
 

 
 
 
 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 25 november 2020 

 

Benoeming bestuurslid Wiely Hendricks namens PO-Raad 
Achtergrond 
Na het vertrek van bestuurslid Herbert Hoedemakers was een vacature ontstaan in het bestuur. Met 
de voordracht van Wiely Hendricks namens de PO-Raad wordt deze vacature ingevuld.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit de heer W. Hendricks te benoemen als bestuurslid per 27 november 2020. 

 

Bezwaarschriftenprocedure per 1 januari 2021 
Achtergrond 
In het kader van het moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Normenkader voor Financieel 
beheer, verantwoording en intern toezicht is tevens naar de governance en de bijbehorende 
mandatering binnen de fondsen gekeken. Op basis hiervan heeft het bestuur een aantal besluiten 
genomen waardoor het interne proces van de beslissings- en bezwaarprocedure wordt gewijzigd. 
Daarom wordt per 1 januari het reglement behandeling bezwaarschriften aangepast. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde reglement behandeling bezwaarschriften, 
ingaand per 1 januari 2021. 

 

Governance per 1 januari 2021 
Achtergrond 
In het kader van het moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Normenkader voor Financieel 
beheer, verantwoording en intern toezicht is tevens naar de governance en de bijbehorende 
mandatering binnen de fondsen gekeken. Op basis hiervan worden de statuten aangepast, is een 
nieuw mandaatbesluit opgesteld en zijn diverse reglementen opgesteld. Het mandaatbesluit, 
ingaande per 1 januari 2021, wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde bestuursreglement, ingaand per 1 januari 
2021. 
 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde controllerreglement, ingaand per 1 januari 
2021. 
 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde directiereglement, ingaand per 1 januari 
2021. 
 
Het bestuur besluit om het mandaatbesluit, inclusief mandaatregister, vast te stellen per 1 januari 
2021, waarna overgegaan wordt tot publicatie in de Staatscourant en op www.vfpf.nl.  
 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging per 1 januari 2021. 

http://www.vfpf.nl/


 

Benoeming leden auditcommissie per 1 januari 2021 
Achtergrond 
Per 1 januari dient het fonds als zelfstandig bestuursorgaan te voldoen aan het Gemeenschappelijk 
Normenkader voor Financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. De samenstelling en het 
reglement worden daarom gewijzigd. Er zijn twee nieuwe auditcommissieleden geworven, waarvan 
een lid beschikt over juridische expertise en het andere lid beschikt over expertise op HRM-gebied.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur benoemt Shasta Rotscheid als auditcommissielid per 1 januari 2021. 
 
Het bestuur benoemt Doetina van Kelle als auditcommissielid per 1 januari 2021. 

 

Klachtenregeling en Regeling melding misstanden per 1 januari 2021 
Achtergrond 
De huidige klachtenregelingen van Vf en Pf dateren uit 1999. De modernisering Pf, het feit dat we te 
maken krijgen met een andere uitvoeringsorganisatie, en gewijzigde wetgeving vormen een goede 
aanleiding om de klachtenregelingen te actualiseren. 
 
Er is een aantal redenen waarom het Bestuursbureau een nieuwe versie van de Regeling Melding 
Misstanden (hierna: de regeling) met technische wijzigingen heeft voorgelegd, namelijk: 

1. In de huidige versie van de regeling, die dateert van mei 2010, wordt nog gesproken 
over algemeen en dagelijks bestuur, terwijl hiervan geen sprake meer is. 

2. Uit onderzoek is gebleken dat iedere organisatie een interne klokkenluidersregeling 
moet hebben, die gebaseerd is op de Wet Huis voor klokkenluiders. Zo’n interne 
klokkenluidersregeling  is bedoeld voor het eigen personeel. Bij het gebruik van een 
interne klokkenluidersregeling geldt een rechtsbescherming voor degene die er gebruik 
van maakt. De Regeling Melding Misstanden is geen regeling als bedoeld in de Wet Huis 
voor klokkenluiders, waardoor de melder niet de daaraan vergelijkbare 
rechtsbescherming heeft. Het is daarom belangrijk dit in de regeling te vermelden, zodat 
de melder weet dat er een keuze is tussen het gebruik van de klokkenluidersregeling van 
de eigen (ex-)werkgever met rechtsbescherming en het gebruik van de Regeling Melding 
Misstanden van het fonds zonder deze rechtsbescherming 

3. De Modernisering is een mooi moment om de regeling aan te passen naar de huidige 
maatstaven en te verwijzen naar de relevante artikelen uit het reglement van het fonds. 

