Aanvraagformulier flexibele werkduur en
meerjaren spaarvariant

Het volledig ingevulde en door u en uw leidinggevende ondertekende formulier dient u in te leveren bij uw afdeling P&O.
Wanneer u tevens kiest voor de meerjaren spaarvariant is akkoord van de mandaathouder , niet zijnde de leidinggevende, vereist.

Naam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geboortedatum

---------------------------------------------------------------------------------------------

Eenheid/afdeling

---------------------------------------------------------------------------------------------

o Wenst met ingang van

-------------------------------------------------------------

Aanstellingsuren -----------------------------------------------------------

o WP

o OBP

de flexibele werkduur in te laten gaan.

Bijzonderheden
-

Deelnemers aan seniorenregelingen zijn uitgesloten van de flexibele werkduur.
Volgens artikel 5.1, vierde lid, van de cao Nederlandse Universiteiten (cao) mag de toepassing van het Keuzemodel,
waaronder de meerjaren spaarvariant ex artikel 5.5 van de cao, er niet toe leiden dat het voor de werknemer beschikbaar
aantal vakantie-uren onder de vier maal de voor de werknemer geldende arbeidsduur per week uitkomt.

Keuze flexibele werkduur (gebaseerd op voltijd aanstelling van 38 uur per week; voor deeltijders gelden de genoemde uren
naar rato):
1. 36 uur per week werken en daar 96 verlofuren voor inleveren.
A. Bij deze optie gelden de volgende 2 mogelijke werktijdenregelingen:
o 5 dagen werken;
o 4 dagen van 9 uur werken.
B. Daarnaast zijn bij deze optie de volgende varianten mogelijk:

o het opgebouwde verlof in de loop van het jaar opnemen;
o kiezen voor de meerjaren spaarvariant en maximaal 72 uur op jaarbasis sparen (hieronder in te vullen).
2. 38 uur per week werken en geen extra verlof opbouwen of inleveren. Bij deze optie zijn de volgende varianten mogelijk:
o het opgebouwde verlof in de loop van het jaar opnemen;
o kiezen voor de meerjaren spaarvariant en maximaal 72 uur op jaarbasis sparen.
3. 40 uur per week werken en daar 96 verlofuren mee opbouwen. Bij deze optie zijn de volgende varianten mogelijk:
o het opgebouwde verlof in de loop van het jaar opnemen;
o kiezen voor de meerjaren spaarvariant en maximaal 72 uur op jaarbasis sparen.
Keuze meerjaren spaarvariant (indien van toepassing)
Keuze voor de meerjaren spaarvariant en 72 uur op jaarbasis sparen:
o 3 jaar (totaal 216 uur over 3 jaar);
o 4 jaar (totaal 288 uur over 4 jaar);
o 5 jaar (totaal 360 uur over 5 jaar);
o anders, namelijk gedurende ----------------- jaar op jaarbasis ----------------- uur sparen, waarbij in totaal ----------------- uur
over ----------------- jaar gespaard wordt. (Keuze uit 3, 4 of 5 jaar en hoeveelheid te sparen uren invullen).
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Voor wetenschappelijk personeel (wp), en het ondersteunend en beheerspersoneel (obp) dat werkzaam is bij de faculteiten en
bezoldigd wordt volgens schaal 11 of hoger, bestaan ook nog de volgende mogelijkheden:

o Een jaartaak afspreken met de leidinggevende, indien beide partijen het daar over eens zijn. Aanspraak op verlof vervalt.
o Een jaarafspraak in combinatie met de meerjaren spaarvariant. Het aantal te werken uren per jaar wordt dan opgehoogd met
het aantal te sparen verlofuren (maximaal 72 uur).
Invulling feitelijke werktijden (altijd in veelvouden van hele of halve uren):
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Totaal

uur

uur

uur

uur

uur

uur

De werknemer verklaart bekend te zijn met artikel 5.1 , vierde lid, en met artikel 5.5 en 5.6 van de cao Nederlandse
Universiteiten.
Ondertekening
Handtekening werknemer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam en datum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvraag voor akkoord

Aanvraag voor gezien

Handtekening leidinggevende

------------------------------------------------------------------

Handtekening P&O

------------------------------------------------------------------

Naam

------------------------------------------------------------------

Naam

------------------------------------------------------------------

Datum

------------------------------------------------------------------

Datum

------------------------------------------------------------------

Aanvraag meerjaren spaarvariant voor akkoord
Handtekening mandaathouder

----------------------------------------------------------

Naam

----------------------------------------------------------

Datum

-----------------------------------------------------------
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