Werken bij Gearhing
Personeelsgids 2016

Gearhing... samenwerkend
maken we het verschil

Beste medewerker,
Speerpunt van Gearhing is om de leraar in staat te stellen zijn vak terug te
nemen. Eigenaarschap van het lerarenvak moet bij de professional liggen.
Door de kracht van iedere medewerker te benutten in het onderwijs, verbetert
de kwaliteit van het onderwijs en heeft het een positieve invloed op het
welbevinden van leerlingen en medewerkers.
Gearhing gaat er van uit dat een leerkracht verantwoordelijkheid, initiatief en beslissingen
neemt ten behoeve van zichzelf en de organisatie. Dit komt de leerkracht en de onderwijsorganisatie ten goede. Gearhing vertrouwt er op dat je werkt aan je eigen professionele
ontwikkeling en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het team en van de school.
Gearhing hanteert daarbij de volgende omschrijving van het begrip vertrouwen:
‘De intentie om kwetsbaarheid te accepteren gebaseerd op positieve verwachtingen van
de intenties of het gedrag van een andere persoon’. Welke speelruimte medewerkers
binnen Gearhing hebben, hoe jij ondersteund kunt worden in je werk, wordt beschreven
in deze personeelsgids.
Met vriendelijke groet, Alex. J. Peltekian - Voorzitter college van bestuur
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Heb je opmerkingen, suggesties
of aanvullingen voor deze
personeelsgids? Mail ze naar:
info@gearhing.net.
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1. Gearhing
‘Stichting Samenwerkingsbestuur
Primair onderwijs Zuidwest Friesland
Gearhing’ is het bevoegd gezag van
27 scholen voor primair onderwijs in
Zuidwest-Friesland. De scholen liggen
in de gemeenten Súdwest-Fryslân,
Littenseradiel en De Fryske Marren.
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Strategisch beleid Gearhing
In het strategisch beleidsplan 2014-2018
geeft Gearhing aan wat de komende jaren
van belang is. De richtinggevende vragen
en de titel van het strategisch plan zijn
geformuleerd en uitgewerkt in een drietal
speerpunten.

Speerpunten
‘Proactief in een voortdurend en snel veranderende wereld’ verwijst naar de twee
belangrijkste elementen die onze richting
gaan bepalen, namelijk ‘proactief’ en ‘snel
veranderend’. ‘Proactief’ houdt in dat
Gearhing niet achter de feiten aan wil lopen,
maar nieuwe ontwikkelingen op de voet
volgt en waar mogelijk het initiatief neemt
en voorop loopt. Met ‘in een voortdurende
en snel veranderende wereld’ erkennen wij
dat Gearhing midden in de maatschappij
staat en oog heeft voor de ontwikkelingen
die daar plaatsvinden. Wij kunnen het ons
niet veroorloven dat kinderen (en hun
ouders) die bij Gearhing onderwijs genieten,
er na acht jaar basisschool achter komen dat
de wereld veranderd is, terwijl zij op school
zaten.

Er zijn drie speerpunten waar wij ons
de komende jaren op richten:
1. Samenwerking, intern en extern
2. Nieuwe vormen van kennisoverdracht
3. Zelfmanagement van professionals,
een sociale innovatie: de leraar zijn vak
terug. Oftewel herpositionering van de
leerkracht in het primair proces.

In de digitale kaartenbak op gearhing.nl
vind je actuele informatie, de Handboeken
van Bestuur, belangrijke adressen, actueel
beleid, brochures, personeelsaangelegenheden en informatie vanuit de GMR. Je kunt
hier ook de CAO PO raadplegen, waarnaar
deze brochure veel verwijst.
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Organogram
Raad van Toezicht
College van Bestuur

GMR

Bestuursbureau
P&O
Bedrijfsvoering
Financiën
Huisvesting
Secretariaat

Onderwijs & Zorg
Inhoudelijke ondersteuning:
Onderwijs & Kwaliteit
Inhoudelijke Expertise: Zorg
Onderwijsteam 1-7
directeur

