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Personeelsbeleid 2O22-202s

1. Functies bij de Buurtwerkkamer Coöperatie

Ll Drte níveaus
Elke functie heeft drie niveaus: basis, medior en senior. lemand die op basisniveau werkt kan de
functie met enige dagelijkse/operationele begeleiding van de coach en/of werkgever/opdrachtgever
uitvoeren. lemand op medior niveau kan de functie volledig zelfstandig uitvoeren en de senior is
daarnaast ook Ín staat collega's te coachen.

7.2 Vaste schaal en trede
Elke functíe heeft op elk niveau een vaste schaal en ook een vaste trede. Dat betekent dat iemand
jaarlijks niet doorschuift naar een volgende trede. Hiermee wordt een ongelijkheid tussen
medewerkers voorkomen die wel hetzelfde kunnen en doen en toch een verschillend salarís zouden
krijgen omdat de één langer bij ons werkt dan de ander. ïegelijkertijd wordt voorkomen dat met de
jaren medewerkers steeds duurder worden en daarmee de kosten van een buurtwerkkamer
voortdurend stijgen en de financiering een groter risico wordt.

7,3 F undieomschríjving
Elke functie wordt kort beschreven in een VTBF overzicht met verantwoordelijkheden, taken,
bevoegdheden en functie-eisen.

7.4 Fundíematrix
ln de functiematrix worden per functieniveau de schaal en de trede aangegeven, met tussen haken
het bruto maandsalaris b'rj fulltime inzet en exclusief vakantietoeslag (conform CAO Sociaal Werk juli
2020).

L

Assistent Tea mcoördinator 1-0 (€ 1.826) 1-s {€ 2.0s4) 1-9 íé2.262],
Projectmedewerker 4-0 {€ 2.Os4l 4-5 (€ 2.338) 4-11{€ 2.7631

M edewerkerlbegele ider
& Medewerker ICT

6-0 (€ 2.338) 6-7 {€ 2.818} 5-13 {€ 3.2791

Teamcoördinator beheer 8-0 (€ 2.7631 8-7 (€ 3.2791 8-L3 (€ 3.864)
ïeamcoördinator opbouw e-6 (€ 3.4221 e-L0 (€ 3.864) 9-13 (€ 4.2s2)
Buurtwerkkamercoach
& Coördinator Offíce

10-0 (€ 3.1e7) L0-7 (€ 3.864) 10-13 (€ 4.712)

Financiën en facilitairmanager 11-0 (€ 3.4?21 L1-7 (€ 4.ZSZ! 1L-13 (€ 5.2251
Buurtwerkkamerontwikkelaar 12-0 (€ 3.738) 72-7 l€ 4.7L21 12-13 (€ 5.801")

Werkgever/opdrachtgeve r en
contractmanager Í

13-0 (€ 4.1tel 13-7 (€ s.22s) 13-13 (€ 6.466)
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2. Hoe gaan we bij de Buurtwerkkamer Coöperatie om met ons personeel, de medewerkers?

2,l Samen
Medewerkers zijn in dienst bij en/of werken als ZPér voor de Buurtwerkkamer Coöperatie en
kunnen dan ook tegelijkertijd lÍd zijn van de Coöperatie en daarmee mede eigenaar van het
werkverband, dus mede bepalend in de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie.

2. 2 W e rkg ever/opd ra chtg eve r
Één van de leden van de Buurtwerkkamer Coöperatie is namens het bestuur van de Coöperatie voor
de medewerker de werkgever ín het geval de medewerker in loondienst is en de opdrachtgever in
het geval de medewerker de werkzaamheden uitvoert als zelfstandige {ZZP).
De functie van werkgeverlopdrachtgever kan ook worden uitgevoerd door één van de bestuursleden
zelf. De werkgever/opdrachtgever vervult formeel de rol van leidinggevende voor de medewerker.

2.3 Werkopdracht
De medewerkers actief in de functies van assistent teamcoördinator (AïC) en projectmedewerker
(PM) zijn werkzaam op basis van een passende werkopdracht met omschreven activiteiten waarin zij
regelmatig (soms dagel'rjks en operationeel) op voortgang worden begeleid door de coach en/of de
werkgever/opdrachtgever. Alle medewerkers werkzaam in de overige functies zijn allen zelfstandige
professionals die een werkopdracht uituoeren met jaarlijke afspraken over de te realiseren doelen
en resultaten, op basis van toegekende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Dit geldt
zowelvoor iemand in loondienst, als ook voor degene die werkzaam is als zelfstandige (ZZP).

