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INFORMATIE VAN P&O
Verrekening vakbondscontributie en
zorgverzekeringspremie
Binnenkort ontvangen medewerkers die lid zijn van
de vakbond het jaarlijks bericht over de te betalen
contributie.
In november of december ontvangt iedereen van
zijn/haar zorgverzekering de nieuwe polis voor 2018.
Als je een zorgverzekering bij VGZ hebt afgesloten,
dan krijg je van SVOlPL een vergoeding voor de MIXaanvullende module (OPL-pakket).
Afgelopen jaren hebben medewerkers een kopie van
de brief van de vakbond en van de ziektekostenpolis
naar P&O gestuurd. Dat hoeft nu niet meer. In
november
stuurt
SVOlPL
een
digitaal
inventarisatieformulier (sharepoint). Hierin wordt
een aantal zaken uitgevraagd, zoals:
o

o

eventuele uitruil in het kader van de
werkkostenregeling (sportabonnement, tablet,
telefoon, ed.);
salderingsregeling reiskosten en vakbondscontributie.

Medio december 2017 volgt dan de digitale
uitvraag met betrekking tot de VGZ-zorgverzekering
(OLP-pakket).
Reeds ingestuurde formulieren worden door P&O
aan de medewerker teruggestuurd. Deze
formulieren in november c.q. december uploaden
bij het beantwoorden van de uitvraag.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact
opnemen met Gerda Koonen gpm.koonenlenders@bcpl.nl

Seniorenbeleid
Tijdens de functioneringsgesprekken met de
leidinggevenden wordt met medewerkers die ouder
zijn dan 62 jaar besproken wat de wensen zijn voor
de laatste jaren van hun loopbaan.

Vergoeding reiskosten dienstreizen
Het is de bedoeling dat binnen SVO|PL eenduidig
wordt omgegaan met de regeling met betrekking tot
dienstreizen. In de praktijk blijkt dat bij verschillende
scholen van SVO|PL anders wordt omgegaan met
vergoedingen voor dienstreizen. Om hierover wat
meer duidelijkheid te verschaffen onderstaand de
afspraken hierover:
Conform de bijlage ‘regeling verplaatsingskosten’
van de vigerende cao-vo worden dienstreizen
vergoed op basis van het reizen met openbare
vervoermiddelen, tarief 2e klas;
 Na toestemming van de directie kan in een
bijzondere situatie gereisd worden op een andere
manier. Voor het verkrijgen van die toestemming
dient vooraf het aanvraagformulier dienstreizen te
worden ingevuld. Normaliter wordt voor
dienstreizen met een kortere reistijd dan 20 km
enkele reis altijd toestemming gegeven om per
auto te reizen;
 Indien toestemming is verkregen voor vervoer per
eigen auto wordt conform vigerende cao-vo € 0,28
vergoed. (€ 0,19 netto en € 0,09 bruto conform
belastingwetgeving). Dit is inclusief parkeerkosten.
 Bij het berekenen van de km moet uitgegaan


worden van de standplaats (vaste werkplek). Indien
van huis uit wordt gereisd dienen de km huisadreswerkplek te worden afgetrokken, deze worden
namelijk al vergoed bij het woon-werkverkeer.
Bij de stafdienst is vacatureruimte ontstaan door
vermindering van de werktijd van Gerda Koonen en
Beppy Heijnens. De vacature is inmiddels opgevuld
door Nathalie Jansen.

Nathalie Jansen
Even voorstellen..
Ik ben Nathalie Jansen, ik ben
39 jaar en ik woon samen met
mijn dochter van drie in
Heerlen, waar ik ook geboren
en getogen ben.
Vanaf eind september ben ik
gaan werken als administratief
medewerker bij de staf van
het BCPL, ter ondersteuning
van personeelszaken en het
secretariaat. Voorheen heb ik
gewerkt als secretaresse en
receptioniste, bij onder andere het Arcus College.
In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke dingen
met mijn dochtertje, zoals naar de speeltuin of
kinderboerderij gaan. Een passie van mij is dansen,
ik volg sinds twee jaar salsa les. Verder houd ik van
lezen, wandelen, af en toe op stap gaan en in de
zomer ga ik graag naar festivals.
Ik heb ontzettend veel zin in mijn nieuwe baan! En ik
hoop iedereen gauw persoonlijk te leren kennen.

Real Human Bodies
Op vrijdag 22 september hebben de
biologie leerlingen van locatie Herle
de expositie van Real Human
Bodies bezocht. De leerlingen
waren erg enthousiast over deze
interessante en leerzame expositie.

In de preparaten waren
spieren bloedvaten en
andere organen terug
te zien.

