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Dyade nieuwsflits  
Alles wat u moet weten voor uw administratie: 
over cao's, wet- en regelgeving en meer.  
Wilt u hulp of heeft u vragen? Bel of mail uw 
contactpersoon bij Dyade. 
 

Salarisbetaling en aanleveren muta-
ties mei 
De salarisbetaling in mei zal volgens planning 
plaatsvinden op 25 mei. Mutaties die uiterlijk 5 
mei voor 17.00 uur correct en volledig worden in-
geleverd verwerken wij gegarandeerd in het sala-
ris van die maand. Wilt u dat een salaris van een 
medewerker wordt geblokkeerd, dan ontvangen 
wij hierover van u graag bericht vóór 19 mei 
12.00 uur. De jaarplanning van de salarisbetaling 
kunt u hier downloaden.  

Reiskostenvergoeding 2021 

Op de dagen dat een medewerker niet reist om-
dat deze thuiswerkt kunt u vanaf 1 juli geen on-
belaste reiskostenvergoeding meer betalen. In 
nieuwsflits 113 hebben wij gemeld dat dit vanaf 1 
april niet meer is toegestaan. De Belastingdienst 
heeft eind maart aangegeven dat dit besluit is 
uitgesteld tot 1 juli 2021. De cao geeft u al moge-
lijkheden de reiskostenvergoeding te baseren op 
de door de werknemer werkelijk gereisde dagen. 
Mocht u de reiskostenvergoeding hierop willen ba-
seren, wilt u dit dan melden bij uw contactper-
soon van Dyade Personeel. U kunt voor inciden-
teel (extra) gereisde dagen een vergoeding beta-
len op declaratiebasis. De betreffende medewer-
ker kan via het Youforce account deze reiskosten 
declareren. Spreadsheets voor het berekenen van 
deze vergoeding zijn te vinden op deze pagina. 

Veiliger inloggen met 2-factor au-
thenticatie  
De algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) schrijft voor dat gegevens moeten worden 
beschermd, rekening houdend met de huidige 
technische mogelijkheden. Om deze reden zijn 
wij verplicht de Youforce accounts te voorzien 
van 2 factor authenticatie.  
Medewerkers die hun Youforce account nog niet 
hebben voorzien van een extra beveiligingsstap 
hebben in de week van 6 april van Dyade hier be-
richt over ontvangen. De mogelijkheid om zonder 
extra beveiligingsstap in te loggen stopt op 1 juli. 
 
Op deze pagina vindt u alle relevante informatie 
over het instellen van 2-factor authenticatie op 
uw Youforce account. Hier vindt u ook een docu-
ment met veel gestelde vragen en antwoorden op 
deze vragen. Mocht u na het lezen hiervan nog 
problemen ondervinden met het activeren van uw 
account dan kunt u dit via dit formulier melden.  
 

STAP-budget 2022 
Vanaf 2022 is het de bedoeling dat iedere persoon 
met een band met de arbeidsmarkt in Nederland, 
de mogelijkheid krijgt een budget van € 1000,00 
aan te vragen om een scholingsactiviteit te finan-
cieren. Dit budget wordt het STAP-budget ge-
noemd. Het voorstel voor het STAP-budget is inge-
diend bij de Tweede Kamer. Het UWV gaat volgend 
jaar de aanvragen voor toekenning van het budget 
in behandeling nemen. Zodra het STAP-budget van 
kracht wordt, kan een aanvraag ingediend worden 
via een portaal van het UWV.  
 

Nationaal Programma Onderwijs 
Alle scholen in het primair, voortgezet en voort-
gezet speciaal onderwijs hebben eind maart van 
minister Slob een brief ontvangen met informatie 
over het Nationaal Programma Onderwijs. Dit pro-
gramma is bedoeld om vertragingen in te halen en 
het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs 
die het moeilijk hebben als gevolg van schoolslui-
tingen door corona. In de brief staat hoe het pro-
ces de komende maanden eruitziet, wat er van de 
scholen wordt verwacht en welke ondersteuning   
de overheid biedt. Download de brief hier.  

Dyade nieuwsflits 

https://www.dyade.nl/dyadedir/bestanden/personeel/Jaarplanning_salarisbetaling_2021.pdf
https://www.dyade.nl/diensten/personeel/formulieren
https://www.dyade.nl/diensten/personeel/applicaties/hulp-bij-het-inloggen-in-youforce
https://www.dyade.nl/diensten/personeel/applicaties/hulp-bij-het-inloggen-in-youforce/contact-hulp-bij-inloggen-youforce
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/04/01/brief-tk-voorhang-subsidieregeling-stap-budget/brief-tk-voorhang-subsidieregeling-stap-budget.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2021/03/23/brief-aan-scholen-over-nationaal-programma-onderwijs/brief-aan-scholen-over-nationaal-programma-onderwijs.pdf


 

Nieuwe wetgeving vrijwillige ou-
derbijdrage 
Per 1 augustus 2021 gaat een nieuwe wet in voor 
de vrijwillige ouderbijdrage. Vanaf dat moment 
moeten alle leerlingen kunnen meedoen met acti-
viteiten die de school organiseert, ook leerlingen 
met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet 
kunnen of willen betalen.  
Om te zorgen dat ouders en verzorgers op de 
hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de ou-
derbijdrage is in de wet bepaald dat scholen per 
1 augustus 2021 expliciet in de schoolgids moeten 
vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van 
leerlingen van deelname aan activiteiten. 
Meer informatie over deze wetgeving vindt u hier. 
 