4. Daarbij hebben we de laatste tijd gemerkt dat als er een melding wordt gedaan in het 
kader van de regeling in ongeveer 90% van de gevallen sprake is van een arbeidsconflict 
ten tijde van de ontslagprocedure. Het doel van de regeling is echter om op basis van 
een gedane melding te beoordelen of een declaratie op juiste gronden is gedaan zonder 
dat daarbij – kort samengevat – sprake is van opzettelijk handelen waardoor het fonds 
wordt benadeeld. De reikwijdte van de regeling wordt daarom nu zo beschreven dat 
duidelijk is dat deze beperkt is tot het reglement van het fonds.  

 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit de geactualiseerde Klachtenregeling vast te stellen. 
 
Het bestuur besluit de geactualiseerde Regeling Melding Misstanden vast te stellen. 



 

Indexatie vacatievergoedingen 
Achtergrond 
De ‘Regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur 
ingestelde commissies’ wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 januari. Het prijsindexcijfer zal naar alle 
waarschijnlijkheid met 2% stijgen.  
 
Voorgesteld wordt om per 1 januari 2021 de vaste of maandelijkse vergoeding te verhogen van € 
210,- naar € 215,- en de vergoeding per bijgewoonde vergadering te verhogen van € 130,- naar € 
132,50. Om het makkelijk te maken zijn de vergoedingen afgerond naar ronde bedragen. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur gaat akkoord met geactualiseerde ‘Regeling vergoedingen bestuursleden, 
gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies’. 

 

Plaatsvervangend voorzitterschap 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit mevrouw Van Haren als eerste plaatsvervangend voorzitter en mevrouw 
Beuving als tweede plaatsvervangend bestuurder te benoemen van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021. 

  



 

Bestuursbesluiten Participatiefonds 25 november 2020 
 

Benoeming bestuurslid Wiely Hendricks namens PO-Raad 
Achtergrond 
Na het vertrek van bestuurslid Herbert Hoedemakers was een vacature ontstaan in het bestuur. Met 
de voordracht van Wiely Hendricks namens de PO-Raad wordt deze vacature ingevuld.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit de heer W. Hendricks te benoemen als bestuurslid per 27 november 2020. 

 

Bezwaarschriftenprocedure per 1 januari 2021 
Achtergrond 
In het kader van het moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Normenkader voor Financieel 
beheer, verantwoording en intern toezicht is tevens naar de governance en de bijbehorende 
mandatering binnen de fondsen gekeken. Op basis hiervan heeft het bestuur een aantal besluiten 
genomen waardoor het interne proces van de beslissings- en bezwaarprocedure wordt gewijzigd. 
Daarom wordt per 1 januari het reglement behandeling bezwaarschriften aangepast. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde reglement behandeling bezwaarschriften, 
ingaand per 1 januari 2021. 

 

Governance per 1 januari 2021 
Achtergrond 
In het kader van het moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Normenkader voor Financieel 
beheer, verantwoording en intern toezicht is tevens naar de governance en de bijbehorende 
mandatering binnen de fondsen gekeken. Op basis hiervan worden de statuten aangepast, is een 
nieuw mandaatbesluit opgesteld en zijn diverse reglementen opgesteld. Het mandaatbesluit, 
ingaande per 1 januari 2021, wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde bestuursreglement, ingaand per 1 januari 
2021. 
 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde controllerreglement, ingaand per 1 januari 
2021. 
 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met het opgestelde directiereglement, ingaand per 1 januari 
2021. 
 
Het bestuur besluit om het mandaatbesluit, inclusief mandaatregister, vast te stellen per 1 januari 
2021, waarna overgegaan wordt tot publicatie in de Staatscourant en op www.vfpf.nl.  
 
Het bestuur besluit akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging per 1 januari 2021. 

 

http://www.vfpf.nl/


 

Benoeming leden auditcommissie per 1 januari 2021 
Achtergrond 
Per 1 januari dient het fonds als zelfstandig bestuursorgaan te voldoen aan het Gemeenschappelijk 
Normenkader voor Financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. De samenstelling en het 
reglement worden daarom gewijzigd. Er zijn twee nieuwe auditcommissieleden geworven, waarvan 
een lid beschikt over juridische expertise en het andere lid beschikt over expertise op HRM-gebied.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur benoemt Shasta Rotscheid als auditcommissielid per 1 januari 2021. 
 
Het bestuur benoemt Doetina van Kelle als auditcommissielid per 1 januari 2021. 