Ondersteuning
Bedrijfsvoering,
ICT, facilitair, IB,
RT, administratie

(O)MR
Onderwijsteam
(3 tot 6 scholen)
Onderwijzend personeel
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Scholen
Op de scholen van Gearhing zijn leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires,
IB-ers, locatiecoördinatoren en conciërges
werkzaam. Elk onderwijsteam heeft een
directeur, een manager bedrijfsvoering, een
administratief medewerker en een facilitair
medewerker. Binnen twee onderwijsteams
werkt een adjunct-directeur.
Binnen Gearhing zijn de functies van leerkracht verdeeld in LA of LB.

Directeuren
De directeur geeft leiding aan het onderwijsteam en is integraal verantwoordelijk
voor personele zorg, onderwijskwaliteit en
financieel beleid.
Bestuursbureau
De medewerkers op het bestuursbureau
zorgen voor ondersteuning en facilitering
van de scholen op het gebied van beleid,
beheer en administratie.
Medezeggenschap
Om de kwaliteit van onderwijs- en
personeelsbeleid te optimaliseren,
stimuleert Gearhing actieve medezeggenschap en betrekken we de (G)MR zo vroeg
mogelijk bij het ontwikkelen van ons beleid.
Dit doen we op schoolniveau in de MR en
OMR(onderwijsteam medezeggenschap).

College van bestuur (CvB)
Het CvB is het bevoegd gezag van Gearhing
en bestaat uit een voorzitter en een lid.
Als eindverantwoordelijke is het CvB verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen
van het strategisch beleid. Het CvB vertegenwoordigt de organisatie naar onder andere
overheid, gemeenten, inspectie, GMR en
behartigt de belangen van de organisatie bij
publiek-en privaatrechtelijke organen.
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Op organisatieniveau en over zaken die
alle scholen of meerdere onderwijsteams
aangaan doen we dit in de GMR. De (G)MR
heeft instemmings- en/of adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen,
zoals onderwijskundige doelstellingen,
personeelswelzijn, financieel beleid en huisvesting. Meer informatie over de MR, OMR
en GMR kun je vinden op onze website.

Raad van toezicht (RvT)
De RvT houdt toezicht op het functioneren
van het CvB en adviseert het CvB gevraagd
en ongevraagd.

Meer informatie over de MR, OMR en
GMR kun je vinden op onze website
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Benoeming voor bepaalde tijd
Er zijn twee soorten benoemingen voor
bepaalde tijd. De eerste is een payroll
benoeming. Je bent dan werkzaam voor
Gearhing, maar je komt op de loonlijst van
een uitzendbureau waarbij dit bureau het
werkgeverschap van Gearhing overneemt.
Een tweede benoeming voor bepaalde tijd
kan een vervangingsbenoeming zijn. Deze
wordt bekostigd door het Vervangingsfonds.
Benoeming voor onbepaalde tijd
Voordat je in vaste dienst komt bij Gearhing
krijg je eerst een benoeming voor bepaalde
tijd. Wanneer je in dit eerste jaar goed functioneert, maak je kans op een aanstelling voor
onbepaalde tijd. Als je na negen maanden
diensttijd geen bericht hebt ontvangen over
voortzetting van het dienstverband, meld dit

dan schriftelijk bij de medewerkers P&O van
Gearhing.
Alle nieuwe medewerkers hebben recht op
introductie en begeleiding. Zowel bij een
tijdelijk als een vast dienstverband heb je
recht op een gesprek met je leidinggevende
over je ontwikkeling en functioneren
(onderdeel van de gesprekscyclus) en een
beoordelingsgesprek.
Gearhing heeft eigen coaches in dienst.
Je kunt zelf om coaching en gesprekken met
je leidinggevende vragen.
Salaris
Je salaris wordt maandelijks rond de 25e
dag van de maand betaald. De hoogte van
je salaris hangt af van de werktijdfactor (wtf)
en je functie. Deze wtf is voor onderwijzend
personeel afhankelijk van het aantal klok-

uren per week. Met vragen over je salaris
kun je terecht bij je directeur. De salarisadministratie wordt uitgevoerd door
Helder-Onderwijs in Assen. Een uitleg van je
salarisspecificatie vind je op onze website.

