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Voorwoord
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Secretarieel.info. Secretarieel.info is de methode voor
de volgende opleidingen:
• Office assistant (niveau 3)
• Management assistant (niveau 4).

Financieel-administratieve taken 2 bevat de Beter werken en Vakkennis bronnen van de leereenheden:
• Beheren en controleren van urenadministratie
• Projectadministratie voorbereiden en begeleiden.

Daarmee dekt dit bronnenboek de theorie af van de werkprocessen P1-K2 werkproces 3 en 4.

De bijbehorende opdrachten staan in de onlineversie van Secretarieel.info waarvoor een licentie op het
leerwerkplatform 24boost is vereist.
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1.1 VAKKENNIS - CAO’S
Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Collectief is het tegenovergestelde van individueel. Een cao is dus
een arbeidsovereenkomst die geldt voor een hele groep mensen, bijvoorbeeld voor alle mensen die werken in de
zorg of in de horeca. Er zijn heel veel verschillende cao’s per branche. De cao wordt afgesloten tussen één of meer
werkgevers en de werknemers uit een branche.

WAT IS EEN CAO?
Een cao is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
Bijvoorbeeld over het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, een proeftijd, een opzegtermijn of
het pensioen. Een cao is meestal branchegerelateerd.

WIE SLUIT EEN CAO AF?
Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers. Maar een cao kan ook afgesloten worden door één of
meer werkgeversorganisaties, bijvoorbeeld MKB-Nederland of LTO Nederland. Of door één of meer
medewerkersorganisaties. Dit zijn meestal vakbonden. Denk bijvoorbeeld aan de vakbonden FNV en CNV.

AFSPRAKEN IN DE CAO EN WETTELIJKE AFSPRAKEN OVER ARBEIDSVOORWAARDEN
De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan de afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Loonafspraken
bijvoorbeeld kunnen hoger zijn vastgesteld in de cao. Of medewerkers hebben volgens de cao recht op meer
vakantiedagen dan het wettelijke minimumaantal vakantiedagen. De afspraken in een cao mogen nooit in
strijd zijn met de wet. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen
dan volgens de wet is vastgesteld.

TWEE SOORTEN CAO’S
Er bestaan twee soorten cao’s:

Bedrijfstak-cao
Een bedrijfstak-cao is een cao die geldt binnen een bepaalde branche of sector, bijvoorbeeld voor de bouw-
en de metaalsector. Zo’n cao wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en
één of meer medewerkersorganisaties. Nederland kent ongeveer 250 bedrijfstak-cao's. De onderhandelingen
over deze cao's worden per sector gevoerd door branche- en vakorganisaties. Een overzicht van cao’s per sector
vind je op www.salaris-informatie.nl.

Ondernemings-cao
De ondernemings-cao is vooral bedoeld voor middelgrote en grote bedrijven. In Nederland zijn er in totaal
ongeveer 850 ondernemings-cao's. Een ondernemings-cao wordt afgesloten tussen een werkgever en één of
meer medewerkersorganisaties.

ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING (AVV)
Wanneer een cao algemeen verbindend wordt verklaard, betekent dit dat de betreffende cao-afspraken niet
meer alleen gelden voor de bedrijven en medewerkers die zijn aangesloten bij de werkgevers- en
medewerkerspartijen die de cao hebben afgesloten, maar ook van toepassing worden verklaard op alle overige
bedrijven in de betreffende sector. De AVV wordt aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Dat gebeurt door de cao-partijen die de cao hebben afgesloten.
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GEEN CAO
Als er geen cao's of eigen regelingen zijn, maakt een medewerker samen met de werkgever afspraken over de
arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere
in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de
Wet arbeid en zorg en het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig (maar niet verplicht) om deze afspraken
schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst.

1.2 VAKKENNIS - PROCENTEN EN KORTINGEN
Het berekenen van procenten en kortingen kan een regelmatig voorkomende bezigheid van een office assistant
zijn. Het kan regelmatig voorkomen dat je leidinggevende doorgeeft wat maximale kortingspercentages zijn en dat
jij aan collega’s of klanten moet doorgeven wat het bijbehorende bedrag is of waarbij je moet kunnen berekenen
of je akkoord kunt gaan met de door een klant bedongen korting.