2.4Werktíjden
ln de werkopdracht worden afspraken gemaakt met de medewerker over de inzet in'aantallen
(betaalde) uren per periode. De werktijden in een werkweek worden flexibel ingepland. Ofwel op
doordeweekse dagen, in de avonden en/of in de weekenden, sterk afhankelijk van de openingstijden
en activiteiten in de buurtwerkkamer(s). Assistent teamcoördinatoren en projectmedewerkers
plannen werktijden in conform de werkopdracht met en/of op aanwijzingen van de coach en/of de
werkgever/opdrachtgever. Alle overige medewerkers doen dat in overleg met de coach of de
we rkgever/opd rachtgever.

2.5 Verlol
In de werkopdracht worden met de medewerker afspraken gemaakt over het aantal verlofuren per
periode. Assistent teamcoördinatoren en projectmedewerkers plannen de verlofuren in conform de
werkopdracht en met goedkeuring van de coach en/of de werkgever/opdrachtgever. Alle overige
medewerkers doen dat in overleg met de coach enlof de werkgever/opdrachtgever.

2.6 Ztekte
Een medewerker die wegens ziekte of om een andere reden even niet kan werken meldt dat tudig bij
zijn coach. Als de medewerker weer beter is en kan werken wordt dat ook op tijd gemeld bij de
coach. De uren die een medewerker ziek is worden zo veel mogelÍjk in de er op volgende weken
gecompenseerd c.q. ingehaald. Als een medeurerker langer dan een week aaneen ziek is wordt de
medewerker formeel zíek gemeld bij de Arbodienst. Nadére afspraken worden vas§elegd in een
verzuimprotocol.

2.7 Evoluatie
Minimaal één keer per jaar is er een formeel evaluatiegesprek met de medewerker, samen met díens
coach en de werkgeverlopdrachtgever of iemand namens de werkgeverlopdrachtgever. Feedback
voor de evaluatie wordt waar nuttig 360 graden opgehaald: bij deelnemers, vrijwilligers, teamleden,
collega's of andere nen. Waar nodig worden belangrijke afspraken schriftelijk vastgelegd
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Taakverdeling bij de evaluatíegesprekken in een overzicht:

2.8 Onvoldoende passen of functioneren
Als de werkgeverlleidinggevende en/of de coach van een medewerker merkt dat een medewerker
onvoldoende past in een team of niet goed functioneert in het werk dan wordt dat direct besproken
met de betrokken medewerker. Bij BuurtWerkKamer Coöperatie werken we in opdracht van zowel
financiers als ook van vertegenwoordigers van vrijwilligers en deelnemers. Daarom kan een negatief
advies van die vertegenwoordigers doorslaggevend zijn in het besluit van de werkgever of een
medewerker nog wel kan blijven functioneren in zijn functie. Als die situatie dreigt te ontstaan wordt
dat mondeling en schriftelijk met de betrokkene gedeeld en als het kan wordt een periode
afgesproken waarin wordt gewerkt aan een verbeterplan met meetbare te realiseren doelen. Als na

die periode de doelen niet zijn gehaald wordt noodgedwongen de arbeidsrelatie verbroken, passend

binnen de afspraken in het contract.

3. ln loondienst bij de BuurtWerkKamer Coöperatie

3.7 Wanneer bij ons in (vaste) loondienst?
Een contract in loondienst wordt standaard aangeboden aan alle medewerkers {ook voor ZZP'er die
bij ons werken) zodra iemand 18 uur per week of meer betaald werkzaam is of gaat zijn (tenzij
wetgeving uitdrukkelijk toestaat dat iemand wel als 7JP'er mag blijven werken) . ln alle overige
gevallen kan een contract in loondienst ook worden aangeboden maar is het geen vaste regel dat te
doen. Het aanbieden van een vast contract (in loondienst voor onbepaalde tijd) is een zaak waar we
wel zeer terughoudend in zijn, omdat we als kleine en kwetsbare organisatie de (financiële) risico's er
van niet altijd goed kunnen dragen. Ook is de functie van b'rjv. de assistent teamcoördinator vooral
bedoeld als een 'doorstroomfunctie' waarin een werknemer één, twee of drie jaar ervaring opbouwt
om daarna elders weer een stap te kunnen maken én plaats te kunnen maken voor weer iemand
anders díe ook graag een nieuwe start wil maken in een betaalde baan. Kortom, bij ons in loondienst
is in beginsel altijd voor een bepaaldotijd; alleen bij hoge uitzondering gaan we over tot het
aanbieden van een in loondienst (voor onbepaalde tijd)