Je vakantie-uitkering bedraagt circa 8%
van je jaarsalaris en wordt uitgekeerd in
de maand mei. In december wordt een
eindejaarsuitkering uitgekeerd, circa 6% van
je jaarsalaris. Dit is een in de CAO PO
vastgesteld percentage van je jaarsalaris.
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Een uitleg van je salarisspecificatie
vind je op onze website.

2. Wat Gearhing
van medewerkers
verwacht
Professioneel gedrag
Gearhing medewerkers geven inhoud aan
de gewenste kwaliteitsverbeteringen in de
scholen. Je bepaalt samen met je leidinggevende welke persoonlijke competenties je
hierbij nodig hebt en waar nodig ontwikkel
je nieuwe vaardigheden. We geven binnen
de organisatie samen inhoud aan professioneel gedrag door bewuste keuzes te
maken, elkaar daarop aan te spreken en
achteraf verantwoording af te leggen
Gearhing richt zich binnen de onderwijsteams op het gebied van professionalisering
vooral op communicatie en samenwerken.
Voor het versterken van de professionele

cultuur, teamontwikkeling en de daarbij
passende communicatie biedt Gearhing
begeleiding.
Peer to peer, oftewel van en met elkaar
leren, staat hoog op de agenda. In dat kader
nemen alle Gearhing scholen de komende
jaren deel aan het werken met stichting
leerKRACHT (www.stichting-leerkracht.nl).
In de wet BIO en de cao-PO staan de
bekwaamheidseisen voor leraren en hun
verantwoordelijkheid om deze actueel te
houden. Een leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het bekwaamheidsdossier. Meer
informatie over bekwaamheidseisen kun je
vinden op www.onderwijscooperatie.nl

Competentieontwikkeling
Het voortdurend ontwikkelen van competenties is vanzelfsprekend geworden. Vanuit
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de cao-PO wordt van je verwacht dat er een
ontwikkeling is van startbekwaam naar
basisbekwaam en vakbekwaam of zelfs
excellent.

16

Gearhing verwacht dat medewerkers actie
ondernemen om hun eigen professionaliteit
te verhogen. Je maakt daarom zelf in overleg met je leidinggevende jaarlijks afspraken
over je ontwikkelingspunten. Je wordt in de
gelegenheid gesteld functioneringsvraagstukken te bespreken. Ook vinden er
regelmatig beoordelingsgesprekken plaats.
De uitkomsten zijn uitgangspunt om samen
met je leidinggevende keuzes te maken
voor jouw ontwikkeling in de toekomst.
De uitvoering van competentiemanagement
wordt gewaarborgd door voortdurend en
structureel gesprekken te voeren over het

functioneren en de professionele ontwikkeling van alle medewerkers binnen Gearhing.

Taakbeleid
Het taakbeleid van Gearhing is gericht op
het handelen als professional, waarbij het
school- en/of onderwijsteam de uit te
voeren taken kiest, rekening houdend met
ieders competenties. Je maakt zelf keuzes
in het uitoefenen van jouw taak en je legt
achteraf verantwoording af in de gesprekscyclus over de gerealiseerde kwaliteit.
Jaarlijks ga je in gesprek met je directeur
over de invulling van de normjaartaak. In dat
gesprek maak je afspraken over je inzet en
aanwezigheid voor het komend schooljaar.
Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om de
afweging te maken of je bij een vergadering
of scholing aanwezig kunt zijn. Indien je niet

aanwezig kunt zijn, zorg je er in ieder geval
voor dat je wel de informatie krijgt.