 

Klachtenregeling en Regeling melding misstanden per 1 januari 2021 
Achtergrond 
De huidige klachtenregelingen van Vf en Pf dateren uit 1999. De modernisering Pf, het feit dat we te 
maken krijgen met een andere uitvoeringsorganisatie, en gewijzigde wetgeving vormen een goede 
aanleiding om de klachtenregelingen te actualiseren. 
 
Er is een aantal redenen waarom het Bestuursbureau een nieuwe versie van de Regeling Melding 
Misstanden (hierna: de regeling) met technische wijzigingen heeft voorgelegd, namelijk: 

1. In de huidige versie van de regeling, die dateert van mei 2010, wordt nog gesproken 
over algemeen en dagelijks bestuur, terwijl hiervan geen sprake meer is. 

2. Uit onderzoek is gebleken dat iedere organisatie een interne klokkenluidersregeling 
moet hebben, die gebaseerd is op de Wet Huis voor klokkenluiders. Zo’n interne 
klokkenluidersregeling  is bedoeld voor het eigen personeel. Bij het gebruik van een 
interne klokkenluidersregeling geldt een rechtsbescherming voor degene die er gebruik 
van maakt. De Regeling Melding Misstanden is geen regeling als bedoeld in de Wet Huis 
voor klokkenluiders, waardoor de melder niet de daaraan vergelijkbare 
rechtsbescherming heeft. Het is daarom belangrijk dit in de regeling te vermelden, zodat 
de melder weet dat er een keuze is tussen het gebruik van de klokkenluidersregeling van 
de eigen (ex-)werkgever met rechtsbescherming en het gebruik van de Regeling Melding 
Misstanden van het fonds zonder deze rechtsbescherming 

3. De Modernisering is een mooi moment om de regeling aan te passen naar de huidige 
maatstaven en te verwijzen naar de relevante artikelen uit het reglement van het fonds. 

4. Daarbij hebben we de laatste tijd gemerkt dat als er een melding wordt gedaan in het 
kader van de regeling in ongeveer 90% van de gevallen sprake is van een arbeidsconflict 
ten tijde van de ontslagprocedure. Het doel van de regeling is echter om op basis van 
een gedane melding te beoordelen of een vergoedingsverzoek op juiste gronden is 
gedaan zonder dat daarbij – kort samengevat – sprake is van opzettelijk handelen 
waardoor het fonds wordt benadeeld. Het Participatiefonds is geen partij bij een 
ontslagprocedure. De regeling is daarom ook niet bedoeld om een oordeel te geven 
over een arbeidsconflict. Bij een arbeidsconflict is de melder meestal de ex-werknemer. 
Het is in dergelijke situaties voor de melder zeer onbevredigend dat de beoordeling van 
de melding niet verder wordt bekeken dan de regelingen van het fonds. De reikwijdte 
van de regeling wordt daarom nu zo beschreven dat duidelijk is dat deze beperkt is tot 
het reglement van het fonds.  



 

 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit de geactualiseerde Klachtenregeling vast te stellen. 
 
Het bestuur besluit de geactualiseerde Regeling Melding Misstanden vast te stellen. 

 

Indexatie vacatievergoedingen 
Achtergrond 
De ‘Regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur 
ingestelde commissies’ wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 januari. Het prijsindexcijfer zal naar alle 
waarschijnlijkheid met 2% stijgen.  
 
Voorgesteld wordt om per 1 januari 2021 de vaste of maandelijkse vergoeding te verhogen van € 
210,- naar € 215,- en de vergoeding per bijgewoonde vergadering te verhogen van € 130,- naar € 
132,50. Om het makkelijk te maken zijn de vergoedingen afgerond naar ronde bedragen. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur gaat akkoord met geactualiseerde ‘Regeling vergoedingen bestuursleden, 
gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies’. 

 

Plaatsvervangend voorzitterschap 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit mevrouw Van Haren als eerste plaatsvervangend voorzitter en mevrouw 
Beuving als tweede plaatsvervangend bestuurder te benoemen van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021. 

  



 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 15 oktober 2020 

 

Begrotingen 2021 
Genomen besluit 
Het bestuur stelt de begroting van het Vervangingsfonds voor 2021 vast. 
Het bestuur stelt de begroting van het bestuursbureau voor 2021 vast. 

 

Reglement Auditcommissie 
Achtergrond 
Per 1 januari dient het fonds als zelfstandig bestuursorgaan te voldoen aan het Gemeenschappelijk 
Normenkader voor Financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. De samenstelling en het 
reglement worden daarom gewijzigd. Hiertoe is een nieuw reglement opgesteld dat per 1 januari 
2021 ingaat.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur stelt het Reglement Auditcommissie per 1 januari 2021 vast. 

