einde van de uitzending verplicht zijn een geneeskundig 

onderzoek te laten uitvoeren. 

Dit onderzoek zal door een arts geschieden die ervaring heeft met tropische ziektes. 

4 Werknemers die in de regel meer dan twee uur per dag gebruik maken van 

beeldschermapparatuur, worden in het eerste jaar na aanstelling , bij het bereiken van de 45-

jarige leeftijd en na het bereiken van deze leeftijd eenmaal per drie jaar in de gelegenheid gesteld 

een ogentest gericht op beeldschermwerk te ondergaan . De werknemer maakt hiervoor een 

afspraak met de opticien of oogarts. 

5 De kosten verbonden aan het in lid 1 tot en met 4 bedoelde geneeskundig onderzoek bij een in 

overleg met de werknemer aan te wijzen geneeskundige komen ten laste van de werkgever. 

6 Beeldschermbril: 

a Als een werknemer beeldscherm gerelateerde klachten heeft kan hij contact opnemen met 

HR. 

b Binnen 2 weken zal de afdeling HR een werkplek onderzoek initiëren bij een externe partij 

voor onafhankelijk advies. 

c Wanneer de klachten niet door een andere werkopstelling of een ander beeldscherm 

verholpen kunnen worden, wordt de werknemer geadviseerd naar een opticien of oogarts te 

gaan. 

d Wanneer de na advies van de externe partij de werknemer een beeldschermbril nodig heeft, 

kan deze door de werknemer worden aangeschaft. Hiervan vergoedt Oxfam Novib 1 keer per 

3 jaar maximaal een bedrag van € 220,- euro. De nota met daarop "beeldschermbril" kan 

worden ingediend bij HR. 

ARTIKEL 7.7 ZAKELIJKE REISVERZEKERING 

Oxfam Novib heeft voor al haar werknemers een reisverzekering afgesloten wanneer zij op verzoek 

van de werkgever naar het buitenland reizen . De premie wordt door de werkgever betaald. 

ARTIKEL 7.8 ONGEVALLENVERZEKERING 

Oxfam Novib heeft voor al haar werknemers een ongevallenverzekering afgesloten. Deze 

verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden (aan de partner of wettelijke erfgenamen) of bij 

blijvende invaliditeit (aan de werknemer) als gevolg van een ongeval. De premie wordt door de 

werkgever betaald. 
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HOOFDSTUK VIII CAO À LA CARTE 

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing voor die werknemers die sociaal verzekeringsplichtig zijn in 

Nederland. 

ARTIKEL 8.1 KEUZEMOGELIJKHEDEN ARBEIDSVOORWAARDEN 

Doel van de CAO à la Carte is de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn arbeidsvoorwaarden 

zo samen te stellen dat ze het beste passen bij zijn persoonlijke situatie. Daartoe is een aantal 

arbeidsvoorwaarden als bestedingsbronnen aangemerkt, die ingezet kunnen worden ten 

behoeve van een aantal omschreven bestedingsdoelen. 

2 De ruil tussen bronnen en doelen is waarde neutraal, dat wil zeggen dat de waarde van de in te 

zetten bestedingsbron in geld uitgedrukt gelijk is aan de waarde van het bestedingsdoel. 

3 De ruil tussen een bestedingsbron en een bestedingsdoel kan alleen plaatsvinden als er budget 

bestaat dan wel door de ruil vrijkomt ter financiering van het bestedingsdoel. 

ARTIKEL 8.2 DEELNAME 

Deelname is vrijwillig en staat open voor alle werknemers die sociaal verzekeringsplichtig zijn in 

Nederland. 

2 Deelnemen kan het hele jaar door. 

3 Herziening van een gemaakte keuze is alleen mogelijk ingeval van zeer bijzondere 

omstandigheden. HR beslist hierin. 

4 Bij beëindiging van het dienstverband wordt het openstaande saldo uitbetaald of verrekend. 

ARTIKEL 8.3 BRONNEN EN DOELEN 

Voor het totaal van zowel de in te zetten bestedingsbronnen als de te kiezen bestedingsdoelen 

geldt als maximum de waarde van 20 werkdagen (160 uren) per jaar. Voor deeltijdwerkers geldt 

dit maximum naar rato van de omvang van het dienstverband. 

2 De waarde van ieder uur is gelijk aan het uurloon (1/156,24e deel van het schaalsalaris) . 

3 De volgende arbeidsvoorwaarden kunnen als bestedingsbronnen worden ingezet: 

a salaris: tot maximaal 160 uurlonen (bij levensloop: 12% van het bruto jaarsalaris) 

b vakantietoeslag: geheel of gedeeltelijk 

c inkomen uit extra werk: 

I tot een maximum van 12 hele of 24 halve dagen, dus 96 uur. 

11 op het moment van de keuze wordt door de leidinggevende bezien of het extra werk in het 

jaarplan kan worden meegenomen. 

111 is dit (nog) niet mogelijk, dan wordt de keuze geregistreerd en bij de personeelsadviseur 

aangemeld. 

IV uiterlijk per 1 april wordt gekeken of de aanvraag gehonoreerd is of kan worden; is dat niet 

het geval, dan kan de werknemer alsnog voor de inzet van een andere bestedingsbron 

kiezen dan wel afzien van deelname aan de CAO à la Carte voor het betreffende 

kalenderjaar. 

d Bovenwettelijke vakantie uren: als bovenwettelijke vakantie uren worden die uren aangemerkt 
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van boven de 144 vakantie uren per jaar (bij een fulltime dienstverband). Dit geldt ook voor het 

saldo vakantie uren dat rechtmatig resteert van vorige jaren. Ook hierbij geldt dat alleen de 

bovenwettelijke vakantie uren mogen worden ingezet. . 

4 De volgende arbeidsvoorwaarden zijn als bestedingsdoelen aangemerkt: 

a inleg in de pensioenspaarregeling voor zover de fiscale maatregelen dit toelaten. 

b inleg in de levensloopregeling voor zover nog van toepassing. 

d extra vakantie (in het jaar zelf op te nemen). 

f Fiets Privé 

g betalen van de vakbondscontributie. 

h uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen met maximum van 7 dagen per jaar. 

5 Keuzes voor de bestedingsbronnen 'inkomen uit extra werk' en 'bovenwettelijke vakantiedagen' 

en het doel 'extra vakantie' dienen akkoord te worden bevonden door de leidinggevende. 

ARTIKEL 8.4 AANWENDING BRONNEN VOOR DOELEN 

Bruto geld voor geld 

Bronnen: salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering , inkomen uit extra werk 

Doelen: pensioensparen, levensloopregeling, fiets privé 

Uitvoering: inhouding op bruto salaris of verlaging van bruto salaris 

2 Netto geld voor geld 

Bronnen: netto salaris, netto vakantietoeslag, netto inkomen uit extra werk 

Doel: fiets privé 

Uitvoering: inhouding op nettosalaris 

3 Geld voor tijd 

Bronnen: salaris, vakantietoeslag 

Doelen: extra vakantiedagen 

Uitvoering: verlaging van bruto salaris 

4 Tijd voor geld 

Bron: bovenwettelijke vakantiedagen (maximaal 7op jaarbasis), leeftijdsvakantiedagen 

Doelen: pensioensparen, levensloopregeling, fietsprivé, uitbetalen bovenwettelijke 

vakantiedagen 

Uitvoering: bovenwettelijke vakantie-uren worden omgezet in bruto loon, daarna uitvoering 

conform lid 1 of 2 behalve bij de keuze voor uitbetalen bovenwettelijke vakantiedagen, hier 

worden alle wettelijke premies op ingehouden. 

5 Tijd voor tijd 

Bron: bovenwettelijke vakantiedagen 

Doel: levensloopregeling 

Uitvoering: zie bijlage E van de CAO 

De werknemer dient er rekening mee te houden dat de inzet van de bestedingsbron bruto loon in een 

aantal gevallen gevolgen heeft voor het bedrag aan vakantietoeslag, het uitkeringsniveau van de 

sociale verzekeringen en/of de pensioenopbouw. De hiernavolgende tabel geeft de situatie op dit 

moment weer. 

Effect op Effect op 
Effect op 

Bruto Joon Bestedingsdoel grondslag sociale 
vakantietoeslag pensioenopbouw 

zekerheid 
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Inhouding Pensioensparen Nee Nee Nee 

Inhouding Levensloopsparen Ja Ja Ja 

Verlaging Fiets Privé Ja Nee Ja 

Verlaging Vakantiedagen Ja Nee Ja 

Uitbetaling Bovenwettelijke Nee Nee Nee 

Vakantiedagen 

ARTIKEL 8.5 LEVENSLOOPSPAREN 

De levensloopregeling is alleen voor werknemers die op 1 januari 2012 deelnemer waren aan de 

levensloopregeling en €3000,00 of meer hadden gespaard op dat moment. 

2 De Levensloopregeling is opgenomen in bijlage D. 

ARTIKEL 8.6 FIETS PRIVÉ 

Dit artikel is alleen van toepassing voor die werknemers die sociaal verzekeringsplichtig zijn in 

Nederland. 

2 De werknemer schaft zelf de fiets aan tot een maximum van € 749,-. Ook mag de verzekering 

van de fiets onbelast vergoed worden. Ter financiering van deze fiets en verzekering wordt door 

de werkgever maximaal eens per drie jaar aan de betreffende werknemer een renteloze lening 

verstrekt. Daarboven mag de werknemer jaarlijks tot een bedrag van maximaal € 82,- per 

kalenderjaar aan accessoires (reparaties, slot, aktetashouder, regenpak e.d.) besteden. 

3 De originele bonnen behorende bij de bestedingen uit lid 1 moeten in hetzelfde kalenderjaar bij 

de werkgever (HR in deze) ingeleverd worden alvorens tot vergoeding kan worden over gegaan. 

4 De werkgever zal aan de werknemer die de fiets mede voor het werk gebruikt een vergoeding 

verstrekken die op grond van relevante wettelijke bepalingen niet tot het loon voor de 

loonbelasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen behoort. Deze 

vergoeding wordt door de werknemer aangewend om de verstrekte renteloze lening af te lossen. 

5 De werkgever zal deze vergoeding financieren: 

a door het brutoloon per maand van de werknemer te verlagen met een nader vast te stellen 

bedrag (waarbij het resterende brutoloon minimaal het voor de werknemer geldende wettelijk 

minimumloon bedraagt) gedurende een nader vast te stellen periode (maximaal24 maanden), 

tot het bedrag van de renteloze lening is voldaan, of 

b door de vakantietoeslag van de werknemer te verlagen met een nader vast te stellen bedrag 

(waarbij de resterende vakantietoeslag minimaal 108% van het voor de werknemer geldende 

wettelijk minimumloon bedraagt), of 

c door in het kader van de CAO à la Carte als bestedingsbron ingezette bovenwettelijke 

vakantiedagen voor dit bestedingsdoel te verrekenen. Deze vorm van financieren is verplicht 

voor medewerkers die een verlofsaldo hebben wat voor 2014 is opgebouwd of 

d door een combinatie van deze financieringsmogelijkheden. 

6 De verstrekkingen zijn in het kader van woon-werkverkeer, waarbij de reisafstand gedeeltelijk met 

de fiets wordt afgelegd. Een en ander wordt vastgelegd in een aanvulling op de 

arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer alleen fietsaccessoires heeft aangeschaft, dient voor 

deelname aan deze regeling het zakelijk gebruik nader te worden onderbouwd. 

