
Westenrijck en personeel. 

 

Onderwerp: 

Binnen de zorg en welzijn en gehandicaptenzorg is er een cao waarin alle rechten en plichten van werkgever en 
werknemer zijn opgenomen. 

Binnen Westenrijck maken we gebruik van deze cao maar is deze aangepast op een aantal voorwaarden.  

In deze brief wil pvt en personeelsfunctionaris  ingaan op dit onderwerp. 

 

De belangrijkste reden: 

We zien de afgelopen jaren  veel personeelsleden vertrekken van Westenrijck en hoewel er bij de eindgesprekken 
die met directie worden gevoerd niet direct een verband kan worden gezien tussen vertrek en rooster horen we  in 
de wandelgangen dat veel personeelsleden een ontevreden gevoel hebben bij het rooster.  

 

Doelstelling directie  Westenrijck 2022: collega’s binnenhouden en werving van nieuwe collega’s 

 

 

1. Plan directie: salarisverhoging 

Directie heeft bij het MT en de PVT de vraag neergelegd om een accoord te krijgen dat iedere schaal wordt 
opgehoogd. Dus iedereen gaat een functie groep omhoog, schaal 30 naar 35, 35 naar 40 etc.  

Het gaat alleen over die functies die directe betrokkenheid hebben met zorg en begeleiding. 

Hierbij  zal ieder horizontaal overgaan. Dat betekent dat als je nu in bijvoorbeeld functie groep 35 schaal jaar 8 bent 
ingedeeld  je een bruto salaris hebt van 2643,  je gaat nu naar functiegroep 40 en steekt horizontaal over, dan gaat je 
dus naar functie groep 40 schaal jaar 5, dat is ook 2643.  

Dus  zul je er, omdat je horizontaal oversteekt, de eerste tijd niet veel van merken maar je uitloop is hoger dus na 
verloop van tijd zul je hoger uitkomen in salaris.  

Door de PVT is dit december 2021 goedgekeurd en door MT is dit jan. 2022 goedgekeurd.  

Directie zal dit gaan uitwerken. 

Voor vragen is de PVT altijd bereikbaar en ook personeelsfunctionaris kan omtrent dit stuk vragen beantwoorden.  

 

 

2. Plan directie: knelpunten uit het rooster halen. 

 

Onderstaand de knelpunten die vooral in de wandelgangen benoemd worden 

1.  Erg lange diensten. 

2. Veel korte diensten, 

3. Gebroken diensten (vroeg-laat) 

4. Slaapdiensten, hierna te noemen nachtaanwezigheidsdiensten 



5. Heel veel wisseling in diensten, dus het jaarrooster, als dat er al is,  wat gehanteerd wordt moet vaak worden   
opengebroken.  

6. Doordat teams verschillen van grootte, is er  een groot verschil in het inroosteren van diensten met  ort en 
nachtaanwezigheidsdiensten 

 

Wat is er al ontwikkeld  aan deze knelpunten 

1. Erg lange diensten 

2021 hebben we pilot gedraaid voor een goed roosterverband  en arbeidstijdenwetgeving.  

Vanaf 2022 wordt er geroosterd volgens arbeidstijdenwetgeving. 

 

        2 en 3. Aantal korte diensten en gebroken diensten en nachtaanwezigheidsdiensten 

 

Met de roosteraars is afgesproken en bepaalt dat er een evenredigheid dient te zijn in het draaien van korte en 
gebroken diensten. Nu is het vaak zo dat de collega’s met de kleine contracten vaak de korte diensten krijgen. 
Daarbij merkt een collega niet dat men minder avonden werkt terwijl er een kleiner contract is.  

Hierbij wordt de volgende fomule gehanteerd. 

 

Per 10 contracturen kunnen 1.2 avonddiensten per week worden ingepland, Dit wordt berekend over een periode 
van 13 weken. Vakanties worden hierin meegeteld.  

Als voorbeeld: 

Contract van 28 uur. 

28 uur is 2.8 per 10 contracturen. 

Per week:       2.8 keer 1.2 avonddiensten per week maakt 3.36 avonddiensten per week. 

Per kwartaal: 3.36 keer 13 weken is 43.68. 