 

Functieprofielen auditcommissie 
Achtergrond 
Per 1 januari dient het fonds als zelfstandig bestuursorgaan te voldoen aan het Gemeenschappelijk 
Normenkader voor Financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. De samenstelling en het 
reglement worden daarom gewijzigd. Hiertoe is een profielschets opgesteld ten behoeve van de 
twee aanblijvende, externe en onafhankelijke leden en de twee nieuwe leden die per 1 januari 2021 
worden benoemd als leden van de auditcommissie. Elk lid heeft zijn of haar eigen expertise. De 
expertises bestaan uit: 

 Juridische expertise 

 Expertise HRM 

 Expertise bedrijfsvoering (inclusief IT, privacy en databeveiliging) 

 Expertise accountancy 
 
Genomen besluit 
Het bestuur stelt de functieprofielen voor de auditcommissie vast. 

 

Beslissings- en bezwaarprocedure 
Achtergrond 
In het kader van het moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Normenkader voor Financieel 
beheer, verantwoording en intern toezicht is tevens naar de governance en de bijbehorende 
mandatering binnen de fondsen gekeken. Op basis hiervan heeft het bestuur een aantal besluiten 
genomen waardoor het interne proces van de beslissings- en bezwaarprocedure wordt gewijzigd. Zo 
wordt de bezwaarschriftencommissie worden opgeheven. Vanuit het bestuur zullen enkele 
(plaatsvervangend) bestuursleden fungeren als klankbord voor de directeur van het bestuursbureau 
indien ondersteuning nodig wordt geacht.  
 
Genomen besluit 



 

Het bestuur besluit om per 1 januari 2021 de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten in primo 
en de beslissingen op bezwaar aan werknemers van het bestuursbureau en de directeur te 
mandateren. 
 
Het bestuur besluit per 1 januari de huidige bezwaarschriftencommissie te ontbinden.  
 
Het bestuur besluit per 1 januari 2021 een informele kwaliteitscommissie in te stellen, bestaande uit 
(plaatsvervangend) bestuursleden. 

 

Benoeming bestuurslid Joyce Rosenthal en vervangend bestuurslid Hans de Jong namens CCOOP 
Achtergrond 
Door het vertrek van bestuurslid Wouter Prins was een vacature ontstaan. Met de voordracht van 
Joyce Rosenthal als bestuurslid wordt deze vacature vervuld.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit om Joyce Rosenthal per 1 oktober 2020 als bestuurslid te benoemen. 
 
Het bestuur besluit om Hans de Jong per 1 oktober 2020 als vervangend bestuurslid te benoemen. 

  



 

Bestuursbesluiten Participatiefonds 15 oktober 2020 
 

Begrotingen 2021 
Genomen besluit 
Het bestuur stelt de begroting van het Participatiefonds voor 2021 vast. 
Het bestuur stelt de begroting van het bestuursbureau voor 2021 vast. 

 

Reglement Auditcommissie 
Achtergrond 
Per 1 januari dient het fonds als zelfstandig bestuursorgaan te voldoen aan het Gemeenschappelijk 
Normenkader voor Financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. De samenstelling en het 
reglement worden daarom gewijzigd. Hiertoe is een nieuw reglement opgesteld dat per 1 januari 
2021 ingaat.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur stelt het Reglement Auditcommissie per 1 januari 2021 vast. 

 

Functieprofielen auditcommissie 
Achtergrond 
Per 1 januari dient het fonds als zelfstandig bestuursorgaan te voldoen aan het Gemeenschappelijk 
Normenkader voor Financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. De samenstelling en het 
reglement worden daarom gewijzigd. Hiertoe is een profielschets opgesteld ten behoeve van de 
twee aanblijvende, externe en onafhankelijke leden en de twee nieuwe leden die per 1 januari 2021 
worden benoemd als leden van de auditcommissie. Elk lid heeft zijn of haar eigen expertise. De 
expertises bestaan uit: 

 Juridische expertise 

 Expertise HRM 

 Expertise bedrijfsvoering (inclusief IT, privacy en databeveiliging) 

 Expertise accountancy 
 
Genomen besluit 
Het bestuur stelt de functieprofielen voor de auditcommissie vast. 