Gedragsregels
Elke leerkracht voelt zich verantwoordelijk
voor alle mensen die bij de school betrokken zijn. Een medewerker van Gearhing
heeft een voorbeeldfunctie. Dat zien wij
terug in gedrag, houding, taalgebruik en in
het naleven van algemene fatsoensnormen.
Meer informatie over gedragsregels kun je
vinden in het schoolveiligheidsplan.
Nieuws Gearhing
We verwachten van onze medewerkers dat
ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen
en het beleid binnen Gearing. Regelmatig
kijken op de website, ons Intranet en het
lezen van de nieuwsbrieven is een vanzelfsprekend onderdeel van het werk.
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3. Wat je van Gearhing
kunt verwachten
Scholing, loopbaanwensen
en mobiliteit
Scholing op gezamenlijk niveau
Medewerkers van de scholen kunnen scholing volgen samen met collega’s van andere
scholen. De directeuren van de scholen
stellen in overleg de gewenste jaarlijkse
scholing vast. De kosten komen ten lasten
van het gezamenlijk personeelsbeleid. Denk
hierbij aan scholing voor intern begeleiders,
bedrijfshulpverlening.
Scholing op individueel niveau op de
eigen school
De directeur bespreekt de persoonlijke

ontwikkeling, scholing en professionalisering
jaarlijks met de medewerker.
Scholing/professionalisering heeft twee uitgangspunten: het belang van de betrokken
medewerker en het belang van de school
ofwel van het bestuur.
De directeur verantwoordt de individuele
scholing in het jaarplan, hiervoor worden
conform cao PO middelen ter beschikking
gesteld. De kosten komen ten laste van de
schoolbegroting.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor de
medewerker gebruik te maken van de
Lerarenbeurs. De Lerarenbeurs maakt het
voor iedere docent van het primair onderwijs mogelijk om eenmaal in zijn carrière
een stevige bijscholing te volgen. Met het
geld uit de beurs worden studiekosten
betaald en in een aantal gevallen ook de
vervanging op school.
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Meer informatie hierover
vind je op www.duo.nl.
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Scholing op individueel niveau vanuit
het bestuur
Het bestuur kan ook individuele
scholing- of professionaliserings
opdrachten verstrekken voor:
het verrichten van een specifieke taak
of functie
naar aanleiding van het functioneren
van een medewerker
een inspectierapport
een (deels) arbeidsongeschikte medewerkers in het kader van re-integratie
(Wet Verbeterde Poortwachter)
De kosten komen ten laste van het
gezamenlijk personeelsbeleid.

Leermeer
Je kunt deelnemen aan workshops van
Leermeer. Leermeer is een initiatief van
CBO de Greiden, Nijegaast, Palludara en
Gearhing. Het is een in ontwikkeling zijnde
plek voor onderwijsprofessionals, waar vraag
en aanbod van cursussen en activiteiten bij
elkaar worden gebracht. Er zijn aanbieders
van kennis en activiteiten (cursussen, workshops, excursies etc) en geïnteresseerden
(vragers, zoekers).
Het is een middel om de talenten van
medewerkers optimaal te benutten en hen
te stimuleren contact met elkaar te hebben,
van elkaar te leren, kennis te delen en
ervaringen uit te wisselen.
Naast het professionaliseren staan deze
interbestuurlijke bijeenkomsten ook in het
teken van ‘ontmoeting’.
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Loopbaanwensen en mobiliteit
Gearhing biedt verschillende vormen van
mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Binnen de organisatie kun je in een ander
onderwijsteam worden geplaatst. Ook kun
je meer of minder gaan werken. Mobiliteit
buiten Gearhing in de vorm van detachering
kan in principe voor maximaal één jaar.
Ook outplacement, het bewust zoeken naar
ander werk, behoort tot de mogelijkheden.
Gedwongen mobiliteit komt voort uit afname
van het leerlingenaantal, onderwijskundige
keuzes of functioneren. Gearhing gaat met
de betrokken medewerker in gesprek en op
zoek naar een passende oplossing.
Ieder jaar vindt een inventarisatie plaats van
de loopbaanwensen van de medewerkers
van Gearhing. Alle betrokkenen krijgen hier-

over persoonlijk bericht. Deze inventarisatie
voeren wij in het najaar uit. Dit is het enige
moment om je mobiliteitswensen kenbaar
te maken. Vervolgens informeren we je over
vervolgstappen.