Houdt in dat planner je maximaal 43-44 avonddiensten per 13 weken mag inplannen. 

 

Evenredigheid in nachtaanwezigheidsdiensten.  

Per 18 contracturen kan 1 nachtaanwezigheidsdienst per week worden ingezet. Dit wordt berekend over een 
periode van 13 weken. Vakanties worden hierin meegeteld. 

Als voorbeeld 

Contract van 28 uur. 

Per week:      28 uur maakt 1.55 nachtaanwezigheidsdienst. 

Per kwartaal 1.55 keer 13 weken is 20.15  

Houdt in dat planner je maximaal 20-21 nachtaanwezigheidsdiensten per 13 weken mag inplannen.  

 

Met deze formule kan ieder zijn eigen berekening maken, bij knelpunten is de pvt of personeelsfunctionaris altijd 
bereid om samen deze berekening te maken.  



4.5 en 6 

Verschil in het maken van ORT uren en de vergoeding daarvan is voor ieder hetzelfde.  

Ook het onevenwichtige rooster van verschillende teams. Een klein team wordt belast met 7 slaapdiensten per 
week, een groot team wordt ook belast met 7 slaapdiensten per week terwijl sommige bijna geen slaapdiensten 
draaien omdat deze niet wordt gevraagd door de woningen.  

Zo werkt het ene personeelslid 70  slaapdiensten per jaar en het andere personeelslid maar 10 slaapdiensten per 
jaar.  

Ook de weekenden zijn zeer verdeeld. Zo werken er personeelsleden maar 1 weekend per 4 weken en andere weer 
2 weekenden per 4 weken.  

Dit alles heeft te maken met groepssamenstellingen en of groepen het weekend soms sluiten ivm bewoners die naar 
huis gaan.  

 vergoedingen 

De vergoedingen van de nachtaanwezigheidsdiensten en de onregelmatigheidstoeslag hebben we weggezet in het 
stuk van algemene voorwaarden CAO-AVR van 2018. 

Daarvoor krijgt iedereen die in onregelmatigheid werkt een bruto onkosten vergoeding van 15 procent als vast 
component bovenop het salaris.  

nachtaanwezigheidsdiensten 

In overleg is bekeken wat het verschil is in vergoeding van de nachtaanwezigheid bij CAO-AVR en bij de de CAO. 

Dit staat beschreven in artikel 7:18. 

Nu staat de regeling voor 2 uur per slaapdienst, op te nemen in tijd.  

Het voorstel van directie is de nachtaanwezigheidsdiensten te vergoeden op basis van CAO artikel 7:18. Betekent de 
helft van je slaapuren worden vergoed. Dus heb je een nachtaanwezigheiddienst en stopt je dienst om 22.00 en start 
deze weer op de volgende dag om 07.00 is dat 9 uur, de helft daarvan wordt vergoed. Dit wordt vergoed in tijd.  

Op verzoek van werknemer kan hier ook afwijking in zijn nl vergoeding in betaling. Directie geeft aan dat jaarlijks een 
plan kan worden ingeleverd en er binnen deze uren verschillende mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de helft in uren 
uitbetalen en de helft opnemen in tijd. Of alles in uren uitbetalen en niets in tijd.  

 

Om recht te doen aan ieder, dus Westenrijck die de nachtaanwezigheidsdienst  zal bekostigen op basis van 
bovenstaande, heeft pvt een tegenvoorstel  gedaan om deze extra kosten op te kunnen vangen.  

Het vergoeden van ORT ook op basis van CAO zoals beschreven staat in artikel 7:11 

Hiermee doen we iedereen recht  aan hoe de CAO het aangeeft. Dus iedereen krijgt zijn/haar 
nachtaanwezigheidsdiensttoeslag zoals bedoeld in de CAO en ieder krijgt ook zijn/haar recht wat betreft 
onregelmatigheidstoeslag.  

Veel personeelsleden ervaren de nachtaanwezigheidsdienst als een last, zeker de huidige vergoeding die er 
tegenover staat, maar ook het grote verschil in het dragen van deze diensten, niet ieder hoeft deze diensten te 
draaien terwijl de vergoeding is weggezet in de 15 procent die ieder heeft. 