REKENEN MET PROCENTEN
Procent betekent letterlijk: per honderd. Dit betekent dat wanneer je een percentage gaat uitrekenen je eigenlijk
uitrekent hoeveel iets is ten opzichte van het totaal. Het totaal is altijd 100%. Dit betekent ook dat 1% 1/100
deel is. Bij vrijwel alle procentberekeningen rekenen we eerst uit wat 1% is, omdat we van daaruit makkelijk
verder kunnen rekenen. Als je weet wat 100% is, kun je ook heel makkelijk uitrekenen wat 1% is.

1% van € 2.500,- = € 25,- 1% van € 394,- = € 3,94

Om 1% uit te rekenen delen we het totaal dus door 100. Als we vervolgens bijvoorbeeld 4% willen berekenen,
vermenigvuldigen we dit antwoord met 4.

1% van € 394,68 = € 3,9468 = € 3,95 4% van € 394,68 = 4 * € 3,9468 = € 15,7872 = € 15,79

VOORBEELDOPGAVEN - KORTING

Een product kost normaal gesproken € 500,-. Er wordt 10% korting gegeven. Hoeveel euro korting krijg je?

De vraag is eigenlijk: hoeveel procent is 10% van € 500,-? 1% van € 500,- = € 500,- / 100 = € 5,- 10% van € 500,-
= 10 * € 5,- = € 50,-

Een product kost normaal gesproken € 500,-. Er wordt € 50,- korting gegeven. Hoeveel procent korting heb
je gekregen?

De vraag is eigenlijk: hoeveel procent is € 50,- van € 500,-? Eigenlijk is dit een breuk, namelijk: 50/500. We
moeten echter een percentage krijgen. Het enige wat we dan nog doen, is 50/500 vermenigvuldigen met 100%.
We hebben dan het bijbehorende percentage gekregen: € 50,- / € 500,- * 100% = 10%
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VOORBEELDOPGAVEN - VERSCHIL IN PERCENTAGES

Een bedrijf verkoopt twee soorten producten. Product A kost € 2.000,- en product B kost € 3.000,-. Hoeveel
procent is product B duurder dan product A?

Het gaat hierbij om het berekenen van een procentueel verschil. Het is dan belangrijk om eerst het verschil in
geld te berekenen: € 3.000,- - € 2.000,- = € 1.000,-

Als je het verschil berekend hebt, moet je je vervolgens gaan afvragen waarmee je dit verschil wilt vergelijken.
Hiervoor moet je goed lezen wat de vraag is. De vraag is in dit geval hoeveel procent product B duurder is dan
product A. De vergelijking wordt dus gemaakt met product A. Dit betekent dat je het verschil van € 1.000,-
deelt door de prijs van product A: € 1.000,- / € 2.000,- * 100% = 50%

Een bedrijf verkoopt twee soorten producten. Product A kost € 2.000,- en product B kost € 3.000,-. Hoeveel
procent is product A goedkoper dan product B?

Het verschil in geld is nog steeds € 1.000,-, maar nu wordt de vergelijking gemaakt met product B. Nu deel je
de € 1.000,- door de prijs van product B: € 1.000,- / € 3.000,- * 100% = 33%

Het is dus erg belangrijk om de vraag goed te lezen. Product B is 50% duurder dan product A, terwijl product
A 33% goedkoper is dan product B.

VOORBEELDOPGAVEN - BENZINEKOSTEN

Je rijdt ongeveer 180 kilometer per maand voor je werk. De auto waarmee je rijdt heeft een verbruik van
1 op 15. Vorige maand kostte een liter benzine gemiddeld € 1,69. Voor komende maand verwacht men dan
de benzineprijzen zullen dalen naar gemiddeld € 1,65 per liter.

1. Hoeveel liter benzine heb je bij het gegeven verbruik nodig om 800 kilometer te rijden?
Je verbruikt 1 liter benzine per 15 kilometer die je rijdt. Als je 180 kilometer rijdt, betekent dit dat je nodig
hebt:
180 / 15 = 12 liter

2. Hoe hoog waren de benzinekosten vorige maand?
Je hebt 12 liter verbruikt en per liter betaalde je € 1,69. Dit betekent dat je in totaal aan benzinekosten
hebt:
12 * € 1,69 = € 20,28

3. 3.Hoe hoog zullen de benzinekosten komende maand zijn?
We gaan weer uit van het verbruik van 12 liter, maar nu voor € 1,65 per liter:
12 * € 1,65 = € 19,80

