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Maandbrief salarisbetaling 

Hierbij ontvangt u de maandbrief oktober 2020 

voor medewerkers van onze klanten. Uitgangs-

punt is u te voorzien van praktische informatie 

over actuele zaken rondom uw salarisbetaling. 

Tevens informeren wij u over algemene ontwik-

kelingen op het gebied van onze dienstverle-

ning, de cao en uw arbeidsvoorwaarden.  
 
 

 

Salaris 
Deze maand wordt aan u het salaris over de 
maand oktober 2020 uitbetaald. De geplande be-
taaldatum van het salaris is 23 oktober. Alle (ver-
vangings)mutaties die voor 9 oktober 17.00 uur 
correct en volledig door ons zijn ontvangen, zijn 
gegarandeerd verwerkt. De geplande betaaldatum 
van het salaris over de maand november is 25 no-
vember.  

 
 

Uitkering Dag van de Leraar  
Jaarlijks wordt in de maand oktober de structu-
rele uitkering uitbetaald voor iedereen die werk-
zaam is in het primair onderwijs (dus ook onder-
wijsondersteunend personeel en directieleden), 
de zogenaamde uitkering “Dag van de Leraar”. 
Dit betreft een uitkering van € 200 bij een volle-
dige betrekking. Opbouw van de uitkering vindt 
plaats over de maanden januari tot en met okto-
ber (maximaal € 20 per maand) en voor deeltij-
ders geldt een bedrag naar rato van de betrek-
kingsomvang. 
 

 
 

 

Wijziging reisdagen in combinatie 
met reiskostenvergoeding  
Aan het begin van het schooljaar vinden veel wij-
zigingen plaats. Wijziging van school maar ook de 
dagen waarop u werkt kunnen veranderen. 
Daarom wordt uw werkgever eenmaal per jaar 
expliciet verzocht de geregistreerde reisdagen te 
controleren. Op basis van ingediende mutaties, 
controleren wij hier door het jaar heen ook op. 
Het kan echter voorkomen dat het aantal dagen 
of afstand gecorrigeerd moet worden. Dit heeft 
gevolgen voor de reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer die u ontvangt. Een eventuele herre-
kening vindt plaats bij de eerste salarisbetaling, 
na het moment waarop wij in kennis zijn gesteld 
van de wijziging.  
 
Door regelmatig uw salarisspecificatie te controle-
ren, kunt u eventuele herrekeningen voorkomen. 
Doe dit zeker indien het aantal dagen of de locatie 
waar u werkt, is gewijzigd. 

 
 

Einde overgangsrecht  
levensloopregeling 
Op 1 januari 2012 is de levensloopregeling afge-
schaft. Voor deelnemers met een saldo van  
€ 3000 of meer op de levenslooprekening (peilda-
tum 31 december 2011), is een overgangsregeling 
van toepassing. Deze mensen kunnen tot de eind-
datum van de overgangsregeling nog fiscaal vrien-
delijk sparen in de levensloopregeling. De eind-
datum van de overgangsregeling is oorspronkelijk 
bepaald op 31 december 2021. Onlangs is de 
einddatum vervroegd naar 1 november 2021. 
Heeft u op 1 november 2021 nog een saldo op uw 
levenslooprekening, dan wordt dit saldo door de 
spaarinstelling, onder inhouding van loonheffing, 
aan u overgemaakt.  
Jaarlijks moet u een keuze maken, op welke 
wijze u de levensloopregeling wilt voortzetten. 
Spaart u nog in de levensloopregeling dan moet u 
ook voor 2021 deze keuze maken. Van Dyade ont-
vangt u bericht, met het verzoek uw keuze uiter-
lijk 1 januari 2021 kenbaar te maken. Ontvangen 
wij van u geen reactie voor deze datum, dan zul-
len we de inhouding op uw salaris beëindigen in 
januari 2021. 
 



 

 

Landelijke Dyade uitruilregeling 
2021 
Indien uw werkgever deelneemt aan de landelijke 
Dyade uitruilregeling, heeft u de mogelijkheid 
(een deel van) uw bruto eindejaarsuitkering in te 
leveren, om een aanvullende netto reiskostenver-
goeding te ontvangen. Door te kiezen voor de uit-
ruilregeling, ontvangt u in december 2021 een ho-
gere netto salarisbetaling. De keuze om uit te rui-
len moet voor 1 januari 2021 door u zijn gemaakt. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie over het 
aanvragen van de uitruilregeling 2021. 