7 De verlaging van het brutoloon heeft onder meer gevolgen voor de mogelijke sociale 

zekerheidsuitkeringen, de opbouw van de vakantietoeslag, de inkomensafhankelijke subsidies. 
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8 Deze regeling is gekoppeld aan het bestaan van de fiscale regelgeving ter zake en eindigt 

wanneer deze regelgeving eindigt of wijzigt. In dit laatste geval treedt de werkgever in overleg 

met de ondernemingsraad over een eventuele aanpassing van deze regeling. 

ARTIKEL 8.7 VAKBONDSCONTRIBUTIE 

De werknemer die lid is van een vakvereniging kan op uiterlijk 13 november van een kalender 

jaar de werkgever schriftelijk verzoeken een bedrag van zijn bruto loon ter grootte van het door 

hem betaalde bedrag aan vakbandscontributie in het betreffende kalenderjaar als eindheffing 

aanwijzen. De werknemer hoeft over dit bedrag geen belasting te betalen en ontvangt dit bedrag 

netto. De werknemer overlegt bij het schriftelijke verzoek het bewijs van betaling van de 

jaarcontributie van het lidmaatschap van de vereniging en eventueel verdere benodigde 

informatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen. 

ARTIKEL 8.8 FLEXIBELE HR BENEFITS 

De HR flexibele benefits zullen door de partijen worden uitgewerkt en als groeidocument als 

bijlage aan de cao worden toegevoegd. Ze zullen gedurende de looptijd van deze cao worden 

ingevoerd. Als eerste de mogelijkheid voor een sabbatical leave en eerder stoppen voor 

pensioen. Aanvragen hiervoor kunnen vanaf 1 april 2019 worden ingediend om in te gaan vanaf 

1 oktober. 
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HOOFDSTUK IX INZETBAARHEID EN ONTPLOOIING 

ARTIKEL 9.1 BEVORDEREN INZETBAARHEID EN ONTPLOOIING 

Partijen hechten groot belang aan de inzetbaarheid en ontplooiing van werknemers en het 

daarmee samenhangende opleidings- en loopbaanbeleid. 

2 Het opleidingsbudget bedraagt 3.25% jaarlijkse budget van de loonsom. 

3 1 /3e Van het opleidingsbudget wordt besteed aan individueel gerichte opleidingen en trainingen 

4 Jaarlijks wordt teruggeblikt op de inzet van de middelen, met name het opleidingsbudget. Deze 

rapportage vindt plaats middels een analyse in het sociaal jaarverslag en zal besproken worden 

in de overlegvergadering met de ondernemingsraad. 

5 De werkgever kent een regeling betreffende tegemoetkoming in de studiekosten .. Deze regeling 

is te vinden op Campass De exacte inhoud van de regeling wordt afgestemd met de 

ondernemingsraad conform art. 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. 

ARTIKEL 9.2 BEOORDELINGS-EN FUNCTIONERINGSSGESPREK 

Jaarlijks vindt er een beoordelings- en functioneringsgesprek plaats tussen de werknemer en zijn 

direct leidinggevende. 

2 Het doel hiervan is dat de leidinggevende de werknemer beoordeelt op basis van de behaalde 

resultaten en de voor de functie relevante competenties. Daarnaast blikken de werkgever en de 

werknemer terug op het functioneren en de gemaakte afspraken tijdens het voorgaande gesprek. 

3 De leidinggevende en de werknemer maken afspraken over de te behalen resultaten en de te 

ontwikkelen competentie(s) in het komende jaar. 

4 Bij iedere functie hoort een competentieprofiel, waarin de meest relevante competenties en het 

niveau staan beschreven. 

5 Oxfam Novib heeft twee kerncompetenties geformuleerd (resultaatgericht werken en 

samenwerken) die voor iedere functie in het competentieprofiel zijn opgenomen. 

6 Om breed inzicht te krijgen in het functioneren, werkt Oxfam Novib met een feedbacktool. Dit is 

een hulpmiddel voor de werknemer en de leidinggevende om inzicht te krijgen, op grond van de 

relevante competenties op dit onderdeel van het functioneren . Deze feedback tooi kan worden 

ingezet voor een 360- dan wel 180-gradenfeedback. Bij een 360 graden feedback wordt een 

aantal collega's en/of externen gevraagd met behulp van een gestructureerde methode naar hun 

ervaringen met het functioneren van de betrokken werknemer. Bij zowel 360 graden als 180 

graden vullen (ook) de werknemer zelf en de leidinggevende de vragenlijst in. De uitkomst hiervan 

biedt focus aan de professionele ontwikkeling en vormt de basis voor de input aan het 

opleidingsplan. 

7 Het oordeel van de leidinggevende vormt de basis voor het aantal periodieken dat een werknemer 

zal ontvangen. 
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HOOFDSTUK X PENSIOENEN 

ARTIKEL 10.1 PENSIOENREGELING 

Bij Oxfam Novib is een pensioenregeling van toepassing op in Nederland gevestigde 

werknemers en Nederlandse uitgezonden werknemers. Voor niet-Nederlandse werknemers die 

niet gevestigd zijn in Nederland is een separate regeling uitgewerkt die is opgenomen in CAO 

deel B. 

2 Vanaf 1 januari 2017 betreft de pensioenregeling een beschikbare premieregeling, waarbij de 

maandelijks beschikbaar gestelde premie afhankelijk is van de leeftijd en het salaris. Het 

pensioenreglement wordt digitaal beschikbaar gesteld. 

3 De pensioenregeling biedt de mogelijkheid aan (voormalige) werknemers om de in het 

pensioenreglement vastgelegde pensioendatum te vervroegen. De mogelijkheden hiertoe 

worden beschreven in artikel D.1 van het pensioenreglement. 

4 Indien en voor zover de fiscale kaders daartoe ruimte bieden, kan de werknemer vrijwillig 

aanvullend pensioen opbouwen in de pensioenregeling. De mogelijkheden hiertoe worden 

beschreven in artikel B.5 van het pensioenreglement. 

5 De werknemer die de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, en om die reden nog niet deelneemt 

aan de pensioenregeling, wordt opgenomen in een voorportaalregeling die erop toeziet dat de 

werknemer dezelfde aanspraken op partner- en wezenpensioen heeft als een deelnemer aan de 

pensioenregeling. Dit betreffen risicoverzekeringen die vervallen bij ontslag van de werknemer. 

6 Gedurende de looptijd van deze CAO bedraagt de bijdrage van de werknemer, die deelneemt 

aan de pensioenregeling, 6,4% van de pensioengrondslag. De werkgever is de overige netto 

beschikbare premies verschuldigd, alsmede de administratiekosten en de risicopremies ter 

dekking van enerzijds het partner- en wezenpensioen tijdens actief dienstverband en anderzijds 

de premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid. 
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HOOFDSTUK XI ARBEIDSVERHOUDINGEN 

ARTIKEL 11.1 MEDEZEGGENSCHAP 

Ter bevordering van de medezeggenschap van de werknemers treedt een ondernemingsraad 

op, waarvan doel, taak, samenstelling en werkwijze zijn geregeld in een afzonderlijk reglement; 

zulks in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften, zoals opgenomen in de Wet 

op de Ondernemingsraden. 

2 Voor de leden van de ondernemingsraad kunnen vervangende uren worden ingezet. Voor de 

voorzitter 8 uur per week, voor een lid 4 uur per week. Per afdeling zal dit georganiseerd worden. 

ARTIKEL 11.2 VAKBONDSGERELATEERD WERK 

Per 10 vakbondsleden stelt Oxfam Novib een budget van 2 werkdagen per jaar beschikbaar voor 

vakbandsgerelateerd werk (bedrijfsledengroep, vakbondsonderhandelaar, vakbondsconsulent) . 

ARTIKEL 11.3 OVERLEG MET WERKNEMERSORGANISATIES 

In geval van een voorgenomen besluit tot overdracht van de zeggenschap van de organisatie of een 

onderdeel daarvan, ontslag door inkrimping van personeel of door reorganisatie en het maken van 

een sociaal plan, zal de werkgever geen beslissing tot ontslag nemen, alvorens overleg te hebben 

gepleegd met de desbetreffende werknemersorganisaties. 

ARTIKEL 11.4 INDIVIDUELE BEHANDELING VAN BEZWAAR, GESCHIL, BEROEP 

Door de werkgever is, met instemming van de ondernemingsraad, een Regeling Individuele 

behandeling van Bezwaar, Geschil en Beroep opgesteld. Deze regeling is opgenomen als bijlage 

B bij de CAO. 

2 De werknemer ondersteunt de werkgever in diens verplichting te streven naar optimale 

arbeidsomstandigheden zoals is verwoord in artikel7.2 lid 1. 

ARTIKEL 11.5 COMMISSIE VAN GESCHILLEN 

Indien de werkgever of de werknemer van mening is dat zich een geschil voordoet over de 

toepassing van de arbeidsvoorwaarden, kan hij dit geschil binnen 30 dagen na het ontstaan 

daarvan voorleggen aan de Commissie van Geschillen. 

2 Ook de vakbond, als partij bij de totstandkoming van de CAO, en de ondernemingsraad kunnen 

een geschil met de werkgever voorleggen aan de Commissie van Geschillen. Een dergelijk 

geschil zal worden behandeld als een collectief geschil. 

3 Een partij die zich tot de Commissie van Geschillen heeft gewend, wordt niet ontvankelijk 

verklaard indien het geschil, voordat het is aangemeld bij de Commissie van Geschillen, bij de 

rechter aanhangig is gemaakt. 

4 Indien tijdens de behandeling van het geschil door de Commissie van Geschillen een der partijen 

of beide partijen het geschil aanhangig maakt (maken) bij de rechter, ziet de Commissie van 

Geschillen af van verdere behandeling. 

5 Alle partijen zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Commissie van Geschillen te 
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verlenen. 

6 De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Commissie zijn geregeld in het Reglement 

Commissie van Geschillen, dat is opgenomen als bijlage B bij de CAO. 

ARTIKEL 11.6 UITGANGSPUNTEN T.A.V. (SEKSUELE) INTIMIDATIE EN ANDERE 
INTEGRITEITSSCHENDINGEN 

Werkgever en werknemer erkennen het recht van iedere werknemer op eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer, de waardigheid van de persoon, en de onaantastbaarheid van het 

lichaam. In hun gedrag jegens elkaar dienen zowel werkgever en werknemer, als werknemers 

onderling, dit recht te respecteren en tevens te handelen overeenkomstig de algemene regels 

van moraal en fatsoen. 

2 Werkgever en werknemer achten (seksuele) intimidatie onaanvaardbaar. 

Onder 'intimidatie' wordt verstaan: Ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag gerelateerd 

aan de kenmerken van een persoon - zoals: leeftijd, handicap, geslacht, geslachtsverandering, 

seksuele geaardheid, huwelijk en burgerlijk partnerschap, zwangerschap en moederschap, ras, 

religie of geloof - en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt 

aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 

kwetsende werkomgeving en -omstandigheden worden gecreëerd. 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om 

seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, of enig ander 

gedrag van seksuele aard waarvan rederlijkwijs kan worden aangenomen of waarvan wordt 

gezien dat dit een ander aanstoot of vernedering berokkent, met als doel of gevolg dat de 

waardigheid van een persoon wordt aangetast, en waarbij tevens sprake is van een van de 

volgende punten: 

a onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet, hetzij impliciet gehanteerd als 

voorwaarde voor de tewerkstelling van een (potentiële) werknemer. 

b onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door iemand, wordt gebruikt of mede 

gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van die werknemer raken. 

c dergelijk gedrag heeft tot doel of het gevolg de werkprestaties van een werknemer in 

onredelijke mate aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename 

werkomgeving en - omstandigheden te creëren. 