 

Beslissings- en bezwaarprocedure 
Achtergrond 
In het kader van het moeten voldoen aan het Gemeenschappelijk Normenkader voor Financieel 
beheer, verantwoording en intern toezicht is tevens naar de governance en de bijbehorende 
mandatering binnen de fondsen gekeken. Op basis hiervan heeft het bestuur een aantal besluiten 
genomen waardoor het interne proces van de beslissings- en bezwaarprocedure wordt gewijzigd. Zo 
wordt de bezwaarschriftencommissie worden opgeheven. Vanuit het bestuur zullen enkele 
(plaatsvervangend) bestuursleden fungeren als klankbord voor de directeur van het bestuursbureau 
indien ondersteuning nodig wordt geacht.  
 
Genomen besluit 



 

Het bestuur besluit om per 1 januari 2021 de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten in primo 
en de beslissingen op bezwaar aan werknemers van het bestuursbureau en de directeur te 
mandateren. 
 
Het bestuur besluit per 1 januari de huidige bezwaarschriftencommissie te ontbinden.  
 
Het bestuur besluit per 1 januari 2021 een informele kwaliteitscommissie in te stellen, bestaande uit 
(plaatsvervangend) bestuursleden. 

 

Benoeming bestuurslid Joyce Rosenthal en vervangend bestuurslid Hans de Jong namens CCOOP 
Achtergrond 
Door het vertrek van bestuurslid Wouter Prins was een vacature ontstaan. Met de voordracht van 
Joyce Rosenthal als bestuurslid wordt deze vacature vervuld.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit om Joyce Rosenthal per 1 oktober 2020 als bestuurslid te benoemen. 
 
Het bestuur besluit om Hans de Jong per 1 oktober 2020 als vervangend bestuurslid te benoemen. 

  



 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 17 september 2020 

 

Tijdens deze vergaderingen zijn er geen zaken besproken die tot besluitvorming hebben geleid.  



 

Bestuursbesluiten Participatiefonds 17 september 2020 
 

Tijdens deze vergaderingen zijn er geen zaken besproken die tot besluitvorming hebben geleid.  



 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 25 juni 2020 

 

Vergaderrooster Bestuur en Auditcommissie 2021 
In 2021 komt de Auditcommissie op de volgende momenten bij elkaar: 

 Donderdag 14 januari  

 Vrijdag 12 maart 

 Donderdag 22 april 

 Donderdag 17 juni  

 Donderdag 2 september  

 Donderdag 07 oktober 

 Donderdag 11 november 
 
In 2021 komt het Bestuur op de volgende momenten bij elkaar: 

 Donderdag 21 januari  

 Vrijdag 12 maart 

 Donderdag 29 april  

 Donderdag 24 juni  

 Donderdag 9 september  

 Donderdag 14 oktober  

 Donderdag 25 november  
 
Genomen besluit 
Het bestuur gaat akkoord met het vergaderrooster ten behoeve van het bestuur en de 
auditcommissie in 2021. 
 

  



 

Bestuursbesluiten Participatiefonds 25 juni 2020 
 

Reglement Pf (schooljaar 2019-2020 i.v.m. wijzigingen cao PO) 
Achtergrond 
De CAO PO is gewijzigd. Het huidig reglement Pf kent een grote hoeveelheid verwijzingen naar 
artikelen in de cao PO. Het reglement diende daarom dus aangepast worden aan deze nieuwe 
nummering. Daarnaast is hoofdstuk 10 van de cao gewijzigd.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit om het huidig reglement Pf met terugwerkende kracht tot 1 februari aan te 
passen aan de nieuwe cao PO. 
 

Reglement Pf (schooljaar 2020-2021) 
Achtergrond 
Ieder nieuw schooljaar dient het reglement aangepast te worden aan het nieuwe schooljaar.  
De reglement-tekst in de bijlage is bijna identiek aan die van het afgelopen schooljaar (inclusief de 
aanpassingen aan de cao). De enige wijziging betreft de schooljaar verwijzingen en de werkingsduur, 
die zijn geactualiseerd naar het nieuwe schooljaar.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur stemt in met het ongewijzigd voortzetten van het reglement Pf voor komend schooljaar 
2020-2021. 

 

Vergaderrooster Bestuur en Auditcommissie 2021 
In 2021 komt de Auditcommissie op de volgende momenten bij elkaar: 

 Donderdag 14 januari  

 Vrijdag 12 maart 

 Donderdag 22 april 

 Donderdag 17 juni  

 Donderdag 2 september  

 Donderdag 07 oktober 

 Donderdag 11 november 
 
In 2021 komt het Bestuur op de volgende momenten bij elkaar: 

 Donderdag 21 januari  

 Vrijdag 12 maart 

 Donderdag 29 april  

 Donderdag 24 juni  

 Donderdag 9 september  

 Donderdag 14 oktober  

 Donderdag 25 november  
 
Genomen besluit 
Het bestuur gaat akkoord met het vergaderrooster ten behoeve van het bestuur en de 
auditcommissie in 2021. 