Preventie van verzuim –
verzuimcultuur en ziekte
Zorg van de Zaak is de arbodienst van
Gearhing. Iedere medewerker kan zelf contact opnemen voor een spreekuurbezoek bij
de arbeidsdeskundige of de bedrijfsarts.
De spreekuurgegevens zijn altijd vertrouwelijk en bespreking/terugkoppeling met
leidinggevende vindt alleen plaats met
toestemming van betrokken medewerker.
Een medewerker die zich (nog) niet ziek
heeft gemeld en advies en/of begeleiding
nodig heeft, kan het preventief spreekuur

bezoeken. Meer informatie over verzuim
kun je vinden in het Verzuimbeleid.
Dit document staat op onze website.
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Gearhing biedt elk jaar haar medewerkers
de gelegenheid om vrijwillig een PMO te
ondergaan. De bedrijfsarts zet hierbij een
verzameling van methoden in om de
gezondheid van de medewerkers te bewaken, te bevorderen en te beschermen.
Ziekte
Leidinggevende en medewerker zijn samen
verantwoordelijk voor het omgaan met
ziekteverzuim. Gearhing heeft de afspraken
hierover vastgelegd in een verzuimprotocol
Als je ziek bent, meld je je uiterlijk voor
07:30 uur bij je leidinggevende, tenzij
anders afgesproken. Je verzoek om ziekte-
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verlof wordt dan kort besproken. In de loop
van de eerste ziektedag belt de leidinggevende de zieke medewerker om te vragen
naar de oorzaak, de vermoedelijke duur, het
eventuele verpleegadres en bereikbaarheid.
De medewerker is niet verplicht om vragen
over de oorzaak van de ziekte te beantwoorden. Leidinggevende en medewerker
hebben vervolgens minimaal wekelijks
contact over herstel en vervolgafspraken.
De verzuimbrochure op ons Intranet verschaft meer informatie over ziekteverzuim.
Arbeidsomstandigheden (Arbo)
Gearhing zet zich in voor excellent werkgeverschap. Een gezond werkklimaat is
hiervan een onderdeel. Het gaat dan over
fysieke omstandigheden, onderling gedrag
en het welzijn van de individuele medewerker. Leidinggevenden hebben een

voorbeeldfunctie en dragen in grote mate
bij aan een positief werkklimaat.
Van medewerkers wordt een actieve inzet
verwacht als ze mogelijkheden zien om de
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden
te verbeteren.
Veiligheid in de werkomgeving heeft prioriteit. Daarom brengen we regelmatig de
risico’s in kaart met Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E). Medewerkers zijn verplicht
om hieraan mee te werken. Daarnaast
wordt onder het personeel tweejaarlijks een
welzijnsonderzoek gehouden.

Personeelsvoordelen
Voor medewerkers in vaste dienst geldt
een aantal persoonlijke voordelen.
Ziektekosten
Gearhing heeft bij De Friesland Zorgverzeke-
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raar een collectieve zorgverzekering afgesloten. Dit betekent dat jij en je gezin via
Gearhing kunnen profiteren van korting op
de zorgpremie. Je voordeel kan daarmee
oplopen tot ruim e 200 per gezin per jaar.
Daarnaast geloven wij, net als de Friesland,
dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan
een fitter leven. Zo biedt De Friesland
Fan van Fit aan.
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Fan van Fit is de gezonde webwinkel waar
je kunt sparen. Elk jaar krijg je als verzekerde
van De Friesland 100 fitpunten, omdat
De Friesland bewust gezond leven graag
beloont. Met deze fitpunten kun je producten, workshops, e-healthprogramma’s en
activiteiten uitkiezen in de webwinkel.