3 Partijen komen overeen gerichte maatregelen te treffen binnen de werkorganisatie om intimidatie, 

zoals seksuele intimidatie, en andere vergelijkbare integriteitsschendingen te voorkomen en in 

voorkomende gevallen te bestrijden. 

4 Partijen komen overeen om ieder in eigen kring, op de daarvoor geëigende wijze(n) en met de 

daartoe geëigende middelen, actief bij te dragen aan de preventie en bestrijding van dergelijke 

integriteitsschendingen op het werk. 

5 Van de werkgever mag worden verwacht dat deze voor zover als mogelijk, de werkorganisatie 

en werkomgeving zodanig inricht, dat (seksuele) intimidatie wordt voorkomen. 

6 De werkgever is verplicht tot het voeren van een samenhangend beleid dat (seksuele) intimidatie 

in de werkorganisatie voorkomt en bestrijdt. 

Een samenhangend beleid bevat de volgende onderdelen: 

a het uitvoeren van preventief beleid; 

b het instellen van een vertrouwenspersoon; 

c het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een klachtenprocedure; en 
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d het zorgdragen voor verantwoordingsbeleid door middel van sancties voor personen die zich 

schuldig maken aan integriteitsschendingen zoals bepaald in relevante gedragscodes en 

beleid. 
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BIJLAGE A1 FUNCTIEMATRIX 
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BIJLAGE A2 

SALARISSCHALEN per 1 april 2019 op basis van 36 uur 

treden 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 

0 1401 1477 1578 1706 1870 2056 2269 2509 2782 3101 3480 3925 4690 
1 1426 1500 1604 1734 1899 2088 2304 2549 2828 3152 3537 3990 4751 
2 1447 1526 1628 1761 1930 2123 2341 2591 2872 3202 3594 4053 4814 
3 1466 1549 1654 1788 1961 2158 2380 2632 2919 3253 3650 4118 4877 
4 1492 1572 1680 1817 1992 2190 2416 2671 2963 3305 3707 4182 4942 
5 1515 1598 1707 1845 2021 2223 2453 2713 3008 3356 3765 4245 5006 
6 1539 1621 1733 1873 2053 2258 2490 2754 3054 3406 3821 4310 5072 
7 1562 1647 1758 1899 2081 2291 2526 2793 3098 3456 3878 4373 5139 
8 1584 1670 1784 1929 2113 2325 2564 2836 3146 3506 3935 4437 5206 
9 1608 1695 1811 1957 2145 2358 2601 2876 3190 3557 3992 4502 5275 
10 1629 1719 1835 1984 2174 2393 2638 2919 3235 3607 4048 4567 5344 
11 1654 1743 1860 2011 2204 2425 2675 2958 3281 3658 4104 4630 5397 
12 1676 1766 1886 2040 2234 2458 2712 2999 3326 3711 4162 4694 5469 
13 1701 1790 1912 2067 2266 2492 2748 3041 3372 3760 4218 4758 5540 
14 1722 1816 1938 2095 2297 2525 2786 3081 3418 3810 4275 4822 5613 
15 1746 1840 1965 2122 2327 2560 2824 3121 3463 3860 4333 4886 5687 
16 1768 1863 1990 2152 2356 2593 2860 3163 3507 3911 4389 4949 5762 
17 1791 1887 2015 2178 2387 2626 2897 3203 3553 3961 4447 5015 5838 
18 1815 1911 2041 2205 2418 2659 2934 3245 3600 4013 4502 5078 5913 
19 1838 1936 2067 2234 2449 2694 2971 3286 3644 4063 4559 5143 5991 
20 1859 1960 2093 2262 2479 2728 3007 3326 3689 4115 4616 5207 6070 
21 1883 1984 2118 2290 2510 2760 3046 3368 3734 4165 4673 5270 6127 
22 1904 2008 2145 2317 2539 2793 3082 3409 3780 4215 4730 5335 6208 
23 1928 2032 2169 2345 2570 2828 3118 3450 3825 4265 4785 5397 6290 
24 1950 2056 2195 2373 2602 2861 3156 3491 3871 4315 4842 5462 6373 
25 1973 2079 2220 2401 2632 2895 3193 3532 3917 4366 4899 5526 6456 
26 1996 2105 2247 2428 2662 2928 3229 3573 3961 4418 4955 5591 6542 
27 2018 2127 2274 2457 2692 2962 3268 3613 4008 4468 5013 5656 6627 
28 2042 2153 2299 2484 2725 2996 3305 3654 4052 4519 5070 5720 6714 
29 2065 2176 2325 2512 2754 3030 3340 3696 4096 4571 5126 5784 6803 
30 2087 2200 2349 2541 2784 3062 3378 3735 4144 4620 5183 5846 6891 
31 2111 2223 2375 2568 2815 3095 3415 3776 4188 4670 5240 5910 6982 
32 2133 2249 2401 2596 2845 3132 3452 3818 4234 4720 5297 5975 7074 
33 2157 2274 2427 2623 2875 3163 3490 3859 4280 4772 5353 6039 7159 
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SALARISSCHALEN per 1 april 2020 op basis van 36 uur 

treden 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 

0 1434 1510 1614 1745 1913 2104 2321 2567 2846 3172 3560 4015 4798 
1 1459 1535 1641 1774 1943 2136 2357 2607 2893 3225 3618 4082 4860 
2 1481 1561 1666 1802 1975 2172 2395 2650 2938 3276 3677 4147 4925 
3 1500 1584 1692 1829 2007 2207 2434 2692 2986 3327 3734 4213 4990 
4 1526 1609 1719 1859 2037 2240 2472 2732 3031 3381 3793 4278 5055 
5 1550 1635 1746 1888 2067 2275 2509 2775 3077 3433 3851 4343 5121 
6 1575 1658 1773 1916 2100 2310 2547 2817 3125 3484 3908 4409 5189 
7 1598 1685 1798 1943 2129 2344 2584 2858 3170 3536 3967 4474 5257 
8 1620 1709 1825 1974 2162 2378 2623 2901 3218 3587 4025 4539 5326 
9 1645 1734 1852 2002 2194 2412 2660 2943 3263 3638 4084 4605 5396 
10 1666 1759 1878 2030 2224 2448 2699 2986 3310 3690 4141 4673 5467 
11 1692 1783 1903 2057 2255 2481 2736 3026 3356 3742 4198 4736 5521 
12 1714 1807 1929 2087 2286 2515 2774 3068 3402 3796 4258 4802 5594 
13 1740 1831 1956 2115 2319 2549 2811 3111 3450 3847 4315 4868 5668 
14 1761 1858 1982 2143 2349 2583 2850 3152 3496 3897 4374 4933 5742 
15 1786 1882 2010 2171 2380 2619 2889 3193 3542 3949 4432 4999 5818 
16 1808 1906 2035 2202 2410 2653 2926 3236 3588 4001 4489 5063 5894 
17 1832 1931 2062 2228 2442 2687 2964 3277 3635 4052 4549 5130 5972 
18 1856 1955 2088 2256 2474 2720 3001 3320 3682 4106 4605 5195 6049 
19 1880 1980 2115 2286 2505 2756 3040 3362 3728 4157 4664 5261 6129 
20 1902 2005 2141 2314 2536 2790 3076 3402 3774 4209 4722 5326 6210 
21 1927 2030 2166 2343 2568 2824 3116 3445 3820 4261 4781 5391 6268 
22 1948 2054 2194 2370 2598 2858 3153 3487 3867 4312 4839 5458 6351 
23 1973 2078 2219 2399 2630 2893 3190 3529 3913 4363 4895 5521 6434 
24 1995 2104 2246 2428 2662 2927 3228 3571 3960 4415 4954 5588 6519 
25 2019 2127 2271 2456 2692 2961 3267 3613 4007 4466 5012 5653 6605 
26 2042 2153 2299 2484 2723 2996 3303 3655 4052 4519 5069 5720 6692 
27 2064 2176 2326 2514 2754 3030 3343 3696 4100 4571 5128 5786 6779 
28 2089 2203 2352 2541 2787 3065 3381 3738 4146 4623 5186 5851 6869 
29 2113 2226 2378 2570 2817 3099 3417 3781 4191 4676 5244 5917 6959 
30 2135 2250 2404 2600 2848 3132 3455 3821 4239 4727 5302 5980 7050 
31 2159 2275 2430 2627 2880 3166 3494 3863 4284 4777 5360 6046 7143 
32 2182 2301 2456 2656 2911 3204 3531 3906 4332 4829 5419 6112 7236 
33 2206 2326 2483 2684 2942 3236 3570 3948 4378 4882 5476 6177 7324 
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SALARISSCHALEN per 1 april 2021 op basis van 36 uur 

treden 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 

0 1467 1545 1651 1785 1957 2152 2374 2626 2911 3245 3642 4108 4908 
1 1493 1570 1678 1815 1987 2185 2411 2667 2960 3299 3702 4175 4972 
2 1515 1597 1704 1843 2020 2222 2450 2711 3006 3351 3761 4242 5038 
3 1534 1621 1731 1871 2053 2258 2490 2754 3054 3404 3820 4310 5104 
4 1562 1646 1758 1902 2084 2292 2529 2795 3101 3459 3880 4376 5172 
5 1586 1673 1787 1931 2115 2327 2567 2839 3148 3512 3940 4443 5239 
6 1611 1696 1814 1960 2149 2363 2605 2882 3196 3564 3998 4510 5308 
7 1635 1723 1840 1987 2178 2398 2644 2923 3243 3617 4058 4577 5378 
8 1658 1748 1867 2019 2212 2433 2683 2967 3292 3669 4118 4644 5448 
9 1683 1774 1895 2048 2244 2468 2722 3010 3339 3722 4178 4711 5520 
10 1705 1799 1921 2076 2275 2504 2761 3054 3386 3775 4236 4780 5593 
11 1731 1824 1947 2105 2307 2538 2799 3096 3433 3828 4295 4845 5648 
12 1754 1849 1974 2135 2338 2573 2838 3139 3481 3883 4356 4912 5723 
13 1780 1873 2001 2163 2372 2608 2876 3183 3529 3935 4415 4980 5798 
14 1802 1900 2028 2193 2404 2643 2916 3225 3577 3987 4474 5046 5874 
15 1827 1925 2056 2221 2435 2679 2955 3266 3624 4040 4534 5114 5951 
16 1850 1950 2082 2252 2466 2714 2993 3310 3670 4093 4593 5179 6030 
17 1874 1975 2109 2279 2498 2749 3032 3352 3719 4145 4654 5248 6109 
18 1899 2000 2136 2308 2531 2782 3070 3396 3767 4200 4711 5315 6189 
19 1923 2026 2163 2338 2563 2820 3110 3439 3813 4252 4771 5382 6270 
20 1946 2052 2190 2367 2594 2855 3147 3481 3861 4306 4831 5449 6353 
21 1971 2076 2216 2397 2627 2889 3187 3525 3908 4359 4891 5515 6412 
22 1993 2101 2244 2425 2657 2923 3226 3568 3955 4411 4950 5583 6497 
23 2018 2126 2270 2454 2690 2960 3263 3610 4003 4463 5008 5648 6582 
24 2041 2152 2298 2484 2723 2995 3302 3653 4051 4516 5068 5716 6669 
25 2065 2176 2323 2513 2754 3029 3342 3696 4099 4569 5127 5783 6757 
26 2089 2203 2352 2541 2786 3064 3379 3739 4145 4623 5186 5851 6846 
27 2112 2226 2380 2572 2817 3099 3420 3781 4195 4676 5246 5919 6935 
28 2137 2254 2406 2600 2851 3136 3459 3824 4241 4729 5306 5986 7027 
29 2161 2277 2433 2629 2882 3170 3495 3868 4287 4783 5364 6053 7119 
30 2184 2302 2459 2660 2913 3204 3535 3909 4337 4835 5424 6118 7212 
31 2209 2327 2486 2688 2946 3239 3574 3952 4383 4887 5484 6185 7307 
32 2232 2354 2513 2717 2978 3278 3613 3996 4431 4940 5544 6253 7403 
33 2257 2380 2540 2745 3009 3310 3652 4039 4479 4994 5602 6320 7492 