AssistentTeamcoördinator {ATC} Teamcoördinator BWK coach/ontwikkelaar
Projectmedewerker {PM} BWK coach/ontwikkelaar Werkgever/opdrachtgever en CM

Medewerker/begeleider Teamcoördinator BWK coach/ontwikkelaa r
Teamcoördinator
opbouw

BWK coach/ontwikkelaa rMedewerker ICT

Teamcoördinator (TC)

beheer & opbouw
BWK coach/ontwikkelaar Werkgever/opdrachtgever en CM

Buurtwerkkamercoach (BWK

coach)
Werkgever/opdrachtgever en CMBWK ontwikkelaar

Coördinator Office BWK ontwikkelaar We rkgever/o pd rachtgever en CM

Financiën en facílitairmanager Bestuur Werkgever/opdrachtgever en CM

Buurtwerkka merontwikkelaa r
(BWK ontwikkelaar)

Werkgever/opdrachtgever en CMBestuur

Werkgever/opdrachtgever e n

contractmanager (CM)
Financiën en facilitairmanagerBestuur
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3.2 Referentie CAO

Als basis voor alle arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in loondienst gebruiken we de CAO

Sociaal Werk, tenzij we als Buurtwerkkamer Coöperatie expliciet een uitzonderíng willen maken en
dat samen ook zo afspreken, zoals over de trede verhogingen {zie afspraak 1.2}.

3.3 Fulltime dienswerband
Fulltime werken is 36 uur per week. Bij uitzondering kan een werkweek van max. 40 uur per week
worden afgesproken, dit alleen op verzoek van de medewerker en passend binnen alle afspraken.

3.4lndexeren
Alle lonen van de medewerkers in loondienst worden jaarlïks geihdexeerd conform de afspraken
zoals deze zijn vastgelegd in de CAO SociaalWerk.

3.5 Geen bonussen
Alle medewerkers ontvangen geen bonussen. De extra inzet (bovenop de afgesproken betaalde uren)
doen we (onbetaald) als 'vrijwilligerswerk'voor de deelnemers/gebruikers van de
buurtwerkkamer(s).

3.6 Vakantietoeslag
De enige toeslag die wordt betaald is de vakantietoeslag.

1,3.7. Langdurig ziek
Als een medewerker langdurig ziek is (bijv. meer dan 4 weken) en vervolgens regelmatig dan weer
ziek en dan weer beter is (met alle ziek- en betermeldingen van dien) rnelden we deze betrokken
medewerker 7O0% ziek (en wordt er als dat kan therapeutisch gewerkf) totdat de betrokkene weer
volledig duurzaam 100% aan het werk kan. Na één volledig jaar ziek zijn blijven we voor het tweede
jaar 100% loon doorbetalen (terwijl we van de Ziektewet slechts '7oo/o' vergoed krijgen) en gaan we
alleen 15% korting op het loon inzetten (dus 85% loon uitbetalen) als er onvoldoende geld voor
beschikbaar hebben, of als we zien aankomen dat de betrokkene niet meer in staat gaat zijn bij ons
te kunnen werken of als we zien dat de betrokkene onvoldoende rekening houdt met het belang van
ons als Coöperatie (en zich niet meer echt goed inzet om de met ons afgesproken doelen te halen).

3,8. Opleiding
ledere medewerker kan (conform de CAO SociaalWerklgebruik maken van Loopbaanbudget (LBB)

en een lndividueel Keuzebudget (ÍKB). Altijd in goed overleg met de werkgever.

4. Werken als zelfstandige IZZPI bij de Buurtwerkkamer Coöperatie

4.7 Loondienst aÍ ZZP

ledereen kan bij er ons voor kiezen om werkzaam te zijn als zelfstandige (ZZP) zolang het past binnen
de wettelijke kaders en er geen (bedrijslrisico is op naheffing door de overheid voor de Coöperatie.