Een greep uit je voordelen
• 8% korting op je zorgpremie
• Ook voor je gezin
• 10% korting op je reisverzekering
• Het eigen risico gespreid betalen
• Gezonde extra’s via Fan van Fit
Direct je premie met korting berekenen?
1. Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd
2. Vul je gegevens in
3. Collectiviteitnummer 641856
4. Kies de zorgverzekering die bij je past en
meld je meteen aan
Overstappen is simpel via: defriesland.nl/
collectiefverzekerd of telefonisch via
t 058 - 291 31 31.

defriesland.nl/collectiefverzekerd - collectiviteitnummer 641856

Fietsplan
Met het Nationale Fietsplan kan op een
fiscaal vriendelijke manier een nieuwe fiets
aangeschaft worden. De medewerker
betaalt de fiets met brutoloonbestanddelen,
waardoor het fiscale voordeel kan oplopen
tot 52%. Het fiscale voordeel geldt binnen
dit plan ook voor de fietsverzekering en de
Nationale Fietsbon voor aanschaf van accessoires en onderhoud. Uiteraard controleer
je vooraf of je aan de voorwaarden voldoet.
Zie de digitale kaartenbak op
www.gearhing.nl.
Schoolspot
Via Schoolspot is het mogelijk om met
onderwijskorting diverse ICT-producten voor
thuisgebruik aan te schaffen.
Meer informatie over Schoolspot kun je vinden op www.schoolspot.nl.
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Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Je kunt gebruik maken van de verzekering
van Loyalis. Mocht je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, dan krijg je minstens 70%
van je huidige inkomen en je blijft pensioen
opbouwen. Ook als je partner niet in de
sector overheid, onderwijs, defensie, politie
of bouw werkt, kan hij of zij deelnemen.
Op deze manier wordt het gezinsinkomen
verzekerd. De brochure van de IPAP arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis kun
je downloaden op www.loyalis.nl.
Individuele re-integratie subsidie van
Loyalis
Voor een medewerker die verzekerd is bij
Loyalis kan een subsidie aangevraagd
worden voor verzuimpreventie en re-integratie. Meer informatie over de re-integratie
subsidie en aanvragen daarvan kun je
vinden op www.loyalis.nl.

Woon-werkverkeer en uitleenregeling
(voorheen de cafetariaregeling)
De vergoeding woon-werkverkeer is bedoeld
om de reiskosten naar de standplaats te
dekken voor alle taken die horen bij de
functie. Het bedrag aan vergoeding woonwerkverkeer waar de werknemer recht op
heeft (tabel A10 van de CAO PO) betreft
namelijk een forfaitair bedrag waarbij al
rekening is gehouden met extra terugkomdagen op een niet-werkdag.
De vergoeding geldt dus niet alleen voor de
werkdagen maar voor alle werkzaamheden
die voortvloeien uit de functie en zijn
opgenomen in het taakbeleid en vastgelegd
in de normjaartaak.
Voorbeelden van extra ritten die onder
de forfaitaire regeling vallen:
• rapportenbesprekingen met ouders op
de avond;

• voorbereiden van een Sinterklaasfeest
• lidmaatschap van een MR
• teamvergaderingen of studiedagen van
het OT etc.
De ‘uitleenregeling vergoeding woon-werkverkeer’ biedt je de mogelijkheid om meer
voordeel te behalen uit je reiskostenvergoeding.
De regeling houdt het volgende in.
Voor kosten van woon- werkverkeer mag
een werkgever van de belastingdienst een
vergoeding geven van maximaal e 0,19
netto per kilometer. De vergoeding voor
woon-werkverkeer die je volgens de CAO
ontvangt, is lager dan de maximaal fiscaal
toegestane netto reiskostenvergoeding.
Fiscaal is er dus nog ruimte voor een hogere
netto uitkering.
Om optimaal gebruik te maken van deze fiscale ruimte mag je het verschil tussen de