 
 

Per 30 november 2020 veiliger  
inloggen met 2-factor authenticatie  
In de maandbrief van september hebben wij aan-
gekondigd dat per 1 november in uw Youforce ac-
count een extra beveiligingsstap wordt ingebouwd 
waardoor u, naast uw inlognaam en wachtwoord, 
een code moet invoeren door middel van een app. 
Om de invoering hiervan nog zorgvuldiger te laten 
verlopen, is besloten de 2-factor authenticatie niet 
per 1 november, maar per 30 november in te laten 
gaan. In de komende periode wordt u nader geïn-
formeerd op welke wijze u vanaf 30 november nog 
veiliger kunt inloggen op uw Youforce account. 

 
 
Contributie vakbond 
Conform de CAO-PO en VO hebben werknemers 
de mogelijkheid hun jaarlijkse contributie van de 
vakbond te verrekenen met de 13de maand of de 
structurele eindejaarsuitkering. Indien u lid bent 
van een vakbond heeft u van uw vakbond een ver-
klaring ontvangen van de door u over 2020 be-
taalde contributie. U kunt uw aanvraag voor ver-
goeding van de contributie indienen via uw per-
soonlijke Youforce account. U vindt het aanvraag-
formulier onder Self Service. Kiest u in Self Ser-
vice onder het tabblad declaraties voor “vak-
bondscontributie”. Als bijlage bij uw aanvraag 
moet de verklaring van uw vakbond worden toe-
gevoegd met de, eventueel benodigde, bewijs-
stukken (dit is afhankelijk van de vakbond waarbij 
u bent aangesloten). Vriendelijk verzoeken wij u, 
uw aanvraag voor 1 november 2020 in te dienen. 
Alleen bij een correcte aanlevering voor deze da-
tum garanderen wij een tijdige verwerking.  

Nieuwe cao bestuurders PO en VO 
Voor de bestuurders in het primair- en voortgezet 
onderwijs is onlangs een nieuwe cao afgesloten. 
Men streeft ernaar op termijn een gezamenlijke 
cao voor de bestuurders in beide sectoren af te 
sluiten. Op dit moment is hier nog geen sprake 
van, maar heeft men wel afgesproken dat in beide 
cao’s de salarissen worden verhoogd met 3,4%. 
Voorwaarde hierbij is dat deze verhoging uitslui-
tend mag worden doorgevoerd als de WNT-norm 
die voor de bestuurder geldt niet wordt overschre-
den. Daarnaast wordt een eenmalige uitkering van 
€ 4000,00 betaald, op basis van de diensttijd en 
werktijdfactor in de maanden januari tot en met  
oktober 2020. Ook hiervoor geldt dat door het toe-
kennen van deze eenmalige uitkering de WNT-
norm niet mag worden overschreden. Voor het pri-
mair onderwijs is daarnaast afgesproken dat de 
toelage levensloop en de maandelijkse nominale 
uitkering van € 35,33, net als in de reguliere cao 
primair onderwijs, komen te vervallen. In plaats 
van deze toelagen wordt een extra eenmalige sa-
larisverhoging van 1,3% toegekend aan de be-
stuurders in het primair onderwijs. Aangezien de 
onderliggende uitgangspunten van de wijzigingen 
in de salarissen in de maand oktober bekend wer-
den gemaakt, worden bovengenoemde wijzigingen 
verwerkt in de salarissen van november. 
 

 
 

www.dyade.nl 
De website van Dyade biedt ook voor u als mede-
werker de nodige relevante informatie. Onder de 
button personele administratie treft u diverse aan-
vraagformulieren aan, zoals voor ouderschapsver-
lof, verlof voor oudere werknemers of de fietsrege-
ling. Tevens zijn hier alle relevante onderwijs-cao’s 
digitaal voor u beschikbaar.  
De site wordt regelmatig aangepast en aangevuld. 
Kijkt u regelmatig op onze site en u bent direct op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen 
het onderwijs. 
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