4.2 Geen extm kosten bij keuze ZZP
De loonsom (inclusief btw) van een zelfstandige (ZZP) die maximaal 18 uur per week werkt
(gemiddeld over de werkweken) is maximaal 160% van de loonsofn in het geval de betrokkene in
loondienst zou zijn komen werken voor de Coöperatie. Hiermee wordt voorkomen dat een keuze
voor &P de Coöperatie substantieel belast met extra kosten. De opslag van 6A% is te verantwoorden
omdat de72P'er met een parttime overeenkomst het risico loopt onvoldoende inkomen te
ontvangen om te kunnen
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De loonsom (inclusief btw) van een zelfstandige {ZZPI die meerdan 18 rrgIleltryeek werkt
(gemiddeld over de werkweken) is maximaal 1207o van de loonspm in het gevalde betrokkene in
loondienst zou zijn komen werken voor de Coöperatie. De reden is dat we als Coöperatie vinden dat
als je meer dan 18 uur {gemiddeld} per werkweek voor ons werkt het niet zo mag zijn dat een keuze
om dat te doen als zelfstandige (7JPl gaat betekenen dat dit leidt tot serieuze extra kosten voor de
Coöperatie. De opslag van20o/o is te verantwoorden omdat deTJP'er diverse bedrijfsrisico's van de
Coöperatie overneemt (bijv. bij ziekte, uitval en voortijdíg vertrek). Ook voor de zelfstandige {ZP}
geldt dat een fulltime inzet maximaal 36 uren per week betaald is en bij uitzondering is dat maximaal
40 uren per week betaàld.

43Tarteven
Voor het werken als zelfstandige (APl b'rj de Coöperatie worden maximum uurtarieven gehanteerd.
De eisen van 'geen extra kosten' (zie afspraak 4.2) betekenen dat het maximale uurtarief (incl. btw)
als volgl wordt vastgesteld, namelijk: loonsom per jaar bij loondienst incl. 8% vakantietoeslag
gedeeld door het aantal werkuren bij loondienst (1.692 op jaarbasis) vermenigvuldigd met de
maximale opslag UP 1120o/o bij parttime en 160% bij fulltimelen vermenigvuldigd met de verhouding
van werkuren lbij7ZP is dat op basis van 44 weken per jaar i.p.v.47 weken bij loondienst ofi^rel in de
ve rhouding f .584/ L.6921.
Bij het bepalen van het maximale uurtarief ZP excl. btw wordt naar boven afgerond in hele euro's.

Tussen haken staan de gehanteerde taríeven tot en met 2021. Vanafjanuari 2O?2 worden deze
tarieven verhoogd mits er voldoende financiële ruimte voor is en verlaagd in het geval zij uitkomen
boven het maximum uurtarief. Altijd eeldt een absoluut maximum uurtarief van € 70 exclusief btw.

4.4. Extro tarief
Elk jaar wordt nagegaan of er financiële ruimte is om alsnog iets meer tarief te betalen opdat de
LZP'er alsnog op ons maximale uurtarief uit kan komen. Dat doen we omdat we ons realiseren dat
alle tarieven zoals die bij ons gelden nog altijd ruim lager zijn dan gebruikelijk in de 'markt' (ook bij
welzijn). We hanteren daarbij een éénmalig jaarlijks uit te keren maximum extra tarief van 5% (op de
omzet van de ZZP'er in dat jaar). Dus als het gehanteerde tarief € 37 was (bij een max. van € 50) is
dat5% van 37 ofwel€ uit te betalen per gefactureerd uur {in dat jaar}.

i2, I

Functie O -50% > 5A% O -5A% >5O% O -5oo/o > 50%
Assistent Teamcoördinator €23 €L8 €26 €20 €29 €22
Projectmedewerker €26 €20 €30 €23 €36 €27
Medewerker/begeleider
& Medewerker ICT

€.23 € 36 (35) €27 € 43 € 32€30

Tea mcoördinator beheer € 36 €27 € 43 (37) €.32 € s1 € 38
Teamcoördinatoropbouw €M(371 €33 € s0 (37) € 38

(36)
€56 €42

Buurtwerkkamercoach
& Coördinator Office

€42 €31 €s1(50) €38 €63 €47

Financièn en facilitairmanager €.44 € 33 € 56 (50) €42 € 59 €s2
Buurtwerkkamerontwikkelaar €49 €.37 €62 €58