fiscaal maximaal toegestane netto reiskostenvergoeding en de ontvangen Cao-vergoeding
omruilen met de bruto eindejaarsuitkering.
In de praktijk betekent dit, dat het gedeelte
van de eindejaarsuitkering dat je omruilt in
plaats van bruto, netto wordt uitbetaald.
Je voordeel bestaat dan uit de belasting en
de sociale premies die u niet meer hoeft te
betalen. Hieronder een voorbeeld.
Een werknemer reist per jaar 4.300
kilometer voor zijn woon-werkverkeer.
• De fiscaal maximaal toegestane
vergoeding voor woon-werkverkeer is per
jaar 4.300 x e 0,19 = e 817,-.
•		In het arbeidscontract van de werknemer
is bepaald dat de werknemer e 0,10
vergoed krijgt per gereden kilometer.
Daardoor krijgt de werknemer een
vergoeding van 4.300 x 0,10 = e 430,per jaar.
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• De fiscale ruimte is e 817,00 - e 430,00
= e 387,00.
De medewerker kan dit saldo uitruilen met
de eindejaarsuitkering. Hij ziet dan af van
een bruto eindejaarsuitkering voor het
bedrag van e 387,00 en krijgt hiervoor in
de plaats een netto reiskostenvergoeding
voor hetzelfde bedrag. Het fiscale voordeel
hangt grotendeels af van het belastingtarief
van de medewerker. Bij een belastingtarief
van 42%, bedraagt het voordeel door
de uitruil ongeveer: 42% van e 387,00
= e 162,54.
In november ontvang je een brief waarin
deelname aan de regeling wordt aangekondigd.
Dienstreizen
Een dienstreis is een reis die, in opdracht
van de werkgever wordt gemaakt (dit zijn

niet de reiskosten woon-werk), denk aan
reiskosten voor scholing of voor een bovenschoolse activiteit. Op dit moment geldt
daarvoor binnen Gearhing het tarief van
e 0,28 per kilometer. Daarvan is e 0,09
belast. Deze reiskosten kun je declareren.
De declaratie moet worden goedgekeurd
door de directeur.
Reiskosten bij scholing
Een medewerker die in het kader van persoonlijke ontwikkeling reiskosten maakt, kan
deze declareren tegen een tarief van e 0,19.
De declaratie moet worden goedgekeurd
door de directeur.
De declaratieformulieren
vind je op www.gearhing.nl of
kun je downloaden op
www.helder-onderwijs.nl/downloads

Pensioenregeling
Als je in dienst treedt bij Gearhing, word je
opgenomen in de pensioenregeling van
het ABP. Op je salaris worden dan diverse
premies ingehouden die verband houden
met je pensioenvoorzieningen. De regeling
geldt voor alle aanstellingen, dus ook bij
payroll. De werkgever heeft informatieplicht
naar haar medewerkers betreffende het
pensioen. Bij veranderende levensomstandigheden (samenwonen, geregistreerd
partnerschap, huwelijk, echtscheiding) kan
het zijn dat pensioenregelingen moeten
worden aangepast. Gearhing informeert
haar medewerkers via onderstaande link
voor informatie:
https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/
speciaal-voor/werkgevers/intranetservice/
startpagina.aspx

Het ABP kent vervroegd pensioenmogelijkheden. Mocht je daar geen gebruik van
maken, dan volgt in principe bij het bereiken
van de AOW-gerechtigde leeftijd ontslag
van rechtswege. Je ontvangt hierover een
officieel schrijven.
Mocht je langer door willen werken (om
bijvoorbeeld het schooljaar af te maken),
dan kun je dit kenbaar maken aan je
directeur. De directeur treedt in overleg met
P&O en bekijkt of dit verzoek kan worden
ingewilligd. Het is van belang te weten dat
de werkgever bij het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd:
• De benoeming voor onbepaalde tijd
beëindigt en een benoeming voor
bepaalde tijd verstrekt tot het moment
van ontslag
• Zowel het werkgevers- als werknemersdeel van de pensioenpremies op het
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moment van het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd stopzet.
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CAO’s en het primair onderwijs
Er gelden twee CAO’s voor het primair
onderwijs.
• De algemene onderwijs CAO tussen het
ministerie en de vakbonden. Het gaat
daarbij om primaire arbeidsvoorwaarden,
zoals het salaris.
• De CAO PO tussen werkgeversbonden en
vakbonden. Deze CAO verschaft werkgevers en werknemers de spelregels van
de overige arbeidsvoorwaarden, zoals
regelgeving reiskosten, vergoedingen,
verlof, de veertig urige werkweek en
duurzame inzetbaarheid.
Op onze website kun je hier meer over
vinden. Je kunt hier ook de CAO PO
raadplegen.