Paraaf: 54 van 75 



Oxfam Novib CAO DEEL A I april 2019- maart 2022 

BIJLAGE B REGELING INDIVIDUELE BEHANDELING 

VAN BEZWAAR, GESCHIL EN BEROEP 

Inhoud bijlage B 

Hoofdstuk 1 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk4 

Algemene Bepalingen 

Commissie Geschil en Beroep 

Behandeling van bezwaren, geschillen en beroepszaken 

Reglement Commissie Geschil en Beroep 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

Bezwaar, geschil en beroep: Een bezwaar van een individuele werknemer met betrekking tot een 

behandeling of maatregel waardoor hij naar zijn mening persoonlijk wordt benadeeld in het kader van 

zijn werksituatie of arbeidsverhouding en welk bezwaar na overleg met of door een beslissing van 

zijn direct leidinggevende voor de betreffende werknemer onvoldoende bevredigend is geregeld. 

Commissie Geschil en Beroep: De door de werkgever ingestelde commissie, die alle voorkomende 

klachten, bezwaren, geschillen en beroepszaken (met uitzondering van gevallen van ongewenst 

gedrag) na een formeel verzoek behandelt, nadat zij de correcte toepassing van de procedurele 

regels heeft getoetst. 

Vertrouwenspersoon: Een hiertoe benoemde werknemer van Oxfam Novib die op verzoek van een 

werknemer een begeleidende en bemiddelende taak kan vervullen . 

Aanspreekpunt Human Resources: De personeelsadviseur voor de betreffende afdeling. 

Bezwaarhebber: De werknemer die een beroep op deze regeling heeft gedaan. 

1.2 Toepassing 

1 Vaste en tijdelijke werknemers op wie de CAO van Oxfam Novib van toepassing is kunnen een 

beroep doen op de regeling. 

2De regeling is niet bedoeld ter vervanging van bij de wet ingestelde rechtsgangen (bijvoorbeeld 

procedures bij het kantongerecht, de aanvraag van een ontslagvergunning en dergelijke). 

3 De regeling is niet bedoeld voor klachten omtrent ongewenst gedrag en andere 

integriteitsschendingen, zoals intimidatie, seksuele intimidatie , discriminatie of pesten, waarvoor 

door werkgever een afzonderlijke klachtenprocedure is opgesteld en een integriteitsfunctionaris 

is aangesteld. 

4 De commissie Geschil en Beroep beoordeelt uitsluitend of de bestaande regels juist zijn 

toegepast en toetst niet of de juiste regels zijn vastgesteld. 

1.3 Intrekking van het bezwaar, geschil of beroep 

Bezwaarhebber kan gedurende de procedure zijn bezwaar, geschil of beroep intrekken, waarna de 

behandeling direct wordt gestaakt. 

1.4 Bijstand 

Tijdens alle gesprekken met de commissie Geschil en Beroep kan zowel de bezwaarhebber als 

degene tot wie het bezwaar, beroep of geschil zich richt, zich laten bijstaan door een door hem te 

kiezen belangenbehartiger of raadsman. 
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1.5 Geheimhouding 
De leden van de commissie Geschil en Beroep, de vertrouwenspersonen, belangenbehartigers, 

raadslieden en personeelsleden die de commissie administratieve ondersteuning bieden, zijn 

blijvend verplicht geheimhouding te bewaren ter zake alle feiten en gegevens die zij in hun 

hoedanigheid vernemen. Na afhandeling van het bezwaar, geschil of beroep zal het dossier 

uiterlijk een half jaar na het besluit van de Directievoorzitter worden vernietigd. 

2 De secretaris van de commissie Geschil en Beroep ziet toe op de vernietiging van alle dossiers. 

1.6 Rapportage 
De commissie Geschil en Beroep brengt jaarlijks verslag uit over het aantal en de aard van de 

behandelde bezwaren en geschillen aan de ondernemingsraad en aan de directie. 

2 De in deze verslagen vastgelegde gegevens zijn niet herleidbaar op individuele personen. 

3 De inhoud van beide verslagen komt jaarlijks in hoofdlijnen in het sociaal jaarverslag aan de orde. 

1.7 Bescherming 
Noch klager, noch leden van de commissie Geschil en Beroep, noch vertrouwenspersonen, noch 

raadslieden, noch personeelsleden die de commissie administratieve ondersteuning bieden, 

mogen door het indienen c.q. behandelen van het bezwaar, geschil of beroep worden benadeeld. 

2 Zowel bij de aanvang van de procedure als gedurende de looptijd van de procedure kan de 

werkgever op verzoek van Human Resources tijdelijke voorzieningen voor de duur van de 

procedure treffen, indien het welzijn van de bezwaarhebber dat noodzakelijk maakt, dan wel 

sprake is van een voor een of meer direct betrokkenen onhoudbare situaties. De getroffen 

maatregelen hebben uitsluitend een tijdelijk karakter en mogen op geen enkele wijze vooruitlopen 

op eventuele definitieve maatregelen. 

1.8 Bijzondere situaties 

Mocht zich een bijzondere situatie voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan wordt door de 

werkgever een beslissing genomen in de geest van dit reglement, zo nodig na overleg met de 

ondernemingsraad. 
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HOOFDSTUK 2 COMMISSIE GESCHIL EN BEROEP 

2.1 Bevoegdheidsgebied commissie Geschil en Beroep 
Door de werkgever is één commissie Geschil en Beroep ingesteld voor alle voorkomende bezwaren, 

geschillen en beroepszaken (met uitzondering van ongewenst gedrag), betreffende: 

1 de arbeidsverhouding in het algemeen 

3 de toepassing van arbeidsvoorwaarden, 

4 een reorganisatie, functieverandering of functiewaardering. 

2.2 Samenstelling Commissie Geschil en Beroep 
De commissie Geschil en Beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. 

Minimaal één van de leden van de commissie is een vrouw en minimaal één van de 

plaatsvervangende leden is een vrouw. 

2 Eén lid en diens plaatsvervanger worden benoemd door de werkgever en één lid en diens 

plaatsvervanger door de ondernemingsraad. Eén lid en diens plaatsvervanger worden benoemd 

door beide partijen gezamenlijk, die optreden als voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter. De 

voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn geen werknemers van Oxfam Novib (geweest 

tijdens de achterliggende periode van 3 jaar). 

3 Met uitzondering van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, kunnen als commissieleden 

worden benoemd: werknemers van Oxfam Novibmet een dienstverband voor onbepaalde tijd . 

Leden van de directie, leden van de ondernemingsraad en werknemers van Human Resources 

of het lntegrity team kunnen geen lid van de commissie Geschil en Beroep zijn . 

5 De commissie benoemt uit haar midden een secretaris en plaatsvervangend secretaris. 

6 De leden van de commissie mogen niet direct betrokken zijn geweest bij de behandeling of de 

beslissing waartegen een zaak is ingediend. In dit geval neemt de plaatsvervanger deel in de 

commissie. 

7 De leden worden benoemd voor het tijdvak van drie jaar en zijn aansluitend voor één periode van 

3 jaar herbenoembaar. 

8 Het secretariaat wordt gevoerd door Human Resources. 
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HOOFDSTUK 3 BEHANDELING VAN BEZWAREN, 
GESCHILLEN EN BEROEPSZAKEN 

3.1 Eerste behandeling van een bezwaar, geschil of beroep 

1 Behandeling in de hiërarchische lijn 

a De werknemer dient eerst te proberen het bezwaar te regelen met of via zijn leidinggevende. 

b Indien de werknemer meent dat het bezwaar niet tot tevredenheid is opgelost in overleg met 

zijn direct leidinggevende, dient hij zich te wenden tot de naast hogere leidinggevende, een 

lid van de directie. 

c De behandeling van een bezwaar of geschil in de hiërarchische lijn moet door de 

leidinggevende binnen één maand worden afgehandeld. 

d De werknemer geeft zelf aan of hij mediation verkiest met een aanspreekpunt van Human 

Resources. 

3 Behandeling van beroep inzake reorganisatiebesluiten of functiewaardering 

a Bij een individueel bezwaar over een voorgenomen benoemingsbesluit in het kader van een 

reorganisatie heeft de werknemer het recht zonder behandeling in de hiërarchische lijn direct 

na schriftelijke mededeling door de werkgever binnen twee weken beroep in te stellen. 

b Bij de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem heeft de werknemer het recht 

zonder behandeling in de hiërarchische lijn direct na schriftelijke mededeling van de uitkomst 

van de functiewaardering door de werkgever binnen twee weken beroep in te stellen. 

c Vanaf de schriftelijke instelling van het beroep heeft de werknemer 2 weken de tijd om zijn 

beroep schriftelijk te onderbouwen en de commissie Geschil en Beroep van stukken te 

voorzien . 

3.2 Bemiddeling door Human Resources 

leder der partijen kan Human Resources verzoeken te bemiddelen bij de behandeling van 

bezwaar of geschil. 

3. Human Resources is bevoegd in het kader van een poging tot bemiddeling, gegevens te 

verzamelen. Dit kan plaatsvinden door dossieronderzoek en vertrouwelijke en informele 

gesprekken met betrokkenen. Zij zal door onderzoek en overleg met betrokkenen bij 

bedrijfsonderdelen trachten tot een oplossing van het gesignaleerde probleem te komen. 

3.3 Inschakeling commissie Geschil en Beroep 

Indien de behandeling in de hiërarchische lijn ook na eventuele bemiddeling door Human 

Resources niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan de bezwaarhebber zijn bezwaar, geschil 

of beroep schriftelijk voorleggen aan de secretaris van de commissie Geschil en Beroep. 

2 Het door de leidinggevende niet afhandelen van een bezwaar binnen de in 3.1. A lid 3 genoemde 

termijn wordt beschouwd als een afwijzing van het bezwaar; de bezwaarhebber kan daarna zijn 

bezwaar, geschil of beroep schriftelijk voorleggen aan de secretaris van de commissie Geschil 

en Beroep. 

