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Maandbrief salarisbetaling 

Hierbij ontvangt u de maandbrief juli 2021 voor 

medewerkers van Dyade-klanten. Uitgangspunt 

is u te voorzien van praktische informatie over 

actuele zaken rondom uw salarisbetaling. Te-

vens informeren wij u over algemene ontwikke-

lingen op het gebied van de cao, uw arbeids-

voorwaarden en de dienstverlening van Dyade. 

 
Salaris 
Deze maand wordt aan u het salaris over de 
maand juli 2021 uitbetaald. De geplande betaal-
datum van het salaris is 23 juli. Alle (vervan-
gings)mutaties die voor 8 juli 17.00 uur correct en 
volledig door ons zijn ontvangen, zijn gegaran-
deerd verwerkt. De geplande betaaldatum van 
het salaris over de maand augustus is 25 augustus. 
Voor september is dit 24 september.  
 

Geen maandbrief in augustus 
In verband met de zomervakantie verschijnt er in 
de maand augustus geen maandbrief. De lezers die 
vakantie hebben, wensen wij een heel prettige, 
zonnige en ontspannen vakantie toe. In september 
wordt de volgende maandbrief verspreid. 
 

Akkoord cao Kinderopvang 
Eind juni is een principeakkoord bereikt voor een 
nieuwe cao in de Kinderopvang. De cao heeft een 
looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2021 tot en 
met 31 december 2022. Indien de cao Kinderop-
vang op u van toepassing is, wordt met ingang van 
deze maand uw brutosalaris verhoogd met 0,5%. 
In september wordt aan u een eenmalige uitke-
ring betaald van 0,5%. Deze eenmalige uitkering 
wordt berekend over het brutosalaris dat u heeft 
verdiend van september 2020 tot en met augustus 
2021.  
In 2022 wordt uw salaris nog verhoogd met 1% 
(per 1 juli) en 0,5% (per 1 september). 
Per 1 januari 2022 bedraagt de eindejaarsuitke-
ring 3% over het brutoloon in 2022 (nu 2%). 
 
Vanaf 1 januari 2022 wordt de verdeling van de te 
betalen pensioenpremie (het deel voor rekening 
van de werknemer en het deel voor rekening van 
de werkgever) gewijzigd. Hierdoor wordt er 0,75% 
meer pensioenpremie op uw loon ingehouden. 

Deze stijging van de pensioenpremie wordt ge-
compenseerd door het brutoloon op 1 januari 
2022 ook te verhogen met 0,75%.  
 

 
 
Reiskostenvergoeding PO 
In de cao PO is bepaald dat leraren en onderwijs-
ondersteunend personeel met les- en/of behan-
deltaken geen reiskostenvergoeding ontvangen in 
de maanden juli en augustus. Voor onderwijson-
dersteunend personeel zonder les- en/of behan-
deltaken wordt alleen in de maand juli geen reis-
kostenvergoeding betaald. Vanaf de maand sep-
tember ontvangt iedere medewerker weer de ver-
goeding, waar hij/zij op grond van de cao recht 
op heeft. 
 

Reiskostenvergoeding VO 
In het voortgezet onderwijs wordt de reiskosten-
vergoeding, in tegenstelling tot het primair on-
derwijs, wel uitbetaald in de maanden juli en au-
gustus. Bij het vaststellen van de reiskostenver-
goeding in het voortgezet onderwijs wordt in de 
maandelijkse vergoeding al rekening gehouden 
met het achterwege laten van de vergoeding in 1 
of 2 maanden per jaar (dit is afhankelijk van de 
functie waarin u bent benoemd). Dit wordt ge-
daan door voor het vaststellen van de maande-
lijkse vergoeding het bedrag te corrigeren met de 
factor 10/12 (directie en onderwijzend personeel) 
of 11/12 (onderwijsondersteunend personeel). 
 

