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O v e r z i c h t 

 
Secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen 

 
Inleiding 
Welkom bij Rijn IJssel! Met dit document geven we je inzicht in verschillende arbeidsvoorwaarden en 
personele regelingen van Rijn IJssel. Dit overzicht is een weergave van de actuele regelingen zoals deze 
binnen Rijn IJssel van toepassing zijn. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden: de 
actuele vastgestelde regelingen worden gepubliceerd en onderhouden op het Rijn IJssel intranet: ‘Plein’ 
onder de rubriek ‘Weten & Regelen (W&R)’. Dit is hét informatie- en nieuwsplatform van Rijn IJssel. 

 

1 Collectieve verzekeringen 
 

1.1 Aanvullende nabestaanden verzekering 

Naast verplichte pensioendeelname via het ABP, kan je aanvullend een Anw-hiaat verzekering afsluiten 
via ElipsLife. Deze verzekering biedt een uitkering aan je nabestaanden indien je komt te overlijden. Je 
kunt je hiervoor aanmelden tot uiterlijk één maand na datum indiensttreding. Meer informatie is te 
vinden via deze link.  

 
1.2 Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Alle medewerkers zijn automatisch verzekerd tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid via een 
collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Rijn IJssel heeft de collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten vanuit goed werkgeverschap. Wij vinden het belangrijk 
dat onze medewerkers zich kunnen verzekeren tegen inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid. 
Het lukt namelijk niet altijd om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dankzij deze 
verzekering ben je verzekerd van een aanvulling tot tenminste 70% van je inkomen totdat je de AOW-
leeftijd hebt bereikt. Je kunt ervoor kiezen af te zien van deelname via een getekende 
afstandsverklaring. Voor volledige arbeidsongeschiktheid ben je niet automatische verzekerd. Wil je dat 
wel? Kijk dan hier voor meer informatie. 

 
1.3 Collectieve (zorg)verzekering 

Rijn IJssel heeft collectiviteitsafspraken met VGZ, Zilveren Kruis en OHRA. Daarnaast wordt aan 
medewerkers korting geboden op andere verzekeringen. Naast korting op de premie bij deze collectieve 
zorgverzekeraars ontvang je op basis van de cao ook, ongeacht waar je verzekerd bent, een bijdrage in 
de ziektekosten voor de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekeringen (cao art. 7.2). Je 
ontvangt de bijdrage door ieder jaar een kopie van je nieuwe polis via Selfservice in YouForce in te 
dienen. 

 
2 Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 

In mei van ieder kalenderjaar ontvang je vakantiegeld ter hoogte van 8% van je bruto jaarsalaris (cao art. 
6.1). In de maand december ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% (cao art. 6.2). 

https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/08/14.-ABP-Info-bij-nieuw-in-dienst.pdf
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/08/13.-Brochure-Anw-hiaatverzekering-voor-nieuwe-medewerkers.pdf
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/08/07.-Loyalis-Arbeidsongeschiktheidsverzekering.pdf
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/09/Afstandsverklaring-collectief-Rijn-IJssel-invulbaar.pdf
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/09/Afstandsverklaring-collectief-Rijn-IJssel-invulbaar.pdf
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/09/Rijn-IJssel-BV-Onboarding-leaflet-NL-digitaal-2022-combi.pdf
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/arbeidsvoorwaarden/collectieve-verzekeringen?question=zorgverzekering
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3 Mobiliteit 
 

3.1 Reiskostenregeling woon-werkverkeer 

Rijn IJssel heeft een separate vervoersregeling voor woon-werk verkeer. Om duurzaam vervoer te 
stimuleren kiest Rijn IJssel voor een royalere vergoeding voor het reizen met de fiets en het OV. 

• Fietsvergoeding: 
• OV-vergoeding: 

0-40 km, enkele reis, € 0,19 per km 
volledige vergoeding 

• Auto-vergoeding en overig vervoer indien je 
verder dan 5 km van het werk woont:      0-40 km, enkele reis, € 0,19 per km 

 
Tijdens je arbeidsvoorwaardengesprek hoor je hoe je de vergoeding regelt. Daarnaast is er een 
mogelijkheid om in december je bruto eindejaarsuitkering fiscaal ‘uit te ruilen’ tegen een netto 
vergoeding reiskosten, mits je daarvoor ruimte hebt. De regeling wordt jaarlijks via Plein aangekondigd. 

 
3.2 Regeling Hybride werken 

De Regeling Hybride Werken beschrijft hoe Rijn IJssel met werken op afstand omgaat. Het uitgangspunt 
bij thuiswerken is dat de leidinggevende en medewerker samen afspraken maken over de invulling van 
het thuiswerken. Daarnaast biedt Rijn IJssel thuiswerkmiddelen aan in bruikleen en kun je een 
thuiswerkvergoeding aanvragen. Deze thuiswerkvergoeding kan zowel variabel (maandelijks) als vast 
worden aangevraagd. Je doet dit gezamenlijk met het declareren van de reiskostenvergoeding woon- 
werk. 