3.4 Ontvankelijkheid van bezwaar, geschil of beroep 
Een commissie Geschil en Beroep zal het bezwaar, geschil of beroep alleen in behandeling 

nemen, indien: 

a het een individueel bezwaar, geschil of beroep betreft; 

b het bezwaar, geschil of beroep in beginsel door de werkgever zou kunnen worden opgelost; 

c het bezwaar, geschil of beroep voldoende is behandeld conform het bepaalde in 3.1 . 

Paraaf: 58 van 75 



Oxfam Novib CAO DEEL A I april 2019- maart 2022 

2 Het bezwaar, geschil of beroep zal niet in behandeling worden genomen indien de 

bezwaarhebber of de werkgever een beroep heeft gedaan op een bij de wet ingestelde 

rechtsgang , zoals omschreven in 1.2 lid 3. 

3 De secretaris beoordeelt in eerste instantie of het bezwaar, geschil of beroep in behandeling kan 

worden genomen. Indien hij meent dat dit niet het geval is, legt hij dat voor aan de overige leden 

van de commissie. 

4 De commissie kan alleen weigeren het bezwaar, geschil of beroep in behandeling te nemen, 

indien zij unaniem tot dit oordeel komt. Zij zal bezwaarhebber dit besluit schriftelijk en gemotiveerd 

mededelen. 

5 Anonieme aangemelde zaken worden niet door de commissie Geschil en Beroep in behandeling 

genomen. 

3.5 Behandeling van het bezwaar, geschil of beroep door de commissie 
De secretaris van de commissie Geschil en Beroep ziet toe op een correcte afhandeling van het 

bezwaar, geschil of beroep door de commissie. De secretaris van de commissie zendt een 

afschrift van het bezwaar, geschil of beroep aan: 

de leden van de commissie Geschil en Beroep; 

degenen die - behalve de bezwaarhebber - bij de behandeling van het bezwaar, geschil of 

beroep in de lijn zijn betrokken; 

degene(n) tot wie het bezwaar, geschil of beroep zich richt. 

2 Het bezwaar, geschil of beroep wordt in de commissie Geschil en Beroep behandeld . De 

secretaris van de commissie roept hiertoe alle betrokkenen op voor een zitting . 

3 De zittingen van de commissie Geschil en Beroep zijn besloten. Van iedere zitting wordt een 

schriftelijk verslag opgemaakt dat door alle betrokkenen voor gezien wordt ondertekend. Indien 

een betrokkene dit weigert, wordt de reden daarvan in het verslag gemeld. 

4 De commissie is bevoegd getuigen te horen en advies in te winnen bij deskundigen. Indien dit 

niet plaatsvindt tijdens de zitting, zal een door betrokken getuige(n) en/of deskundige(n) te 

ondertekenen verklaring worden opgesteld. 

5 De directie zal de commissie alle gegevens, die nodig zijn om het bezwaar, geschil of beroep te 

kunnen beoordelen, doen verstrekken. 

6 Zowel de bezwaarhebber als de partij, waartegen het bezwaar, geschil of beroep zich richt, is 

bevoegd kennis te nemen van alle stukken, waaronder alle verklaringen van getuigen en adviezen 

van deskundigen. 

3.6 Uitspraak en advies 
Oe commissie Geschil en Beroep zal binnen een maand na de zitting een uitspraak doen en een 

advies uitbrengen. Bezwaarhebber en overige betrokkenen worden bij een uitstel tijdig en 

beargumenteerd door de secretaris van de commissie Geschil en Beroep in kennis gesteld. 

2 De commissie Geschil en Beroep besluit bij meerderheid van stemmen. De commissie spreekt 

uit of het bezwaar gegrond is of doet een uitspraak over het geschil of beroep en adviseert de 

werkgever over te nemen maatregelen. De commissie Geschil en Beroep brengt de uitspraak en 

het advies schriftelijk ter kennis van de directievoorzitter (of de voorzitter van de Raad van 

Toezicht wanneer 3.7 lid 4 van toepassing is). 

3 Er wordt in ieder geval een uitspraak gedaan of, en zo ja in welke mate, het bezwaar, geschil of 

beroep gegrond is. 

Tevens wordt de directievoorzitter een advies gegeven betreffende te nemen maatregelen. 

4 Een lid van de commissie Geschil en Beroep is gerechtigd aan de verklaring van de commissie 

een minderheidsstandpunt toe te voegen. 

5 Een afschrift van de uitspraak en het advies wordt aan de direct betrokkenen gestuurd, evenals 
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aan de betrokken vertrouwenspersoon . 

3.7 Besluit 
Binnen 14 dagen na ontvangst van de uitspraak van de commissie Geschil en Beroep neemt de 

directievoorzitter schriftelijk een besluit over eventueel te nemen maatregelen en zal voor zover 

van toepassing, de termijnen noemen waarbinnen de beslissing moet worden uitgevoerd; daarbij 

wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de te nemen maatregelen de bezwaarhebber benadelen . 

2 Indien de directievoorzitter een beslissing neemt die geen sanctie inhoudt, terwijl het bezwaar, 

geschil of beroep door de commissie wel gegrond is verklaard, dan wel indien door de commissie 

Geschil en Beroep maatregelen zijn voorgesteld welke door de werkgever niet worden 

overgenomen, dient dit uitdrukkelijk met redenen omkleed in de beslissing te worden vermeld. 

3 Een afschrift van de beslissing wordt aan de direct betrokkenen gestuurd. 

4 In het geval de directievoorzitter direct betrokken is geweest bij de behandeling of de beslissing 

waartegen een bezwaar is ingediend, wordt het advies gericht aan en het besluit genomen door 

de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

5 Heeft het bezwaar, geschil of beroep zich gericht tegen een lid van de directie, dan 

a wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht bij het indienen van het bezwaar, geschil of 

beroep over dit feit en de aard ervan geïnformeerd door de voorzitter van de directie, 

b zal het besluit worden genomen na overleg met en advies van de voorzitter van de Raad van 

Toezicht. 

6 Het besluit is niet voor beroep vatbaar. 
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HOOFDSTUK 4 REGLEMENT COMMISSIE VAN 
GESCHILLEN 

4.1 Aanhangig maken van het geschil 
Een geschil als bedoeld in 2.5 van de CAO wordt aanhangig gemaakt door toezending van een 

met redenen omkleed verzoekschrift aan het secretariaat van de commissie. Onmiddellijk na 

ontvangst van dit verzoekschrift gaat de commissie na of de verzoeker ontvankelijk is. Indien de 

verzoeker door de commissie niet ontvankelijk wordt verklaard doet het secretariaat van de 

commissie hiervan binnen drie weken na ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk en 

gemotiveerd mededeling aan verzoeker en diens wederpartij . 

2 De partij die het geschil aanhangig maakt, doet hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de 

andere partij onder bijvoeging van een afschrift van het verzoekschrift . 

3 Na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek van het secretariaat van de commissie dient 

de wederpartij uiterlijk binnen drie weken na dagtekening van dit verzoek een met redenen 

omkleed verweerschrift in viervoud bij het secretariaat voornoemd. 

4 Een afschrift van het verweerschrift dient door de in lid 3 genoemde partij te worden gezonden 

aan de partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt. 

5 De voorzitter kan - indien hem dit wenselijk voorkomt - partijen opdragen nadere stukken in te 

dienen binnen een door hem te stellen termijn en op de door hem voorgeschreven wijze. 

4.2 Termijn van behandeling 
De mondelinge behandeling van het geschil vindt in het algemeen plaats binnen zes weken na 

indiening van het verzoekschrift. 

2 Voor deze behandeling worden partijen tenminste 14 dagen tevoren per email of per brief met 

ontvangstbevestiging uitgenodigd. 

4.3 Het horen der partijen 
Tijdens de behandeling worden partijen in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich 

door een raadsman kunnen doen bijstaan. 

2 Indien partijen getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij hiervan tenminste acht 

dagen vóór de dag waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt, schriftelijk mededeling te 

doen aan het secretariaat, zulks onder opgave van naam, adres en beroep van de getuigenen/of 

deskundigen. 

3 Aan de wederpartij dient hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te worden gedaan. 

4 Partijen en hun raadsman worden in de gelegenheid gesteld ook zelf vragen te stellen aan de 

wederpartij en aan getuigen en/of deskundigen. 

4.4 Openbaarheid van de mondelinge behandeling 
De mondelinge behandeling van het geschil geschiedt in het openbaar, tenzij de commissie anders 

besluit. 

4.5 Beraadslagingen 

De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering, die niet openbaar is. De tijdens deze 

zitting gedane mededelingen zijn geheim. 

4.6 Besluitvorming 

De commissie neemt een beslissing bij meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt 

mondeling. 

2 Geen van de leden mag zich van stemming onthouden. 
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4.7 Uitspraak 

De uitspraak - in de vorm van een bindend advies - is met redenen omkleed en wordt zo spoedig 

mogelijk- doch uiterlijk binnen vier weken - na de beraadslagingen bij brief met ontvangstbevestiging 

aan partijen medegedeeld. 

4.9 Schriftelijk afdoen van het geschil 
De commissie kan bepalen de behandeling van het geschil schriftelijk afte doen. 
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BIJLAGE C VERTROUWENSPERSONEN 

Artikel1 Advies en ondersteuning 
Een werknemer kan op vertrouwelijke basis advies en ondersteuning vragen aan een als zodanig 

benoemde vertrouwenspersoon, die zo nodig eveneens kan assisteren bij het formuleren van een 

bezwaar of beroep. 

Artikel 2 Benoeming en aanstelling van vertrouwenspersonen 
De aanstelling van vertrouwenspersonen is bedoeld als extra mogelijkheid naast, en niet als 

vervanging van, de begeleidende en bemiddelde taken welke door Human Resources worden 

uitgevoerd of de taken van de integriteitsfunctionaris binnen de klachtenprocedure aangaande 

ongewenst gedrag. 

2 Vertrouwenspersonen zijn werknemers van Oxfam Novib, werkzaam op basis van een 

dienstverband voor onbepaalde tijd. Zowel directie als ondernemingsraad kunnen kandidaten 

voor deze functie voordragen. De werkgever wijst met instemming van de ondernemingsraad de 

vertrouwenspersonen aan. Indien mogelijk zullen minimaal twee vertrouwenspersonen, waarvan 

één man en één vrouw, worden benoemd. De vertrouwenspersonen worden aangesteld voor een 

periode van drie jaar en zijn aansluitend tweemaal herbenoembaar. De vertrouwenspersoon is 

voor de uitvoering van zijn/haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan de directie. 

3 De functie van vertrouwenspersoon is vastgesteld volgens de landelijke normen en richtlijnen van 

de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LW ) en is gericht op het ondersteunen van 

alle werknemers die ongewenst gedrag ervaren. Voor een goede uitoefening van taken zullen bij 

de werving aan vertrouwenspersonen eisen worden gesteld aan zowel kennis over de Oxfam 

Novib organisatie als vaardigheden. De vertrouwenspersoon moet gemakkelijk aanspreekbaar 

zijn, vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan, over deskundigheid beschikken op het gebied 

van ongewenst gedrag dan wel bereid zijn deze te verwerven en bij voorkeur kennis en ervaring 

hebben op het terrein van individuele hulpverlening. Ook moet zijn/haar benoeming geen 

aanleiding geven tot een functioneel conflict of (een perceptie van) belangenverstrengeling. 