 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 5 juni 2020 

 

Herbenoeming bestuurs- en auditcommissielid P. van Haren 
Achtergrond 
Mevrouw G.P.M. van Haren is per 1 april 2016 op voordracht van de ACOP benoemd als bestuurslid 
van het Vervangingsfonds. Gegeven de benoemingstermijn van 4 jaar, loopt de termijn van 
mevrouw Van Haren af op 1 april 2020. Door de ACOP is mevrouw Van Haren voor herbenoeming 
als bestuurslid van het Vervangingsfonds voorgedragen, met een benoemingstermijn van 4 jaar.  
 
Tevens is mevrouw Van Haren per 6 juni 2016 namens het bestuur benoemd als lid van de 
auditcommissie. Gegeven de benoemingstermijn van 4 jaar, loopt de termijn van mevrouw Van 
Haren af op 6 juni 2020.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit mevrouw Van Haren te herbenoemen als bestuurslid van het Vervangingsfonds, 
met ingang van 1 april 2020 voor een periode van 4 jaar.  
 
Het bestuur besluit mevrouw Van Haren te herbenoemen als auditcommissielid van het 
Vervangingsfonds, voor de periode tot de statutenwijziging, en daarmee de werkwijze en invulling 
van de auditcommissie. 

 

Herbenoeming auditcommissielid A. Stapper 
Achtergrond 
In de vergadering van 6 juni 2016 heeft het Bestuur ingestemd met de benoeming van de heer A. 
Stapper als extern lid van de Auditcommissie voor een termijn van vier jaar. Binnen het huidige 
reglement kan de heer Stapper herbenoemd worden voor een tweede, en tevens laatste, termijn 
van vier jaar. De Auditcommissie heeft het bestuur geadviseerd om de heer Stapper te 
herbenoemen als extern lid van de Auditcommissie. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur herbenoemt de heer Stapper voor een tweede en laatste termijn als lid van de 
Auditcommissie van 6 juni 2020 tot 6 juni 2024. 

 
  



 

Bestuursbesluiten Participatiefonds 5 juni 2020 
 

Inwerkingtreding Wet Primair Onderwijs 
Achtergrond 
Omdat niet kan worden gegarandeerd dat de behandeling van het wetsvoorstel tijdig plaatsvindt, 
waardoor onzeker is dat de wet per 1 januari ingaat, is het voor het Participatiefonds niet mogelijk 
het gemoderniseerde reglement te publiceren voor 1 september 2020. Dit is noodzakelijk om de 
nieuwe voorwaarden voor de verlaging van de eigen bijdrage mogelijk te maken voor 
schoolbesturen. Die moeten dan binnen hun HR beleid zaken anders gaan inregelen om hiervoor in 
aanmerking te komen. De nieuwe regelingen omtrent preventief re-integreren en verrekenen 
kunnen dan niet worden uitgevoerd. Omdat het noodzakelijk is dat het reglement 4 maanden voor 
inwerkingtreding wordt gepubliceerd is een volgende logische datum voor inwerkingtreding 1 
augustus 2021. In dit geval moet het reglement voor 1 april 2021 worden gepubliceerd.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit de invoering van het nieuwe gemoderniseerde reglement uit te stellen tot 
minimaal 1 augustus 2021. 
 

Plan van aanpak Stille Reserve 
Achtergrond 
In mei 2019 heeft Regioplan een rapport uitgebracht genaamd “Stille reserve in de WW, een 
onderzoek naar het potentieel voor re-integratie in het PO”, met als doel om te analyseren welke 
bijdrage de stille reserve kan leveren aan vermindering van het lerarentekort. Naar aanleiding 
hiervan is zowel in het bestuur als op de landelijke tafel lerarentekort afgesproken dat het 
Participatiefonds met een plan van aanpak komt om de stille reserve met een geïntensiveerde 
aanpak toch te activeren en te re-integreren. 
 
In het plan van aanpak is een inhoudelijke richting gegeven aan de geïntensiveerde aanpak voor de 
stille reserve en de samenhang met het nieuwe re-integratiebeleid.  
 
