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Attenties bij jubilea, ontslag en ziekte  
 
Personeel 
 
Dienstjubilea 
25 en 40 jaar  : Een receptie met naaste familieleden van de medewerker,  
    personeel en bewoners. 
     Op de dag zelf en tijdens de receptie een boeket bloemen. 

 

12½ jaar  :  € 50,- in felicitatiekaart 

25 jaar  : € 100,- in felicitatiekaart 

40 jaar  : € 200,- in felicitatiekaart 

 

 OBU/Pensioen 

 Na een dienstverband van tenminste 10 jaar: een receptie met naaste familieleden van 

de medewerker, personeel en bewoners. 

 Tijdens de receptie een boeket bloemen. Bij geen receptie: boeket bloemen op de 

laatste werkdag. 

 
Bij dienstverband < 5 jaar    :    € 50,- in envelop 
Bij dienstverband  tussen 5 en 10 jaar  : € 100,- in envelop 
Bij dienstverband tussen 10 en 15 jaar :  € 150,- in envelop 
Bij dienstverband > 15 jaar   : € 200,- in envelop 
 
Geboorte kind 
Boeket bloemen en bestekje met naam van kind erin gegraveerd. 

 

Huwelijk(sjubilea) 

- Huwelijk     : € 50,- in felicitatiekaart 

- 25/40-jarig huwelijksfeest  : € 50,- in felicitatiekaart  

 

Ontslag op eigen verzoek 

 Bij een dienstverband korter dan 3 jaar: 

Cadeaubon Bol.com ter waarde van 10 euro. 

 Bij een dienstverband tussen de 3 en 12,5 jaar: 

Cadeaubon Bol.com ter waarde van 20 euro. 

 Bij een dienstverband tussen de 12,5 en 25 jaar: 

Cadeaubon Bol.com er waarde van 20 euro en koffie met gebak voor het eigen team. 
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 Bij een dienstverband langer dan 25 jaar: 

Cadeaubon Bol.com ter waarde van 20 euro en een borrel binnenshuis voor alle 

medewerkers. 

 
Ziekte 
Een boeket bloemen: 
- Bij thuiskomst uit ziekenhuis. 

- Bij langere opname in ziekenhuis. 

- Na vier weken ziekteverzuim. 

- Daarna telkens na drie maanden. 

- Als leidinggevende dit wenselijk vindt. 

 
Intramurale Bewoners 
Bij 40-,50-,60-70- jarig huwelijksjubileum van een intramuraal wonend echtpaar:  
- Een receptie met naaste familieleden van het echtpaar, bewoners en personeel. 

- Een boeket bloemen. 

- € 50,- in een felicitatiekaart. 

 
Bij 40-, 50-, 60-, 70-jarig huwelijksjubileum van een echtpaar, waarvan slechts één persoon 
intramuraal woont:  
- Een boeket bloemen. 

 
Leden Raad van Toezicht 
€ 100,- bij einde werkzaamheden, na een periode van vier jaar of langer. 
 
Vrijwilligers 
Boeket bloemen bij einde werkzaamheden, na een periode van 10 jaar of langer. 
 