4. Bij de aanstelling van de vertrouwenspersonen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden 

met de toegankelijkheid en diversiteit van de verschillende vertrouwenspersonen . 

5. De werkgever verschaft de vertrouwenspersonen de mogelijkheid om zich binnen werktijd op 

kosten van de werkgever nader te bekwamen voor de functie en desgewenst zijn/haar tijd te 

compenseren. 

6. De vertrouwenspersonen zullen dezelfde rechtsbescherming genieten als leden van 

ondernemingsraden, zoals vermeld in artikel21 lid 3 en 4 van de Wet op de Ondernemingsraden. 

7. De werkgever dient de vertrouwenspersonen de nodige faciliteiten te verschaffen waardoor zij op 

vertrouwelijke wijze kunnen worden geraadpleegd. 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden 
1 Vertrouwenspersonen hebben als taak werknemers die getuige of slachtoffer zijn van ongewenst 

gedrag of andere vergelijkbare integriteitsschendingen een eerstelijnsopvang te bieden. Een 

vertrouwenspersoon fungeert in geen geval als officieel meldpunt voor integriteitsschendingen, 

maar biedt werknemers de mogelijkheid om zorgen of voorvallen vertrouwelijk te bespreken, en 

kan adviseren over mogelijke vervolgstappen, zoals het indienen van een formele klacht. 

2 Een vertrouwenspersoon kan zijn/haar taken alleen op verzoek van een werknemer uitvoeren en 

gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn volstrek vertrouwelijk . De vertrouwenspersoon 

waarborgt de anonimiteit van de werknemer en onderneemt geen stappen zonder de 

nadrukkelijke toestemming van de werknemer. 
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3 Indien door een werknemer een beroep op een vertrouwenspersoon wordt gedaan dan heeft 

deze laatste de volgende taken en bevoegdheden: 

a de vertrouwenspersoon heeft een adviserende en ondersteunende rol ten opzichte van de 

werknemer. 

b de vertrouwenspersoon biedt eerstelijns opvang, ondersteuning en begeleiding aan 

werknemers die met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd, zoekt samen met de werknemer 

naar mogelijke oplossingen en adviseert over mogelijke vervolgstappen, en verwijst 

werknemers zo nodig door naar interne deskundigen zoals de integriteitsfunctionaris, Human 

Resources, de lijn, of de bedrijfsarts en/of naar een professionele hulpverlenende instantie of 

hulpverlener; 

c desgewenst ondersteunt de vertrouwenspersoon een werknemer bij een poging tot 

bemiddeling door Human Resources of derden en/of bij het indienen van een formele klacht. 

d mocht de werknemer de vertrouwenspersoon mee willen nemen naar een gesprek met HR 

voor morele ondersteuning of als toehoorder, dan kan de toegang niet worden geweigerd. 

e waar nodig verricht de vertrouwenspersoon nazorg en ziet deze erop toe dat een werknemer 

geen nadelige gevolgen ondervindt van het klagen . 

4 Een vertrouwenspersoon houdt een niet op personen te herleiden registratie bij over de bij 

hem/haar binnengekomen bezwaren ten behoeve van het verslag dat de vertrouwenspersonen 

gezamenlijk jaarlijks uitbrengen aan de ondernemingsraad en de directie. 

5 Een vertrouwenspersoon levert, op grond van deskundigheid en ervaringen, een bijdrage aan de 

beleidsontwikkeling op voorkomende terreinen en aan de voorlichting omtrent ongewenst gedrag 

en de eigen taak en functie in de procedure. 

Artikel4 Tijdsvoorziening vertrouwenspersonen 
Vertrouwenspersonen krijgen voor het doen van hun werk als vertrouwenspersoon maximaal 45 uur 

per persoon per jaar ontheffing van hun andere contractuele werkzaamheden. In overleg met de 

leidinggevende wordt afgesproken hoe deze taakvermindering in de praktijk wordt vormgegeven. 
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BIJLAGE D LEVENSLOOPREGELING 

Aanpassing aan wettelijke eisen, alleen van toepassing voor werknemers die per 31-12-2011 reeds 

meededen en minimaal € 3.000 hebben opgebouwd (per 31-12-2011). 

Artikel1 Begripsbepalingen 
Levensloopregeling: Het recht om jaarlijks maximaal een voorziening van 12% van het loon op te 

bouwen bestemd voor het opvangen van inkomensderving tijdens (gedeeltelijk) onbetaald verlof. 

Arbeidsovereenkomst: De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. 

Werkgever: De Stichting Oxfam Novib, Nederlandse Organisatie voor Internationale 

Ontwikkelingssamenwerking 

Werknemer: Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever. 

Bron: Geld enlof verzilverde tijd die door de werknemer ingezet kan worden ten behoeve van het 

financieren van onbetaald verlof. 

Doel: Het onbetaalde verlof waarvoor door de werknemer gekozen is en dat gefinancierd wordt uit 

de ingezette bronnen. 

Bruto jaarloon: Het voor de werknemer geldende vaste loon incl. vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering per jaar (ref. wet op de loonbelasting 1964) 

De spaarperiode: De periode waarin jaarlijks maximaal 12% van het bruto jaarloon en/of maximaal 

12% van de arbeidsduur wordt gespaard en gereserveerd op een geblokkeerde rekening ten name 

van de werknemer bij een financiële instelling ten behoeve van financiering van het onbetaalde verlof. 

De verlofperiode: De periode waarin onbetaald verlof wordt genoten en uitkeringen uit de 

gereserveerde gelden worden verkregen. 

Voltijdsverlor Voltijdsverlof betreft verlof over de volledige contractueel overeengekomen 

arbeidsduur 

Deeltijdverlof." Deeltijdverlof betreft verlof over een gedeelte van de contractueel overeengekomen 

arbeidsduur. 

Kalenderjaar: Het tijdvak van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar. 

Levensloopvoorziening: De waarde van de levensloopvoorziening. Bij een waarde van 210% van het 

bruto jaarloon (meest recente maandloon geldt als berekeningsgrondslag) of hoger, stopt de 

mogelijkheid tot het doen van een storting. 

Peildatum: De datum, waarop bepaald wordt hoe hoog het gespaarde levenslooptegoed is. 

Levensloopspaarloon: De jaarlijkse inleg die gekwalificeerd wordt als gespaard loon en dat gestort 

en geadministreerd wordt op een geblokkeerde rekening bij een financiële instelling . 

Waarde verlofuur: De waarde van een verlofuur bedraagt: 1/156,24 deel van het schaalsalaris 

(= 0,641%). 

Financiële instelling: Onder financiële instelling wordt begrepen de instelling die voldoet aan de 

voorwaarden zoals opgenomen in artikel 13, lid 5 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. De 

financiële instelling beheert en administreert per deelnemer afzonderlijk de opgebouwde tegoeden. 

Geblokkeerde rekening: Een rekening ten name van de werknemer bij een financiële instelling waar 

de levensloopvoorziening plus rente op worden gestort en geadministreerd. 

Overeenkomst levensloopregeling: Aanvulling op de arbeidsovereenkomst waarin de afspraken met 

betrekking tot de levensloopregeling tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd. 

Jaarlijkse inleg: De maximale jaarlijkse inleg bedraagt 12% van het bruto loon. Indien bij wet de 

mogelijkheid bestaat voor bepaalde groepen om meer in te leggen, zal een hogere inleg door de 

werkgever worden gehonoreerd. 
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Artikel 2 Werkingssfeer 

De levensloopregeling staat open voor alle werknemers die sociaal verzekeringsplichtig zijn in 

Nederland 

Werknemers maken gebruik van deze levensloopregeling als zij willen sparen voor langdurig 

verlof, met uitzondering van kortdurend zorgverlof en wettelijk ouderschapsverlof. 

De werknemer kan niet in hetzelfde kalenderjaar inleggen in zowel een spaarloonregeling als een 

levensloopregeling. Elkjaar mag de werknemer een keuze voor één van beide regelingen maken. 

Artikel 3 Ingangsdatum 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. 

2 De levensloopregeling treedt per 1 januari 2006 in de plaats van de verlofspaarregeling. 

Opgebouwde tegoeden van de verlofspaarregeling kunnen overgaan in de levensloopregeling. 

3 De werkgever behoudt zich het recht voor deze regeling tussentijds te wijzigen op grond van 

gewijzigde fiscale regelgeving na overeenstemming met de personeelsvertegenwoordiging. 

Artikel4 Uitgangspunt levensloopregeling 
Het voor alle werknemers, die daar gebruik van willen maken, openstellen van de mogelijkheid tot 

het sparen van een voorziening, die gebruikt kan worden ten behoeve van elke vorm van onbetaald 

verlof. 

Artikel 5 
Tijdbron 

Levensloopspaarbronnen 

Vakantie-uren: alle uren > 144 (bij een fulltime dienstverband), peildatum 1 januari 

Geldbronnen 

Bruto jaarloon: Het vaste loon 

Vakantietoeslag: 8% over het totaal van het vaste loon 

Artikel 6 Levensloopdoelen 

De werknemer kan met een levensloopvoorziening voor de volgende doelen sparen: 

Langdurig voltijdsverlof 

1 Het langdurig voltijdsverlof kent een minimum van 1 maand en een maximum van 12 maanden. 

Bij verlof voorafgaand aan de pensioendatum geldt geen maximumverlofperiode, met 

inachtneming van de wettelijke regels omtrent de samenloop van de Regeling Oudere 

Werknemer met andere verlofregelingen. 

2 Verlofdoelen: loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, zorgverlof > 10 dagen, palliatief verlof, 

educatief verlof en de mogelijkheid om direct voorafgaand aan het ouderdomspensioen verlof op 

te nemen 

Langdurig deeltijdverlof 

1 Het deeltijdverlof kent een minimum van 1 maand, het maximum is 12 maanden. Bij verlof 

voorafgaand aan de pensioendatum geldt geen maximumverlofperiode, met inachtneming van 

de wettelijke regels omtrent de samenloop van de Regeling Oudere Werknemer met andere 

verlofregelingen. Het minimumaantal te werken uren per week bedraagt in beginsel 20 uur. 

Minder uren dan 20 uur per week werken, is slechts mogelijk indien de werkgever oordeelt dat dit 

organisatorisch geen problemen oplevert. 

2 Verlofdoelen: ouderschapsverlof, zorgverlof > 10 dagen, educatief verlof, palliatief verlof, 

prepensioen. 

Storting pensioenregeling 

De omzetting van een aanspraak op de levensloopvoorziening in een aanspraak als gevolg van een 

pensioenregeling, mits deze na de omzetting nog blijft binnen de op grond van de wet geldende 
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grenzen. Deze omzetting kan het gehele saldo betreffen of een gedeelte daarvan. 

Artikel 7 Bepalingen van procedurele aard 
1 De werknemer kan eenmaal per jaar zijn spaarkeuze, door middel van een keuzeformulier, 

kenbaar maken aan de werkgever. 

2 In het keuzeformulier vermeldt de werknemer voor de komende keuzeperiode uit welke 

bronelementen wordt gespaard. Tevens wordt hierbij aangegeven of een eventuele inhouding 

maandelijks of eenmalig plaats vindt. 