De uitvoering van dit plan start in januari 2021. Regiocoördinatoren van het Participatiefonds zijn de 
schakel naar schoolbesturen wanneer bemiddeling richting onderwijs mogelijk is.    
 
Genomen besluit 
Het bestuur gaat akkoord met de hoofdlijnen van dit plan van aanpak en met het toelichten van dit 
plan van aanpak Stille Reserve op de Landelijke Tafel van 18 juni. 

 

Herbenoeming bestuurs- en auditcommissielid P. van Haren 
Achtergrond 
Mevrouw G.P.M. van Haren is per 1 april 2016 op voordracht van de ACOP benoemd als bestuurslid 
van het Participatiefonds. Gegeven de benoemingstermijn van 4 jaar, loopt de termijn van mevrouw 
Van Haren af op 1 april 2020. Door de ACOP is mevrouw Van Haren voor herbenoeming als 
bestuurslid van het Participatiefonds voorgedragen, met een benoemingstermijn van 4 jaar.  
 
Tevens is mevrouw Van Haren per 6 juni 2016 namens het bestuur benoemd als lid van de 



 

auditcommissie. Gegeven de benoemingstermijn van 4 jaar, loopt de termijn van mevrouw Van 
Haren af op 6 juni 2020.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit mevrouw Van Haren te herbenoemen als bestuurslid van het Participatiefonds, 
met ingang van 1 april 2020 voor een periode van 4 jaar.  
 
Het bestuur besluit mevrouw Van Haren te herbenoemen als auditcommissielid van het 
Participatiefonds, voor de periode tot de statutenwijziging, en daarmee de werkwijze en invulling 
van de auditcommissie. 

 

Herbenoeming auditcommissielid A. Stapper 
Achtergrond 
In de vergadering van 6 juni 2016 heeft het Bestuur ingestemd met de benoeming van de heer A. 
Stapper als extern lid van de Auditcommissie voor een termijn van vier jaar. Binnen het huidige 
reglement kan de heer Stapper herbenoemd worden voor een tweede, en tevens laatste, termijn 
van vier jaar. De Auditcommissie heeft het bestuur geadviseerd om de heer Stapper te 
herbenoemen als extern lid van de Auditcommissie. 
Genomen besluit 
Het bestuur herbenoemt de heer Stapper voor een tweede en laatste termijn als lid van de 
Auditcommissie van 6 juni 2020 tot 6 juni 2024. 

  



 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 23 april 2020 

 

Voorstel premievrijstelling april 
Achtergrond 
In verband met de verlenging van het thuisonderwijs is er sprake van een hele grote achteruitgang 
van de vervangingskosten. Doordat de scholen nog steeds dicht zijn zien wij dat de 
vervangingskosten sterk dalen. Indien er door het Vervangingsfonds geen actie wordt ondernomen 
zal het fonds meer premie ophalen dan noodzakelijk is om de vervangingskosten te dekken. Ter 
compensatie voor schoolbesturen is voorgesteld om over de maand april (geïncasseerd in mei) geen 
premie te heffen. Deze premie vrijstelling geldt voor alle te heffen premies. Dus zowel voor de 
volledig aangesloten besturen, de ERD besturen, de financiële varianten en de BGZ premie heffing.  
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit als compensatie voor schoolbesturen om over de maand april (geïncasseerd in 
mei) geen premie te heffen. 
 

  



 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 12 maart 2020 

 

Jaarverslag 2019 
Genomen besluit 
Het bestuur heeft Jaarverslag 2019 vastgesteld.  

 

Ontwikkelingen coronavirus 
Achtergrond 
In reactie op de verspreiding van het Coronavirus binnen Nederland, heeft het Vervangingsfonds 
(Vf) signalen vanuit het onderwijsveld ontvangen, dat schoolbesturen leerkrachten opdragen dan 
wel adviseren om preventief thuis te blijven. Dit gebeurt op basis van een advies van het RIVM dan 
wel de huisarts van de betrokken werknemer. 
 
Het Vf heeft in dit kader de vraag ontvangen of vervanging van personeelsleden die uit voorzorg 
verzocht worden om thuis te blijven, voor bekostiging in aanmerking komt. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit dat vergoedingsverzoeken, naar aanleiding van een medewerker die preventief 
thuis blijft in verband met het coronavirus, door schoolbesturen in kunnen worden gediend via de 
nadeclaratietool, voorzien van een ondertekende verklaring van het schoolbestuur. 

 

  



 

 

Bestuursbesluiten Participatiefonds 12 maart 2020 
 

Jaarverslag 2019 
Genomen besluit 
Het bestuur heeft Jaarverslag 2019 vastgesteld. 