{ss)

€47 €78

Werkgever/opdrachtgever en
contractrnanager

€52 € 87 (50) € 65€54 €40 €69
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Maximaal uurtarief ZZP

exclusief btw
Basis

Parttime Fulltime
Medior
Parttime Fulltime

Senior
Parttime Fulltime



5. Arbeidsomstandigheden

5.7 Prettig werken zonder negatieve werkdruk
Het motto b'rj de BuurtWerkKamer Coöperatie is'iedereen kan iets wat een ander niet kan'. Om
prettig te kunnen werken is iets extra's nodig, namelijk'dat iedereen werkt binnen de eigen grenzen

van wat kan'. Het {een keer) heel druk hebben kan een positieve werkdruk opleveren zolang de
medewerker het nog als prettig ervaart ('stretch'), maar zodra iemand er niet meer blij van wordt is
sprake van een negatieve werkdruk ('stress') en die willen we voorkomen. De medewerker en diens
coach gaan daarom regàlmatig samen na of de medewerker prettig werkt en geen negatieve
werkdruk ervaart. Als organisatie werken we met vrijwilligers en ook de betaalde medewerker werkt
soms een aantal extra uren onbetaald mee als vr'ljwilliger. Om te voorkomen dat een medewerker te
veel extra uren onbetaald meewerkt en echt te lange dagen of weken maakt en er een negatieve
werkdruk kan ontstaan is het goed de onbetaalde uren te begrenzen. De onbetaalde
(vrijwiÍligersluren van de betaalde medewerker, vooral als de medewerker meer dan 18 uur per
week betaald werkt, is bij voorkeur maximaal L0%van de betaalde uren en mag zeker niet meer zijn
dan35% van de betaalde uren.

5.2 Klachten en vertrouwensryrsoon
Voor klachten wordt een klachtenregeling vastgesteld. Bij de Coöperatie is een vertrouwenspersoon
actief, waar ook klachten kunnen worden gemeld.

5.3 Veílige ruimte
Elke werklocatie, elke buurtwerkkamer, voldoet aan alle eisen brandveiligheid, inclusief bijvoorbeeld
vluchtdeuren, vluchtroutes, brandblussers en een plattegrond waar deze op staan aangege\ren.

5.4 Bed rtjfsh ul pverlen in g
Elke werklocatie, elke buurtwerkkamer, voldoet aan alle eisen voor bedrijfshulpverlening (BHV). Op
elke buurtwerkkamer zijn voldoende BHV'ers beschikbaar en/of bereikbaar. Een BHV-plan wordt
uitgewerkt.

5. 5. Rei skoste nvergoeding

Medewerkers in loondienst, of bij ons in detachering of in aanloop naar een dienstverband

{proefplaatsíng) komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Richtl'ljn hiervoor is:
r De reiskostenvergoeding is gebaseerd op de afstand in kilometers tussen wonen en werken

op basis van de kortste route via de ANWB routeplanner.
o Tot 5 kilometer enkele reis woon-werk reisafstand wordt er Been reiskostenvergoeding

gegeven.
o Tussen 5 en tot en met maximaal 30 kilometer enkele reis woon-werk reisafstand vergoeden

we € 0,19 per kílometer bij gebruik van auto {en scootmobiel of brommer) of de werkelijk
gemaakte OV-kosten (bus, tram of 2d" klas tarief trein).

o Een vergoeding wordt per dag gegeven indien minimaal 6 uur op een dag wordt gewerkt.
o De vergoeding wordt op basis van declaratie uitbetaald. Hiervoor geldt dat declaraties per

maand of per kwartaal worden ingediend met aa.ngehechte bijlage van de gemaakte kosten.
Alle declaraties van het kalenderjaar dienen uiterlijk in de maand januarivan het volgende
kalanderjaar te zijn ingediend.

. ln de basis worden geen reískosten vergoe d aanTJP'ers, niet uitzondering van eventuele
werk-werk reiskosten. Dan maken zij hierover afspraken in hun overeenkomst van opdracht.

o Er kan door {een lid van) het bestuur afgeweken worden van de regeling en een OP MAAï
afspraak worden gemaakt, indien de reden hiervan beargumenteerbaar is en akkoord is
bevonden door voltallige bestuur.

o Er vind geen i ng plaats op deze regeling.
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