Periodieke verhoging (augustus) 
Tenzij in het beloningsbeleid van uw werkgever 
anders is bepaald wordt in de maand augustus de 



 

gebruikelijke periodieke verhoging per 1 augustus 
verwerkt. Mocht u nog niet volgens het maximum 
van uw functieschaal betaald worden, dan zal er 
sprake zijn van een aanpassing van het regelnum-
mer in de schaal waar u naar betaald wordt. 
Heeft u geen periodiek ontvangen in augustus, 
maar bent u van mening dat u hier wel recht op 
heeft, dan verzoeken wij u contact op te nemen 
met uw leidinggevende. Uw leidinggevende zal in 
dat geval met Dyade bespreken waarom deze 
aanpassing niet is doorgevoerd en er zal een 
eventuele correctie plaatsvinden. 
 

 
 
Bindingstoelage Voortgezet Onder-
wijs (augustus) 
In de cao VO is een incidentele toelage opgeno-

men in verband met werving en behoud van per-

soneel, de zogenaamde bindingstoelage. De bin-

dingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastge-

steld en uitbetaald aan personeel dat op 1 augus-

tus in dienst is en voldoet aan de in de cao ge-

stelde voorwaarden. Om in aanmerking te komen 

voor de bindingstoelage moet men op 1 augustus 

in dienst zijn en per die datum op of boven het 

maximumsalaris van de functie wordt betaald. De 

hoogte van de toelage is afhankelijk van het fei-

telijk salaris over de maand augustus in verhou-

ding tot het salaris bij een normbetrekking als er 

sprake is van de peildatumsystematiek. Leraren 

en onderwijskundige team- of afdelingsleiders in 

het maximum van schaal 12 die de bindingstoe-

lage eerder volgens de peildatumsystematiek heb-

ben ontvangen, hebben hierna recht op de bin-

dingstoelage op basis van de opbouwmethode. Bij 

de opbouwmethode wordt maandelijks een be-

drag opgebouwd op basis van het feitelijk ontvan-

gen salaris ten opzichte van het salaris bij een 

volledige betrekking. 
Alleen in het geval er, op basis van een beoorde-
ling door de werkgever, sprake is van onvol-
doende functioneren, kan de werkgever eenmalig 
besluiten het moment waarop de bindingstoelage 
voor het eerst wordt toegekend met een jaar op 
te schuiven. 

 

De bindingstoelage bedraagt bij een fulltime be-

trekking:  

Leraar    € 1.567,58 

Onderwijskundig team- of afdelingsleider in 

schaal 12   € 1.567,58 

Directiefunctie   €    260,03  

Onderwijsondersteunend personeel dat benoemd 

is in een functie met functieschaal 9 én betaald 

wordt op of boven het maximum salarisbedrag 

van schaal 9   €    260,03  
 
 

Hulp bij inloggen Youforce 
Om uw salarisspecificatie te raadplegen heeft u 
een persoonlijk Youforce account. Op de website 
van Dyade is een speciale pagina gemaakt waar u 
een handleiding vindt voor het inloggen op dit ac-
count. De handleiding kunt u hier downloaden. 
Mocht u na het lezen van de handleiding nog pro-
blemen ondervinden bij het inloggen, dan kunt u 
dit via deze pagina melden. Wij zullen na ont-
vangst van uw bericht u zo spoedig mogelijk pro-
beren te helpen bij het vinden van een oplossing 
voor uw inlogproblemen. 

 
www.dyade.nl 
De website van Dyade biedt relevante informatie 
en diverse aanvraagformulieren, zoals voor ouder-
schapsverlof, verlof voor oudere werknemers of 
de fietsregeling. Tevens vindt u hier alle rele-
vante onderwijs-cao’s digitaal.  
 

Aanmelden salarismaandbrief  
Collega’s of bekenden voor wie de maandbrief sa-
larisbetaling interessant kan zijn? Attendeer hen 
er dan op dat ze zich hiervoor via de website van 
Dyade kunnen aanmelden. Na aanmelding ontvan-
gen zij de eerstvolgende maandbrief per e-mail.  

 

https://dyade.nl/wp-content/uploads/2017/01/Inloggen-in-Youforce_-_202012.pdf
https://dyade.nl/bedrijfsvoering/hulp-bij-het-inloggen-in-youforce/
http://www.dyade.nl/
https://dyade.nl/
https://dyade.nl/