 
3.3 Dienstreizen 

Voor dienstreizen gelden de vergoedingen volgens de cao (art. 9 en 10). Je kunt je dienstreizen via 
selfservice in YouForce declareren. Via de secretariaten zijn ook NS Business Cards te reserveren voor 
dienstreizen. Bovendien beschikt iedere locatie over fietsen (waarvan een deel elektrisch) die je kunt 
gebruiken voor dienstreizen, deze zijn via de servicedesk op de locatie te reserveren. 

 
3.4 Fietsplan 

Leg jij je woon-werkverkeer (gedeeltelijk) af met de fiets? Dan kun je via het fietsplan voordelig een 
fiets aanschaffen. Op Plein vind je meer informatie over het fietsplan en de voorwaarden. 

 
4 Maaltijdvergoeding 

Indien je op verzoek van je leidinggevende tussen 17 en 20 uur werkzaamheden verricht voor Rijn IJssel, 
mag je, tegen overlegging van een bewijs van betaling, een maaltijd declareren van maximaal € 8,-. 

 
5 Verlofvormen 

 
5.1 Vakantieverlof 

Vakantieverlof opnemen doe je in overleg met je leidinggevende. Je hebt (naar rato van jouw 
aanstelling) recht op 20 wettelijke verlofdagen en 10 bovenwettelijke verlofdagen per jaar. Wettelijke 
verlofdagen vervallen na 6 maanden en bovenwettelijke dagen vervallen na 5 jaar. Onderwijspersoneel 
raadpleegt het aantal verlofdagen in het systeem ‘Xedule’. Onderwijsondersteunend personeel 
raadpleegt hun verlof in het systeem ‘TIM. 

https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/declaraties-vergoedingen/reiskosten?question=reiskosten-woon-werk
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/arbeidsvoorwaarden/thuiswerken?question=regeling-hybride-werken
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/arbeidsvoorwaarden/fiscale-uitruilregeling?question=fietsplan-uitruilen
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/vakantie-verlof/vakantie
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5.2 Diverse verlofvormen 

De cao en de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bieden diverse mogelijkheden om betaald of onbetaald verlof 
op te nemen in geval van bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte van familieleden of ouderschap. Op Plein 
vind je alle informatie terug over de mogelijkheden. 

 
6 ICT middelen 

Door Rijn IJssel wordt aan iedere medewerker in de regel een laptop en telefoon ter beschikking gesteld. 
De leidinggevende bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt. Deze bedrijfseigendommen dien je bij 
einde dienstverband weer in te leveren. 

 
7 Loopbaan en professionalisering 

Rijn IJssel hecht grote waarde aan jouw (professionele) ontwikkeling. Om werk te maken van jouw 
loopbaan en duurzame inzetbaarheid staan er allerlei tools tot je beschikking zoals: 

• Gesprekscyclus: in het jaarlijkse Koers- en Waarderingsgesprek maak je met je leidinggevende 
afspraken over jouw inzet en ontwikkeling en bespreek je welke ondersteuning je daarbij nodig 
hebt. 

• Professionaliseringsmogelijkheden: via opleidingsmanagement in YouForce vraag je opleidingen 
en trainingen aan uit het vastgestelde aanbod. Je leidinggevende geeft hiervoor goedkeuring. 
Ook andere scholings-, trainings- en professionaliseringsactiviteiten stem je af met je 
leidinggevende. Op Plein is alles over faciliteiten voor scholing terug te vinden. 

• Loopbaanontwikkeling: binnen Rijn IJssel bieden de coaches van het loopbaancentrum van HR- 
Leren & Ontwikkelen jou ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling. Ze helpen je 
graag met jouw loopbaanvragen. 

• E-leerplein: hier vind je diverse trainingen en cursussen die je kunt volgen. Hier heb je geen 
toestemming voor nodig van je leidinggevende. 

 
8 Arbo, gezondheid en vitaliteit 

 
8.1 Sporten op locatie 

Binnen Rijn IJssel worden op enkele locaties sportfaciliteiten geboden, hiervan kun je als medewerker 
kosteloos gebruik maken. Op Plein vind je actuele informatie over locaties, tijden en eventuele Rijn IJssel 
sportclubs. 