4. Hoeveel procent zijn de benzinekosten komende maand lager dan vorige maand?
Het verschil in geld is:
€ 20,28 - € 19,80 = € 0,48
Er wordt vergeleken met vorige maand, je deelt dus door de kosten van vorige maand:
€ 0,48 / € 20,28 * 100 = 2,4%
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1.3 VAKKENNIS - SOORTEN VERLOF: CAO
Medewerkers in Nederland hebben recht op een groot aantal soorten verlof. Er staan bijvoorbeeld
zorgverlofregelingen in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Hierover lees je meer in VK - Soorten verlof: Wet arbeid en
zorg. Medewerkers mogen ook vrij vragen voor gebeurtenissen die niet zijn opgenomen in de Wazo, bijvoorbeeld
wanneer een familielid trouwt of overlijdt. Dit heet bijzonder of buitengewoon verlof.

CAO
Het bijzonder of buitengewoon verlof is geregeld in de cao. Deze verlofregeling verschilt per
arbeidsovereenkomst, bedrijf en cao. Indien medewerkers verlof willen vanwege een gebeurtenis die niet in
de Wazo of cao is geregeld, is de werkgever niet verplicht daarvoor vrij te geven. Zo is het bijvoorbeeld niet
verplicht om iemand een vrije dag te geven of te laten opnemen bij het overlijden van een goede vriend of
vriendin, omdat het hierbij niet gaat om een bloedverwant. Toch kun je je wel voorstellen dat een medewerker
graag afscheid wil nemen van die persoon en het verlies moet verwerken.

BIJZONDER VERLOF
Als een medewerker onder werktijd andere verplichtingen heeft, kan die onder bepaalde omstandigheden met
betaald verlof. Denk aan een doorbetaalde vrije dag, zoals bij bruiloften en begrafenissen of als je onverwacht
onder werktijd naar de dokter of tandarts moet. Dat noem je bijzonder verlof. Hierna hebben we de verschillende
soorten bijzonder verlof op een rijtje gezet. Check voor de precieze regeling altijd eerst de cao van het bedrijf
waar je werkt.

ONDERTROUW
Wanneer een medewerker in ondertrouw gaat, heeft deze normaal gesproken recht op één vrije dag.

HUWELIJK
Als een medewerker zelf gaat trouwen, heeft deze recht op twee tot vier vrije dagen.

HUWELIJK FAMILIELID (EERSTEGRAADS OF TWEEDEGRAADS)
Wanneer een kind, broer, zus, ouder, schoonouder, zwager of schoonzus gaat trouwen, heeft een medewerker
recht op één vrije dag. Voorwaarde is dat de huwelijksplechtigheid wordt bijgewoond.

JUBILEA
Bij een jubileum kan een medewerker verlof krijgen. Er zijn verschillende soorten jubilea.

Dienstjubileum
De medewerker is een bepaald aantal jaren in dienst bij zijn werkgever. Afhankelijk van de lengte van de
dienstbetrekking krijgt hij één tot drie werkdagen vrij.

Huwelijksjubileum
Bij het eigen huwelijksjubileum (bijvoorbeeld een 25- of 40-jarig jubileum) of bij het huwelijksjubileum van
ouders, schoonouders of pleegouders (zoals een 25-, 40-, 50- of 60-jarig jubileum).

VERHUIZING
Gemiddeld kan een medewerker twee werkdagen per jaar opnemen voor zijn verhuizing.
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OVERLIJDEN
• Echtgenoot/partner, bloed- of aanverwanten in de eerste graad: vier dagen vanaf de dag van overlijden

tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Onder eerstegraadsfamilie wordt verstaan: de partner,
de ouders en de eigen kinderen (of adoptiekinderen).

• Bloed- of aanverwanten in de tweede graad: twee dagen, namelijk de dag van overlijden en de dag van de
begrafenis of crematie. Onder tweedegraadsfamilie wordt verstaan: broers, zussen en grootouders.

• Bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad -> één dag voor het bijwonen van de begrafenis of
crematie. Onder derdegraadsfamilie wordt verstaan: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten.
Onder vierdegraadsfamilie wordt verstaan: betovergrootouders, achterneven en achternichten.

ONBETAALD VERLOF
Er bestaat geen wettelijk recht op het opnemen van onbetaald verlof. Medewerkers kunnen niet zomaar
onbetaald verlof nemen. Dit moet goedgekeurd worden door de werkgever. Wordt dit verzoek goedgekeurd,
dan zal voor die verlofdag het salaris niet worden doorbetaald. Het is gebruikelijk dat de medewerker tijdens
onbetaald verlof geen vakantiedagen of bijvoorbeeld pensioen opbouwt.