3 De werknemer levert dit keuzeformulier bij de werkgever in voor 1 december van het jaar 

voorafgaand aan het kalenderjaar waar het keuzeformulier betrekking op heeft. 

4 De werkgever kan de voorgelegde keuze afwijzen op de volgende procedurele gronden: 

a Het keuzeformulier is niet tijdig ingediend; 

b Niet alle bescheiden zijn overgelegd; 

c De voorgestelde keuze is in strijd is met de bepalingen in deze levensloopregeling dan wel 

wettelijke en/ of fiscaal-technische bepalingen. 

5 Ingeval de werkgever een gemaakte keuze afwijst, geschiedt dit schriftelijk onder opgave van 

redenen . 

6 Na verkregen instemming kan een keuze in principe niet meer worden gewijzigd. Niettemin 

kunnen werkgever en werknemer gezamenlijk besluiten om van deze afspraak af te wijken. 

Artikel 8 Verlofafspraken 
De werknemer die in het kader van de levensloopregeling verlof wenst op te nemen tekent vooraf 

een overeenkomst levensloopregeling. 

2 Het onbetaalde verlof kan, gecombineerd met andere vormen van betaald verlof, worden 

opgenomen. Indien daarvan sprake is geldt daarvoor ook hetgeen bepaald is in artikel6. 

3 Het verlof kan ook in deeltijd (indien het bedrijfsbelang zich daartegen niet verzet) worden 

opgenomen. Deeltijdverlof bedraagt minimaal 1 maand. De inrichting wordt overgelaten aan de 

leidinggevende en de betrokken werknemer. 

4 Het voornemen om langdurig verlof op te nemen dient ten minste 6 maanden van tevoren 

schriftelijk bij de leidinggevende kenbaar te worden gemaakt. 

5 Deze termijn is niet van toepassing wanneer sprake is van aanwending van het verlof voor 

zorgdoeleinden en als het moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid kon worden 

voorzien. 

6 Indien het voltijdsverlof 6 maanden of korter duurt, behoudt de werknemer het recht op terugkeer 

in de eigen functie . Bij een langer verlof dan 6 maanden vervalt dit recht, doch behoudt de 

werknemer een garantie op werk. 

7 De werkgever stemt in met de verlofaanvraag, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen 

het voorgestelde tijdstip en/of de vorm van het verlof verzetten. 

8 Ingeval de werkgever niet instemt met de verlofaanvraag, deelt de werkgever dat schriftelijk en 

gemotiveerd binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek mee. 

9 Indien geen overeenstemming over de verlofopname kan worden bereikt dan kan de werknemer 

een klacht indienen bij de commissie Geschil en Beroep. 

1 0 De werkgever stelt geen eisen aan de invulling van het verlof mits tijdens de verlofperiode geen 

arbeid wordt verricht voor een andere werkgever, behoudens met goedkeuring van de werkgever. 
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Artikel 9 Storting 
De werkgever stort op verzoek van de werknemer een deel van zijn brutoloon op de 

levenslooprekening. 

2 Het is de werknemer niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn levenslooprekening te storten 

of te doen storten. 

3 Over de storting is geen loonheffing (loonbelasting, premie volksverzekeringen en 

inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet) verschuldigd, maar wel de 

gebruikelijke premies voor de werknemersverzekeringen. 

Artikel 10 Overboeking van het levenslooptegoed 
Voor het opnemen van de levensloopvoorziening heeft de werknemer goedkeuring nodig van de 

werkgever. Oe goedkeuring door de werkgever wordt verleend door het ondertekenen en afgeven 

van een formulier 'Aanvraag overboeking levensloopvoorziening', welk formulier eveneens door 

de werknemer moet worden ondertekend en bij de financiële instelling moet worden ingeleverd. 

2 Indien de werkgever akkoord gaat met opname van de levensloopvoorziening zal de financiële 

instelling dat tegoed overboeken naar de werkgever, die het levenslooptegoed onder inhouding 

van de verschuldigde loonheffing (loonbelasting, premie volksverzekeringen en 

inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet) doorstort op de betaalrekening van 

werknemer. De premies voor de werknemersverzekeringen zijn niet verschuldigd . 

3 De goedkeuring wordt door de werkgever uitsluitend verleend: 

a Voor de betaling van het tegoed tijdens een periode van verlof 

b Voor de uitbetaling van de levensloopvoorziening bij beëindiging dienstbetrekking 

c Voor een storting bij inbreng van de levensloopvoorziening in een aanspraak als gevolg van 

een bestaande pensioenregeling. 

Artikel 11 Arbeidsvoorwaarden 
Gedurende de verlofperiode blijft de arbeidsovereenkomst onverkort tussen werkgever en 

werknemer gelden, met dien verstande dat werkgever gedurende de verlofperiode vrijgesteld is 

salaris te betalen en de werknemer gedurende de verlofperiode vrijgesteld is werkzaamheden te 

verrichten. 

Tijdens de verlofperiode gelden in afwijking van de arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd 

in de CAO de navolgende arbeidsvoorwaardelijke afspraken: 

1 Een werknemer, die in een bepaald kalenderjaar minder dan de helft van de contractueel 

overeengekomen arbeidsduur werkzaam is geweest tengevolge van opgenomen langdurig verlof, 

zal geen periodieke salarisverhoging ontvangen. 

2 De met de werknemer overeengekomen kostenvergoedingen en toeslagen worden tijdens de 

verlofperiode stopgezet. Voor deeltijd verlof geldt dit pro rato. 

3 De lopende terugbetaling van de werknemer aan werkgever betreffende de terugbetaling van de 

renteloze lening voor fiets privé wordt gecontinueerd, met dien verstande dat werkgever 

betreffende bedragen inhoudt op de uit te keren levensloopvoorziening. 

4 Pensioenregeling: 

a De werknemer blijft gedurende het voltijds-/deeltijdverlof deelnemer aan de bij werkgever 

geldende pensioenvoorziening waarbij de verlofperiode geldt als diensttijd voor de 

pensioenopbouw. 

b Het pensioengevend salaris (de basis voor de pensioenopbouw) wordt gedurende de 

verlofperiode gedefinieerd als de uitkering van de levensloopvoorziening (plus het salaris 

indien er sprake is van deeltijdverlof). 

c De werkgever en de werknemer zullen gedurende de verlofperiode op de gebruikelijke wijze 

(voor werkgever en werknemer geldend percentage van de pensioenkosten) bijdragen in de 
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kosten van de pensioenopbouw. 

5 Ziektekostenverzekering: 

a De werknemer blijft gedurende de voltijds-/deeltijd verlofperiode deelnemer aan de 

basisverzekering; 

b Gedurende de voltijds-/deeltijd verlofperiode zal de werkgever de inkomensafhankelijke 

bijdrage voor de Zorgverzekeringswet afdragen, berekend over de uitkering van de 

levensloopvoorziening (plus het salaris indien er sprake is van deeltijdverlof). 

6 De werknemer betaalt gedurende de verlofperiode geen werknemersverzekeringspremies (z:.N, 

WIA, WW) en verliest bij een verlof geen rechten. 

7 De werkgever houdt gedurende de verlofperiode loonheffing in . 

8 Tijdens het voltijdsverlof stopt de opbouw van vakantiedagen, vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering. Bij deeltijdverlof zal dit naar rato worden toegepast 

9 De verlofperiode telt mee voor de bepaling van de duur van het dienstverband. 

Artikel 12 Ziekte tijdens de verlofperiode 
Ingeval de werknemer gedurende de verlofperiode ziek wordt, loopt het verlof gewoon door. 

2 Indien de ziekte doorloopt tot na het einde van de verlofperi ode, ontstaat het recht op doorbetaling 

van loon op de eerste werkdag na de verlofperiode. 

3 De uitkeringen van de tegoeden in de verlofperiode worden vanwege de ziekte niet onderbroken. 

4 De werknemer heeft in geval sprake is van langdurige ziekte het recht om de Overeenkomst 

Levensloopregeling tussentijds op te schorten. Dit recht ontstaat vanaf het moment waarop de 

werknemer, na melding van de ziekte bij de leidinggevende, tenminste vier weken 

aaneengesloten ziek is geweest en naar verwachting van de bedrijfsarts de ziekte van langdurige 

aard zal zijn. 

5 Vanaf het moment dat de levensloopovereenkomst wordt opgeschort gelden de bij werkgever 

afgesproken re-integratieafspraken. De eerste ziektedag is officieel de eerste dag na afloop van 

de verlofperiode. 

Artikel13 Terugkeer in de functie 
Werknemer heeft na terugkeer van het verlof een functiegarantie, dat wil zeggen : recht op de 

functie die de werknemer bekleedde bij aanvang van de verlofperiode, conform artikel8, lid 6. Als 

door organisatieveranderingen of noodzakelijke bezuinigingen tijdens de verlofperiode de functie 

van de werknemer wijzigingen ondergaat of verdwijnt, gelden voor hem dezelfde rechten en 

plichten als ware hij de actieve functiehouder. 

2 Werknemer heeft recht op behoud van de arbeidsduur zoals die gold bij aanvang van de 

verlofperiode. 

3 De leidinggevende maakt over deze zaken met de werknemer voorafgaand aan het verlof 

afspraken en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Indien er sprake is van een opvolgende 

leidinggevende draagt deze hier zorg voor. 

Artikel14 Het levensloopspaarloon 
Het levensloopspaarloon wordt door de werkgever gestort op een geblokkeerde rekening bij een 

financiële instelling. Het aldus gestorte levensloopspaarloon wordt door de financiële instelling 

beheerd en per deelnemer afzonderlijk geadministreerd. 

2 Het levensloopspaarloon kan door de werkgever slechts worden gestort op een geblokkeerde 

rekening bij de financiële instelling indien en voor zover de werknemer loon uit tegenwoordige 

arbeid geniet, respectievelijk daarvoor in de plaats tredende uitkeringen of aanvullingen op 

uitkeringen geniet, die door of via de werkgever worden verstrekt. 

3 Indien de uitkeringen en aanvullingen op de uitkeringen niet via de werkgever worden verstrekt, 
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worden de stortingen opgeschort tot het tijdstip waarop de werknemer zijn werkzaamheden voor 

de werkgever weer gaat verrichten. 

4 De werknemer kan na het hervatten van de werkzaamheden binnen het betrokken kalenderjaar, 

de werkgever verzoeken om de niet verrichte stortingen af te storten op de geblokkeerde 

rekening. 

5 Bij de beoordeling of en in hoeverre er nog ruimte is om te sparen dient de aanwezige 

levensloopvoorziening te worden gerelateerd aan het jaarloon van het afgelopen jaar, waarbij dit 

jaarloon wordt vastgesteld door herleiding van het loon in het laatste tijdvak tot het jaarloon. 

6 Als peildatum voor de beoordeling hoeveel ruimte de werknemer nog heeft om zijn 

levenslooptegoed in het betreffende kalenderjaar aan te vullen, wordt 1 januari gehanteerd. 

7 Door het jaarlijks schriftelijk aangeven van de levensloopspaarkeuze verleent de werknemer 

volmacht aan de werkgever om van het bruto salaris het levensloopspaarloon te storten op de 

geblokkeerde rekening ten name van werknemer. 