Directie heeft aangegeven dat de meerkosten van de vergoeding voor nachtaanwezigheidsdiensten voor een groot 
deel  gecompenseerd zijn door de minderkosten van de ORT regeling.  

 

Met deze punten kan ieder een berekening maken wat het verschil zou zijn in salaris. Pvt en Personeelsfunctionaris 
is altijd bereid om samen deze berekening te maken.  



 

In het kader van cao en cao/avr 

 

Directie geeft in de mogelijkheid  om volledig over te gaan naar het CAO. Daarbij hoort ook het zogenaamde PBL 

Wat staat voor Persoonlijk Budget Levensfase. Dit staat beschreven in het CAO hoofdstuk 8.a 

 

In het kort: 

Doel van het pbl is om werknemer zijn duurzame inzetbaarheid gedurende alle levensfasen te bevorderen.  

Hiervoor wordt door werkgever een aantal uren per kalender jaar beschikbaar gesteld, dit wordt maandelijks 
opgebouwd. 

Met deze uren wordt jaarlijks een individueel plan gemaakt met werkgever.  

Het kan als verlof worden opgenomen, geheel of gedeeltelijk, het kan geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald.  

Het kan omgezet worden in geld en gestort worden op een levenslooprekening. 

Binnen de huidige regeling hanteren we 166 vakantie uren per fte van 36 uur. (zoals net nu is) 

Binnen de huidige cao wordt gerekend met 144 vakantie uren per fte van 36 uur. 

De aantal PBL uren zijn 57 uur per jaar per fte van 36 uur. 

In hoofdstuk 8 van het CAO staat verder alles beschreven rondom het PBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusie 

 

Directie heeft aangegeven dat we kunnen kiezen uit de volgende opties. 

1. We houden de CAO GHZ met aanvulling AVR en houden dus wat pvt en directie zijn overeengekomen in  
2018. Dit staat nu beschreven in de huidige CAO gehandicaptenzorg met aanvulling van het algemene 
voorwaarden reglement.  
 

2. We gaan over naar de CAO GHZ, met vergoedingen van nachtaanwezigheidsdiensten en ORT zoals 
beschreven staat in de CAO GHZ.  
 

3. We gaan over naar de CAO GHZ met vergoedingen van nachtaanwezigheidsdiensten en ORT zoals 
beschreven staat in de CAO GHZ waarbij ook het BPL zijn intrede doet. 
 

 

Samenvattend: 

1. Ieder die een zorgfunctie heeft gaat een functiegroep omhoog.  
 

2. De nachtaanwezigheidsdiensten worden vergoed zoals in de CAO staat beschreven.  
 
 

3. De ORT wordt vergoed zoals in de CAO staat beschreven. Dit in plaats van het vaste component van 15 
procent. 

4. PBL. Hierbij een keuze vrijheid voor werknemers om uren te laten uitbetalen of op nemen in vrije uren of 
deze uren in een pensioenpot te stoppen om eerder te kunnen stoppen met werken.  

De eerste twee punten zal ieder zien als een direct voordeel en ook direct merken in je salaris of in je vrije uren 
totaal. 

Het derde punt zal niet ieder direct zien als voordeel maar is wel een mogelijkheid om recht te doen aan die collega’s 
die meer diensten in ort, weekenddiensten en nachtaanwezigheidsdiensten. 

 

Het  nadeel van een los compentent ort ipv een vaste vergoeding van 15 procent was bijvoorbeeld in het aanvragen 
van een hypotheek. Dat is achterhaald. Elke  geldverstrekker kijkt naar de hoogte van het salaris van het jaar 
voorafgaand. Daarbij wordt los ort, overwerk, andere losse vergoedingen allemaal meegerekend 

Ook een nadeel was dat je bij verlof geen ort maakt dus geen uitbetaling had.  Ook dit is binnen de huidige CAO 
geregeld, bij verlof ontvang je een gemiddelde aan ort.  

Voor degene die het als nadeel zullen ervaren (dus degene die nu weinig uren werken in ORT) gaat Westenrijck een 
keuze vrijheid geven.  