Klachtenprocedure
Indien je klachten en/of bezwaren hebt,
wend je je in eerste instantie tot de
betrokkene. Wanneer dit niet leidt tot een
oplossing, richt je je tot je leidinggevende.
Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je
een vertrouwenspersoon inschakelen.
Ook kun je - afhankelijk van de aard van je
bezwaar - een klacht indienen bij de
Landelijke Klachtencommissie.

Meer informatie over de klachtenprocedure kun je vinden op
onze website. De gegevens van
de klachtencommissie staan
achter in de gids.

4. Wie doet wat
bij Gearhing

Rein Brandsma


Marian van Duinen orthopedagoog/leerlingenzorg
Tineke Leistra
ambulant begeleider

Raad van Toezicht
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Pieter Schram
voorzitter per 1 augustus 2016
Hans Werkman
secretaris
Johan Vlasman
lid
Peter Meijlis
lid
Marie Christien van Deursen
lid

Secretariaat
Jenneke van den Bogert
Marjolein van den Berg

Bestuursbureau Gearhing
Snekerweg 3 - 8701 PZ Bolsward
E-mail: info@gearhing.net

College van Bestuur
Alex J. Peltekian
vacant

senior beleidsmedewerker

financiën/huisvesting en facilitaire zaken

voorzitter
lid

Bureaumedewerkers
Frans Alma
directeur bedrijfsvoering / controller
Rob Schuilenburg manager personeel & organisatie
Juliëtte Werkhoven
senior beleidsmedewerker
onderwijskwaliteit/P&O

Het bestuursbureau is van maandag
t/m donderdag te bereiken van:
9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
T: 0515 - 745 090
E-mail: info@gearhing.net
Website: www.gearhing.nl
Intranet: inloggen via www.gearhing.nl

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
GMRgearhing@gearhing.net

Vertrouwenspersoon voor
alle medewerkers
Jeanette de Jager is bereikbaar via
jager@devertrouwenspersoon.nl
of t 088 - 111 99 03.
Julia Jongert is bereikbaar via
jongert@devertrouwenspersoon.nl
of t 088 - 111 99 10.

Arbodienst Zorg van de Zaak
Contact met de arbeidsdeskundige
Nel Bootsma of de bedrijfsarts Cees Roorda
gaat via:
Klantteam assistent: Inge Wardenaar
T: 088 - 008 89 16

E-mail: onderwijs@zorgvandezaak.nl
Website: www.zorgvandezaak.nl

Klachtencommissie
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht.
T: 030 - 280 95 90
F: 030 - 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Voor het Primair Onderwijs geldt dat de
uitspraak van de commissie voor beide
partijen bindend is. Na de uitspraak van de
commissie kan de medewerker zich tot de
kantonrechter wenden, die de zaak vanwege het bindend karakter van de uitspraak
marginaal zal toetsen.
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Gearhing heeft de informatie in deze gids
zo zorgvuldig mogelijk weergegeven.
Desondanks kunnen er onjuistheden in
vermeld staan, bijvoorbeeld door
wijzigingen in de regelgeving. Daarom kun
je aan deze gids geen rechten ontlenen.
Wanneer je onjuistheden in de vermelde
gegevens aantreft, meld ze dan bij het
kantoor van Gearhing via e-mail
(info@gearhing.net) met als vermelding
‘personeelsgids’.

Colofon
Vormgeving en productie:
HFCM Onderwijs
Fotografie:
Jelle de Boer

Gearhing
Snekerweg 3
8701 PZ Bolsward

T
0515 - 745 090
E info@gearhing.net
I
www.gearhing.nl

Gearhing… samenwerkend maken we het verschil