 

Eerste Regeling bekostiging perso-
neel PO 2021-2022 gepubliceerd 
De eerste regeling voor de bekostiging van het 
personeel in het primair onderwijs voor het 
schooljaar 2021-2021 is onlangs gepubliceerd. In 
de regeling wordt het bedrag per leerling voor de 
prestatiebox vervangen door een bedrag per leer-
ling voor professionalisering en begeleiding star-
tende leraren en schoolleiders. De middelen voor 
de prestatiebox zijn in schooljaar 2020–2021 voor 
het laatst onder de huidige voorwaarden beschik-
baar gesteld. Met ingang van schooljaar 2021–
2022 worden middelen verstrekt voor professiona-
lisering en begeleiding startende leraren en 
schoolleiders. Deze doelen komen in de plaats 
van de doelen zoals opgenomen in het sectorak-
koord. Dit sectorakkoord is geëindigd in 2020. Er 
zijn geen prijsaanpassingen ten opzichte van de 
voorlopig vastgestelde bedragen voor het school-
jaar 2020–2021.  
 

 
 

Onderhandelingen cao bestuurders 
PO en VO 
Op 1 april eindigen de cao’s voor bestuurders in 
het PO en het VO. De onderhandelende partijen 
hebben in de afgelopen maanden regelmatig con-
tact gehad over een nieuwe cao. Op korte termijn 
tracht men tot nieuwe afspraken te komen. De 
VTOI-NVTK adviseert haar leden om de laatst af-
gesloten cao ook toe te blijven passen na 1 april 
tot er een nieuwe cao is afgesloten. 
 

Signaal L2041 in aangifte loonhef-
fingen 
In het onderwijs worden regelmatig personeelsle-
den voor vervangingswerkzaamheden als zoge-
naamd “korttijdelijk” personeel ingezet. Mede-
werkers hebben in dat geval een doorlopend 
dienstverband in de personeelsadministratie en 
krijgen de periodes betaald waarvoor men wordt 
gevraagd in te vallen. Hier is nooit sprake ge-
weest van een formele oproepovereenkomst. Bij 
de controle op de ingestuurde aangifte loonhef-
fingen wordt, in maanden waarin niet is gewerkt, 
door de Belastingdienst nu aangegeven dat het 
kenmerk “oproepovereenkomst” ten onrechte 
ontbreekt. Dit is een algemeen probleem dat 
speelt bij alle werkgevers in het onderwijs die ge-
bruik maken van korttijdelijk personeel. Binnen 
de sector wordt gekeken op welke wijze hier in 
het vervolg mee omgegaan moet worden.  
 
Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvan-
gen met uitsluitend signaal L2041, dan kunt u 
deze vooralsnog negeren. Zodra duidelijk is op 
welke wijze omgegaan moet worden met korttij-
delijk personeel in de loonaangifte informeren wij 
u nader. 
 

SWECO Energiemanagement 
nieuw bij Dyade Voordeelservice 
Om scholen te helpen beter en slimmer om te 
gaan met hun energiekosten is Dyade Voordeel-
service een samenwerking aangegaan met 
SWECO. Met hun eigen systeem Energy Profiler, 
kan SWECO het energieverbruik van scholen moni-
toren, en verdiepende analyses leveren. Door di-
rect te implementeren kunnen scholen zo meteen 
besparen op hun kosten. Meer informatie over 
SWECO vindt u hier. 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15565.html
https://dyadevoordeelservice.nl/voordelen-besturen-scholen/sweco/


 

Korting op papierbestelling bij 
Lyreco voor Dyade klanten 
Lyreco heeft een speciale aanbieding voor bij 
Dyade aangesloten scholen. Bestel tijdelijk 40 do-
zen A4-papier voor slechts 369 euro. Deze actie 
loopt 30 juni 2021. Bestellen kan via deze link.  

 

 
 

Aanmelden voor de nieuwsflits 
Kent u personen voor wie deze nieuwsflits inte-
ressant kan zijn, maar die hem nog niet ontvan-
gen? Attendeer hen er dan op dat ze zich kunnen 
inschrijven op de website van Dyade. Via deze 
pagina kan men zich aanmelden voor ontvangst 
van de eerstvolgende nieuwsflits per e-mail.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFeCLnzakC2T7evFkPz6mNco9GGe0xKm8QGydWf9VlUNEhDVzhQMklXV0ZOTzhCQjlONzQ2RU5BWSQlQCN0PWcu
https://www.dyade.nl/downloads/nieuwsflits
https://www.dyade.nl/downloads/nieuwsflits
https://www.dyade.nl/voordeelservice