Artikel 15 Verplichtingen van de werkgever 
Indien de werkgever in gebreke blijft en de afgesproken storting uit de levensloopvoorziening niet 

tijdig overmaakt of de levensloopvoorziening niet tijdig aanvult volgens de gemaakte afspraken, 

zijn de kosten van incasso, waaronder mede begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, de 

kosten van een deurwaarder, gerechtskosten en kosten van een deskundige, voor rekening van 

de werkgever. 

2 Niet tijdig door de werkgever aan de financiële instelling betaalbaar gesteld levensloopspaarloon 

zal worden verhoogd met de wettelijke rente. 

Artikel16 Verbod tot vervreemding en zekerheidsstelling 
1 Het is de werknemer niet toegestaan zijn aanspraak jegens de werkgever als gevolg van deze 

regeling af te kopen, te vervreemden, prijs te geven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van 

zekerheid te maken. 

2 Het is de werknemer niet toegestaan zijn vordering op de financiële instelling te vervreemden, 

prijs te geven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid te maken. 

3 Zodra de werknemer in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, eindigt de deelneming aan 

de levensloopregeling en wordt de opgebouwde levensloopvoorziening onder inhouding van de 

gebruikelijke belastingen uitgekeerd aan de betrokken werknemer. 

Artikel17 Beschikkingsmacht 
De werkgever zal nimmer aanspraak kunnen maken op het tegoed om daarop een eventuele 

vordering op de werknemer die hij meent te hebben wegens het niet nakomen van verplichtingen van 

de werknemer tegenover de werkgever, te verhalen. Met de periodieke betaling aan de werknemer 

tijdens de verlofperiode vanuit de levensloopvoorziening is de werkgever jegens de werknemer ter 

zake gevrijwaard. 

Artikel 18 Opgebouwde levensloopvoorziening tijdens vorig dienstverband 
De werkgever is bereid medewerking te verlenen aan het overnemen van een levensloopvoorziening 

in geld opgebouwd tijdens een vorig dienstverband. 

Artikel19 Aanvang en beëindiging van gebruik levensloopregeling 
De eerste keer dat de betrokken werknemer aangeeft te willen sparen voor een 

levensloopvoorziening of een levensloopvoorziening meeneemt vanuit een vorig dienstverband, is 

hij deelnemer aan de levensloopregeling. 

Deelname aan de levensloopregeling eindigt: 
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Op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst eindigt; 

2 Op het moment dat de werknemer komt te overlijden; 

3 Bij ontslag op staande voet; 

4 Eén der partijen in staat van faillissement wordt verklaard ; 

5 Voor één der partijen surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel op andere 

wijze de vrije beschikking over zijn gehele of gedeeltelijke vermogen verliest. 

Artikel 20 Uitbetaling levensloopvoorziening bij beëindiging deelname 

Indien deelname aan de levensloopregeling om bovengenoemde redenen wordt beëindigd en de 

werknemer wenst het opgebouwde tegoed te verzilveren, dan zal onder inhouding van de 

verschuldigde loonheffing aan de werknemer worden uitbetaald 

In geval een werknemer een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt, kan de levensloopvoorziening en -

opbouw worden voortgezet bij de nieuwe werkgever. Voor het gebruik van de levensloopvoorziening 

gelden dan de voorwaarden van de nieuwe werkgever. 
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BIJLAGE E REGELING THUIS WERKEN 

Artikel1 Definitie 
Thuiswerken: het structureel, en op basis van schriftelijk vastgelegde afspraken, op het thuisadres 

verrichten van werkzaamheden gedurende maximaal 1 werkdag per week, 

Artikel 2 Wie 
In principe komen alle werknemers in aanmerking voor thuiswerken met uitzondering van expats. 

Artikel 3 Duur 
Er wordt 1 werkdag vast thuis gewerkt. Minimale duur van de afspraak is één jaar, met uitzondering 

van werknemers met een contract korter dan een jaar. De afspraak kan door zowel de werkgever 

als werknemer tussentijds met een maand opzegtermijn worden opgezegd . Opzegging gebeurt 

schriftelijk. Niet opgezegde afspraken worden stilzwijgend telkens met een jaar verlengd. 

Artikel4 Deelname 
Deelname van de werknemer gebeurt op basis van vrijwilligheid. Thuiswerken is derhalve geen recht 

en geen plicht. Bij deelname verklaart de werknemer zich bereid, dat de bestaande kantoorwerkplek 

door de werkgever op de thuiswerkdagen op een andere wijze zal worden benut. 

De mogelijkheid tot incidenteel thuiswerken blijft mogelijk in overleg tussen leidinggevende en 

werknemer. 

Artikel5 Overwegingen voor toewijzing of afwijzing van deelname 
De werknemer die wenst te gaan thuiswerken kan daartoe een aanvraag indienen bij de 

leidinggevende. De leidinggevende zal vervolgens de afweging maken of de organisatie van het werk 

thuiswerken toelaat. Daarbij dient deze in ieder geval rekening te houden met en kan een van 

onderstaande punten een grond voor afwijzing inhouden: 

de effecten van thuiswerken op de kwaliteit en kwantiteit van het afgeleverde werk; 

de bereikbaarheid en de bezetting van het bureau en/ of het team; 

het gegeven of de functie zich leent voor thuiswerken; 

privéomstandigheden van betrokkene; 

privacy en beveiligingsaspecten; 

technische randvoorwaarden. 

ArtikelS Aanvraag- en vaststellingsprocedure 
De werknemer doet schriftelijk een verzoek tot thuiswerken aan de leidinggevende. De 

leidinggevende neemt binnen een maand na ontvangst van het verzoek een besluit. Bij akkoord volgt 

vastlegging van de afspraken in een overeenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken met 

betrekking tot werktijden, werkdagen en arbeidsomstandigheden. Afwijzing van het verzoek gebeurt 

uitsluitend op basis van de hierboven uiteengezette overwegingen, gespecificeerd naar de situatie 

van de aanvrager. De overeenkomst komt te vervallen als blijkt dat afspraken niet nagekomen 

worden of dat er organisatorische problemen ontstaan. 

Artikel7 Klacht 
Ingeval de werkgever niet instemt met de thuiswerkaanvraag, deelt de werkgever dat schriftelijk en 

gemotiveerd mee. De bij werkgever geldende Regeling individueel klachtrecht staat voor werknemer 

open als geen overeenstemming met leidinggevende kan worden bereikt over de inhoud van de 

overeenkomst thuiswerken. 

Paraaf: 72 van 75 



Oxfam Novib CAO DEEL A I april 2019- maart 2022 

Artikel 8 Vergoedingen 
Apparatuur: De werknemer krijgt de beschikking over een laptop. 

2 Telefoon- en internetverbinding: Er wordt uitgegaan van een snelle internetverbinding. 

3 Reiskosten: De reiskostenvergoeding wordt aangepast aan de reële werkweek in Den Haag. 

Artikel 9 Geschikte thuiswerkplek 
De werknemer zal zelf moeten beschikken over een geschikte werkplek, apparatuur en meubilair op 

de thuislocatie. De werkplek van de thuiswerker moet zodanig ingericht worden dat de arbeid zoveel 

mogelijk zittend op ergonomisch verantwoorde wijze kan worden verricht. Een doelmatige 

zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel zijn noodzakelijk. Hiernaast 

moeten er voorzieningen zijn voor een doelmatige kunstverlichting en ventilatie. Er is een telefoon 

en een PC waarop een internetverbinding met Oxfam Novib gemaakt kan worden. Oxfam Novib 

draagt zorg voor de infrastructuur, d.w.z. voor voldoende capaciteit om de toegankelijkheid op het 

netwerk van Oxfam Novib te garanderen, evenals de beveiliging van informatie en informatiestromen. 

De Arbo besluiten 5.15 en 6.30 vormen het uitgangspunt bij inrichting van de thuiswerkplek. 

De werkgever heeft de plicht om te zorgen dat de werkplek van de werknemer aan de Arbo-eisen 

voldoet en dat de betrokken werknemer ook thuis werkt in overeenstemming met de daarvoor 

geldende Arbo-voorschriften. De werkgever kan daartoe niet continu direct toezicht houden op de 

thuiswerkplek. De werkgever zal dan zorgdragen voor goede informatievoorziening en voorlichting 

over de inrichting van de werkplek. 
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BIJLAGE F OUDE REGELINGEN 

SENIORENREGELING PER 1 JANUARI 2002 VOOR WERKNEMERS ONDER DE 53 
JAAR, OF DE DAN 53/54 JARIGEN DIE GEKOZEN HEBBEN VOOR DE NIEUWE 
SENIORENREGELING 

Werknemers van 58 en 59 jaar, mogen 4 uur per week minder werken, met behoud van het 

volledige inkomen. 

2 Werknemers van 60 en 61 jaar, mogen 8 uur minder werken, met behoud van het volledige 

inkomen. 

3 Werknemers vanaf 62 jaar, mogen 12 uur minder werken, met behoud van het volledige inkomen. 

4 Werknemers mogen deelnemen aan deze regeling , maar mogen ook de oorspronkelijke uren 

blijven werken . De deelnemer kan op ieder gewenst moment starten met het deelnemen aan 

deze regeling zodra aan het leeftijdscriterium wordt voldaan. 

5 Bij deelname aan deze regeling mogen de meer gewerkte uren dan het aantal uren zoals 

genoemd in lid 1 ,2 en 3 niet aangemerkt worden als vakantie- en of compensatie uren 

6 Bij een deeltijddienstverband wordt lid 1 Um 3 toegepast naar rato van de omvang van het 

dienstverband. 

7 In hetjaar voorafgaand aan de start van de regeling zal het arbeidspercentage van de werknemer 

niet meer gewijzigd worden. 

8 De reiskosten en vakantiedagen, worden aangepast naar rato van het werkelijk aantal gewerkte 

uren. 

9 Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer wordt dit artikel niet toegepast. 

10 Bij de teruggang van het aantal uren zal ook het takenpakket evenredig worden aangepast. 

11 Medewerkers die op 55 jarige leeftijd of ouder bij Oxfam Novib in dienst treden kunnen geen 

gebruik maken van deze regel ing 

LEEFTIJDSVAKANTIE 
Het volgens artikel 6.1 vastgestelde aantal vakantiedagen wordt verhoogd, met ingang van het 

kalenderjaar waarin de werknemer : 

a. de leeftijd van 35 jaar bereikt met 1 dag; 8 uur 

b. de leeftijd van 40 jaar bereikt met 2 dagen; 16 uur 

c. de leeftijd van 45 jaar bereikt met 3 dagen; 24 uur 

d. de leeftijd van 50 jaar bereikt met 4 dagen; 32 uur 

e. de leeftijd van 55 jaar bereikt met 5 dagen; 40 uur 

f. de leeftijd van 60 jaar bereikt met 6 dagen. 48 uur 

2 Het volgens artikel 6.1 vastgestelde aantal vakantiedagen wordt verhoogd, met ingang van het 

kalenderjaar waarin de werknemer: 

a. de leeftijd van 17 of 18 jaar bereikt met 3 dagen; 

b. de leeftijd van 19 jaar bereikt met 2 dagen; 

c. de leeftijd van 20 jaar bereikt met 1 dag. 

3 De regels zoals vastgelegd in artikel 6.1, leden 2 tot en met 8, zijn ook op de leeftijdsvakantie 

van toepassing. 
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