-de mogelijkheid om je nachtaanwezigheid uren te laten uitbetalen, of een gedeelte daarvan 

-de mogelijkheid om meer weekenddiensten  te werken, dus meer ORT te verdienen, in de praktijk blijven de 
weekenddiensten het langst openstaat bij ziekte of verlof.  

       

Zo kan ieder individueel bekijken wat de voor en nadelen zijn van het voorstel. 

Personeelsfunctionaris en Pvt willen bereid zijn om vragen te beantwoorden en individueel een berekening te 
maken.  



 

Hoe willen we het gaan doen.  

Een voorstel van de PVT is om ieders mening te vragen.  

Bij deze willen we dus ieder personeelslid om een keus te maken in dit pakket.  

In eerste instantie willen we iedereen de kans geven om een individuele keuze te maken. Bekijk daarbij wat voor jou 
als personeelslid de mogelijkheden zijn en vraag PVT en Personeelsfunctionaris om je hierbij te ondersteunen. 

 

Daarbij wil PVT een tweetal sessies beleggen om aan dit belangrijk onderwerp uitleg te gaan geven.  

Dit willen we doen op  

WOENSDAG 13 APRIL VAN 16.00-17.30 

DONDERDAG 14 APRIL VAN 16.00-17.30 

 

 

Eind April willen we dan ieders individuele keus weten. We zullen dit schriftelijk vastleggen en aanbieden aan 
directie. 

Streven is om alles inzichtelijk en rond te hebben in het tweede kwartaal van 2022 zodat we evt verandering in 
kunnen laten gaan op 1-7-2022. 

 

Namens de PVT 

Daan Vlietland, Susanne Milbrad en Karin Morssink.  

Namens Personeelsfunctionaris 

Jordy Voermans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: een voorbeeld hoe je een berekening maakt.  



 

 

 

Bijlage: deze versie staat ook een bladzij lager, denk dat die wat eenvoudiger is.  

 

Het maken van een berekening.  

Kijk wat je bruto maandsalaris is wat hoort bij jou urencontract. Kijk ook wat je bruto uurloon daarbij is. Staat op je 
salarisstrook 

Nu: 

ORT is 15 procent van je bruto maandsalaris. Dit tel je op bij je bruto maandsalaris. 

 

Om een vergelijking te doen dus zonder vast component maar ort obv cao 

Neem je bruto uurloon. 

Bekijk in een maand wat je aan ORT zou krijgen indien dit vergoed wordt zoals beschreven in de CAO. 

Dan heb je overzicht. 

Bijvoorbeeld: 

10 uren van 22% ort. 

14 uren van 38% ort 

10 uren van 44% ort.  

4 nachtaanwezigheidsdiensten.  

Dan zou je ontvangen: 10 keer je uurloon maal 22% 

                                          14 keer je uurloon maal 38% 

                                          10 keer je uurloon maal 44% 

Deze 3 bedragen tel je bij elkaar op en dat is je ort wat je bruto ontvangt. 

De vergoeding van je nachtaanwezigheidsdiensten is flexibel, Indien je ze uit laat betalen is het  

4 diensten van 4 uur en tel je bij je ort 16 keer je bruto uurloon.  

Dit kun je ook anders doen door bijvoorbeeld 2uur te laten uit betalen en twee uur in tijd te vergoeden.  

 

In het geval van PBL bestaat er ook een mogelijkheid om  uren te laten uitbetalen. Ook dit kun je meenemen in je 
vergelijking.   

Met westenrijck kun je bijvoorbeeld afspreken en aanvragen om (obv contract van 36 uur) nog eens 57 uur per jaar 
te laten uitbetalen.  

 

 

 



Bijlage berekening 

Hoe bereken je dit: 
Je hebt nodig 

1. je bruto  maandsalaris 
2. je bruto uurloon 
3. wat werk je aan ort uren in je vaste 4 wekelijks terugkerend rooster. 

Wat heb je aan 15 procent vaste toeslag. 
Per jaar. 12 keer je bruto maandsalaris. En daar boven op je 15 procent. 
 