 

Reglement Participatiefonds 2021 
Achtergrond 
In verband met de modernisering van het Participatiefonds moest het reglement op een andere 
manier worden ingericht. Dit reglement is eenvoudiger en korter geworden, waarbij ook de 
administratieve lasten lager worden. Daarbij is sprake van een standaard eigen bijdrage van 50% van 
de werkloosheidsuitkeringskosten en de mogelijkheid om in specifieke situaties een 
verlagingsverzoek in te dienen voor een eigen bijdrage van 10%. 
 
Een schoolbestuur hoeft niet langer bij ontslag al een verzoek of melding aan het Pf te doen, maar 
kan afwachten of er daadwerkelijk een uitkering ontstaat. Als dat zo is dan informeert het Pf het 
schoolbestuur over de kosten en de mogelijkheid om een verlagingsverzoek in te dienen. Ook wordt 
de vrijstellingsregeling uit het huidige reglement uitgebreid met ingang van de modernisering.  
Publicatie van de integrale reglement-teksten zal op een later moment volgen. Dit is o.a. afhankelijk 
van de behandeling van het wetsvoorstel ten behoeve van de modernisering dat nu bij de Tweede 
Kamer voorligt. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur heeft het reglement ten behoeve van de modernisering (ingangsdatum 1-1-2021) 
goedgekeurd. Het voorgestelde reglement voldoet aan de voorwaarden die vooraf door sociale 
partners aan de modernisering zijn gesteld. 

  



 

Bestuursbesluiten Vervangingsfonds 23 januari 2020 

 

Aanpassing Reglement Vf i.v.m. uitzondering lesbevoegdheid bij financiële varianten 
Achtergrond 
In de bestuursvergadering van maart 2019 heeft het bestuur besloten, dat voor de eerste dag 
afwezigheid wegens ziekte van een leraar, vervanging door een niet lesbevoegde vervanger voor die 
dag voor bekostiging in aanmerking komt. De implementatie van deze uitzondering op de 
lesbevoegdheid was op dat moment nog niet mogelijk voor de financiële varianten. 
 
In december 2019 is voornoemde implementatie alsnog afgerond en kan de uitzondering 
lesbevoegdheid ook van toepassing worden verklaard op de financiële varianten.  
 
Voor het doorvoeren van deze wijziging moet artikel 20 van het Reglement Vf 2020 worden 
gewijzigd in die zin, dat het derde lid van dit artikel moet worden geschrapt. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur gaat akkoord met het van toepassing verklaren van de uitzondering lesbevoegdheid 
voor de financiële varianten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 en de verwerking ervan 
in het Reglement Vf 2020. 
 
 
Herbenoeming bestuurslid J. Veenstra 
Achtergrond 
Op 15 februari 2020 loopt de eerste termijn van het bestuurslid J. Veenstra af. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit, voor een periode van 4 jaar, met ingang van 15 februari 2020, de heer J. 
Veenstra te herbenoemen als bestuurslid van het Vf. 

 
Aftreden bestuurslid E. Stolk en aantreden bestuurslid A. Bodegraven 
Achtergrond 
Mevrouw E. Stolk, benoemd als bestuurslid per 7 september 2017, heeft te kennen gegeven 
vroegtijdig af te treden in verband met haar recente verkiezing tot voorzitter van de Algemene 
Onderwijsbond. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit in te stemmen met de benoeming van de heer A. Bodegraven als bestuurslid per 
23 januari 2020, als opvolger voor mevrouw E. Stolk. 
 
 
 

  



 

Bestuursbesluiten Participatiefonds 23 januari 2020 
 
Herbenoeming bestuurslid J. Veenstra 
Achtergrond 
Op 15 februari 2020 loopt de eerste termijn van het bestuurslid J. Veenstra af. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit, voor een periode van 4 jaar, met ingang van 15 februari 2020, de heer J. 
Veenstra te herbenoemen als bestuurslid van het Pf. 

 
Aftreden bestuurslid E. Stolk en aantreden bestuurslid A. Bodegraven 
Achtergrond 
Mevrouw E. Stolk, benoemd als bestuurslid per 7 september 2017, heeft te kennen gegeven 
vroegtijdig af te treden in verband met haar recente verkiezing tot voorzitter van de Algemene 
Onderwijsbond. 
 
Genomen besluit 
Het bestuur besluit in te stemmen met de benoeming van de heer A. Bodegraven als bestuurslid per 
23 januari 2020, als opvolger voor mevrouw E. Stolk. 
 

 