FEESTDAGEN
Tot de doorbetaalde vrije dagen horen de erkende feestdagen: Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,
Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en nieuwjaarsdag. Daarnaast is Bevrijdingsdag eens in de vijf
jaar een erkende feestdag. De verplichte doorbetaling op deze dagen is niet wettelijk geregeld, maar is meestal
opgenomen in de cao. Sommige cao’s nemen ook Goede Vrijdag of het Suikerfeest op als (doorbetaalde) vrije
dag. De verplichte doorbetaling geldt alleen wanneer een feestdag op een werkdag van de werknemer valt.

STUDIEVERLOF
Werkgevers geven één of meer betaalde verlofdagen als de medewerker een cursus, training of opleiding volgt
die in het belang van het bedrijf is. Als de werkgever dit niet doet, zal de medewerker hiervoor vakantiedagen
moeten opnemen.

VERLOF EN DOKTERSBEZOEK
Wettelijk is niets geregeld over verlof voor doktersbezoek. In een cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement
kunnen hierover afspraken staan. Meestal is de afspraak dat medewerkers zo veel mogelijk in hun vrije tijd de
arts of tandarts bezoeken. Als het niet anders kan en de afspraak is onder werktijd, hoeven medewerkers
hiervoor vaak geen verlofuren in te leveren.

1.4 VAKKENNIS - SOORTEN VERLOF: WET ARBEID EN ZORG
In Nederland kennen we verschillende soorten verlof. De meest voor de hand liggende verloven zijn de vakantiedagen
waarop iedereen die in loondienst is recht heeft. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Maar medewerkers
hebben recht op nog veel meer soorten verlof. Daarbij ben je als werkgever in sommige gevallen verplicht het salaris
van je medewerkers door te betalen. Als werkgever ben je verplicht medewerkers vrij te geven bij bijvoorbeeld
zwangerschap of voor het verzorgen van een ouder. Deze zorgverloven zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo).
Medewerkers mogen ook vrij vragen voor gebeurtenissen die niet zijn opgenomen in de Wazo, bijvoorbeeld wanneer
een familielid trouwt of overlijdt. Dit heet bijzonder of buitengewoon verlof.
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WAZO
De Wazo is een Nederlandse wet waarin het recht op verschillende verlofsoorten geregeld is, zoals
ouderschapsverlof en zorgverlof. Deze wet maakt het voor medewerkers makkelijker om werk en privé met
elkaar te combineren, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschap. Werkgevers zijn verplicht om hieraan mee
te werken. Afhankelijk van het soort verlof wordt het salaris doorbetaald.

CALAMITEITENVERLOF

Zo veel tijd als nodig is voor het oplossen van de eerste problemen.Duur van het verlof?

Ja.Salaris doorbetalen?

Calamiteitenverlof is bedoeld om direct vrij te kunnen nemen vanwege onvoorziene persoonlijke
omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een leiding die in huis springt. Ook kan het gaan om zeer bijzondere
persoonlijke omstandigheden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk
van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

KORTDUREND ZORGVERLOF

Per jaar maximaal twee keer de wekelijkse arbeidsduur.Duur van het verlof?

Ja (zeventig procent van het salaris).Salaris doorbetalen?

Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor wanneer een paar dagen noodzakelijke zorg geboden moet worden aan
(pleeg)kinderen, de partner of ouders. Tijdens het kortdurend zorgverlof krijgt de medewerker minstens zeventig
procent van het salaris. Als dat minder is dan het minimumloon, is de werkgever verplicht het minimumloon
door te betalen. Een medewerker mag per twaalf maanden maximaal twee keer het aantal uren dat hij per
week werkt opnemen voor kortdurend zorgverlof. Sinds 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor broers,
zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

LANGDUREND ZORGVERLOF

Per jaar maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur.Duur van het verlof?

Nee.Salaris doorbetalen?

Moet iemand langere tijd voor een gezinslid zorgen, dan wordt langdurend zorgverlof opgenomen. Daarbij
moet het wel gaan om een ernstige of levensbedreigende ziekte. De werkgever mag dit niet weigeren, maar
hoeft dit verlof niet door te betalen.
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