 
8.2 BHV 

Op iedere Rijn IJssel locatie is een bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie ingericht die actief is bij 
eventuele calamiteiten. Heb je interesse om BHV-er te worden? Informeer dan bij de lokale BHV 
coördinator. 

https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/vakantie-verlof
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/vakantie-verlof
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/dienstverband/gesprekscyclus?question=het-goede-gesprek
https://identity.raet.com/as/authorization.oauth2?response_type=code&client_id=paacoauth&redirect_uri=https%3A%2F%2Fyouforce.raet.com%2Fpa%2Foidc%2Fcb&state=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2Iiwia2lkIjoiSFZoUzlQN29sclVnSEI5YWdiSlN5dHh4Ulk0Iiwic3VmZml4IjoiSkFyOXhtLjE2NjAxMjEzOTQifQ..Xvtlmd3fanA5-AGtMfyM7A.Pnp9qd4gabVeYzunXwnLwjlyoe47seB_MDqSO3y3jdlFEQ6_Qh8NW_Q6kpjfsl7VYUdblKplcYcn7QLMd7C4NQ.eo4kr3SGbqBT0D5J32NZ3w&nonce=MYFQgkRdrL2iKMzDtnUDP_QeHcGN_sd5PdQ_YBJ2ROY&scope=openid%20profile%20address%20email%20phone&vnd_pi_requested_resource=https%3A%2F%2Fyouforce.raet.com%2F&vnd_pi_application_name=Youforce+L1
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/mijn-ontwikkeling/professionele-ontwikkeling?question=
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/mijn-ontwikkeling/mijn-loopbaan
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/mijn-ontwikkeling/professionele-ontwikkeling?question=online-leren-op-e-leerplein
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/arbeidsvoorwaarden/sporten
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/arbeidsvoorwaarden/sporten
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8.3 Gezond en veilig werken 

Gezond en veilig werken vinden we belangrijk binnen Rijn IJssel. Zo hebben wij bijvoorbeeld een arbo- 
adviseur die je kan helpen bij het instellen van je werkplek en een tegemoetkoming voor aanschaf van 
een beeldschermbril. Op Plein lees je meer over gezond en veilig werken. 

 
8.4 Ziekteverzuim 

Wanneer je door ziekte je niet in staat voelt om te werken meld je dit bij je leidinggevende. De 
procesregels rond ziekteverzuim zijn op Plein terug te lezen. 

 
8.5 Arbo dienstverlening 

Rijn IJssel werkt samen met een bedrijfsarts en een adviseur Arbeid en Gezondheid. Indien je een 
afspraak wilt maken kun je contact opnemen met HR beheer. 

 
8.6 Vertrouwenspersonen 

Binnen Rijn IJssel is geen plek voor ongewenst gedrag. Mocht je te maken hebben met bijvoorbeeld 
seksuele intimidatie, pesten, agressie of discriminatie? Bij onze vertrouwenspersonen kun je terecht 
voor advies en ondersteuning. Op Plein vind je de namen en contactgegevens van onze 
vertrouwenspersonen. 

 
9 Overige regelingen en reglementen 

 
9.1 Overige reglementen 

Er is binnen Rijn IJssel een privacyreglement en een integriteitscode. Deze ontvang je bij het 
arbeidsvoorwaardengesprek. 

 
9.2 Klachtenregelingen 

Binnen Rijn IJssel bestaan verschillende klachtenregelingen: 
• Commissie van beroep voor de examens 
• Klachtencommissie 
• Interne geschillencommissie 
• Klokkenluidersregeling 

Op Plein vind je meer informatie over de diverse klachtenregelingen. 
 

9.3 Nevenwerkzaamheden 

Verricht je nog andere betaalde werkzaamheden? Dan ben je verplicht deze en eventuele wijzigingen in 
je nevenwerkzaamheden te melden (zie cao, art. 10.5). Rijn IJssel toetst vervolgens of jouw 
nevenwerkzaamheden niet in strijd zijn met de belangen van Rijn IJssel. 

https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/mijn-inzetbaarheid
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/mijn-inzetbaarheid/ziekte-re-integratie?question=ik-ben-ziek
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/mijn-personeelszaken-en-ontwikkeling/mijn-inzetbaarheid/ziekte-re-integratie?question=ik-ben-ziek
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/gezonde-en-veilige-school/sociale-veiligheid/vertrouwenspersonen?question=sociale-veiligheid-vertrouwenspersonen-medewerkers
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/gezonde-en-veilige-school/sociale-veiligheid/vertrouwenspersonen?question=sociale-veiligheid-vertrouwenspersonen-medewerkers
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/08/04.-Privacyreglement.pdf
https://www.werkenbijrijnijssel.nl/wp-content/uploads/2022/08/03.-Integriteitcode-Rijn-IJssel.pdf
https://plein.rijnijssel.nl/kb/rubrieken/over-rijn-ijssel/klachten/klachtenregelingen
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