 
Wat zou je hebben als Westenrijck het ORT uitkeert volgens CAO gehandicapten zorg.  
Je kijkt naar je vaste basisrooster. Dit over een perioden van 4 weken 
Daarin tel je je uren waar je een toeslag zou krijgen, 
Dit is: 
maandag  t/m vrijdag             
00.00-06.00  144% 
06.00-07.00  122% 
20.00-22.00  122% 
22.00-23.59  144% 
 
 
zaterdag 
00.00-06.00  149% 
06.00-08.00  138% 
12.00-22.00  138% 
22.00-23.59  149% 
 
zondag en feestdagen (nieuwjaarsdag, paasmaandag, hemelvaart,pinkstermaandag, kerstdag 1 en 2, 5 mei 
en de als zodanig erkende nationale feest en gedenkdagen.) 
                           00.00-23.59     160% 
Feestavonden 18.00-23.59      160% 
 
Om dit te berekenen heb je je bruto uurloon nodig.  
Je neemt het aantal uren die je in onregelmatige dienst werkt in je vaste 4 wekelijkse basisrooster.  
Daarin neem je alle uren en tel je de toeslagen op. 
bijvoorbeeld: je werkt 8 uur op zondag en je bruto uurloon is 15 euro 
Dan werk je 8 uur 15 euro  is 120 euro maal 60%  72 euro. 
Je maakt dan een berekening over 4 weken.  
 
Dat bedrag is je bruto ort op basis van 4 weken. Dit vermenigvuldig je met 13. en dan heb je het verschil 
tussen de 15 % toeslag en je berekening op basis van Ort betaald zoals genoemd in cao. 
Dit is op jaarbasis. 
 
Binnen de cao is meegenomen dat als je ziek bent of je hebt verlof, je een gemiddelde aan ort krijgt. Deze 
berekening wordt gemaakt over een periode voor je ziekte of voor je verlof.  
 
 
Binnen het cao wordt de mogelijkheid geboden om je nachtaanwezigheid uren uit te laten betalen of een 
gedeelte daarvan. Daarmee kun je dus het verschil opvangen. Ook dit is niet moeilijk te berekenen. 
 



 
Bijlage uitleg: PBL 
 
 
 
PBL 
 
Persoonlijk Budget Levensfase. 
 
Er is een bereidheid van de directie om over te gaan naar de cao, Hier is ook het PBL van toepassing. 
 
In beknopte versie: 
 
Nu 166 vakantie uren. 
In cao 144 vakantie uren en 57 extra pbl uren. 
 
Over die 57 uur maak je vooraf met werkgever afspraken, je laat ze uitbetalen, je zet ze in een pensioenpot 
of je neemt de uren op als vakantieuren. 
 
Dat kan ook over een gedeelte. Hiervoor moeten wel altijd afspraken over worden gemaakt waarbij 
werknemersbelang voorop staat maar werkgeversbelang niet onderschat kan worden. 
Directie is bereid om binnen het pgb de vakantieuren die we gewend zijn, dus de 166 op jaarbasis te 
garanderen.  
In dat geval blijven er 35 uur over om afspraken te maken over uitbetaling, over te hevelen naar een 
spaarpensioenregeling of op te nemen als vakantie uren. Dit is een jaarlijkse afspraak die gemaakt wordt 
met werkgever.  
 
 
 
Afsluiting  

 

Bij deze hopen we jullie genoeg informatie te hebben gegeven aangaande de ontwikkeling van de professionalering 
van Westenrijck ten aanzien van Personeel en CAO. 

We hebben graag ieders individuele mening op papier. Deze mening zal de pvt aanbieden aan de directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naam:    

 

Mijn keus zou zijn: 

1. geen veranderingen, dus de Cao met de overeengekomen wijzigen die vastgelegd zijn in de AVR 
2. We gaan naar CAO met de ORT en de vergoeding nachtaanwezigheidsdiensten 
3. We gaan naar de CAO met ORT en de vergoeding nachtaanwezigheidsdienten en PBL. 

Elk antwoord dient schriftelijk te worden gemotiveerd, motivaties zonder naam worden niet meegenomen.  

 

 

Mag ingeleverd worden bij pvt of een mail sturen naar pvt@westenrijck.nl  

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 


