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Aanvullende Vakantieregeling 

 
1. Inleiding 
 
Iedere werknemer van Stichting Verzorging Sint Franciscus (SVSF) heeft jaarlijks recht op 
vakantie met behoud van salaris, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 6 
Werk en privé van de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). 
 
Alle medewerkers in dienst van SVSF kunnen via Intranet de CAO VVT inzien. Onderhavige 
regeling is een aanvullende regeling op Hoofdstuk 6 Werk en privé van deze CAO. 
De aanvullende vakantieregeling geeft alléén weer, waarover tussen de werkgever en de 
ondernemingsraad overeenstemming werd bereikt, aangaande uitvoeringspunten met 
betrekking tot de algemene regelgeving, teneinde de continuïteit en kwaliteit van de zorg én 
kwaliteit van arbeid te kunnen waarborgen.  
 
2. Organisatie 
 
Deze aanvullende vakantieregeling is van toepassing op alle medewerkers die een 
arbeidsovereenkomst hebben met Stichting Verzorging Sint Franciscus. 
 
3. Verantwoordelijkheden 
 
De verantwoordelijkheid voor het registreren en het beheer van vakantieaanvragen ligt bij de 
planner ouderenzorg. De verantwoordelijkheid voor het toekennen van vakantieaanvragen 
ligt bij de leidinggevenden.  
 
De verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van regelgevingen, opgenomen in deze 
aanvullende vakantieregeling, ligt bij iedere medewerker. 
 
4. Uitvoering 
 
Aan de orde komen; 

 Tijdstip van opnemen en spreiding van de vakantie 

 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 

 Op vakantie tijdens ziekte 
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4.1 Tijdstip van opnemen en spreiding van de vakantie 

 
Het gestelde in artikel 6.4 van de CAO VVT is van toepassing. In deze paragraaf volgen 
enkele uitvoeringsafspraken om knelpunten, die kunnen ontstaan bij het opnemen van 
vakantie-uren, te voorkomen. 
Het spreekt voor zich dat niet iedereen gelijktijdig met vakantie kan, dan wel vrije dagen 
kan opnemen. De leidinggevende beslist in overleg met de planner ouderenzorg of het 
aangevraagde verlof kan worden toegekend. Hierbij vormt de waarborging van de 
continuïteit én kwaliteit van de zorg- en dienstverlening het uitgangspunt.  
 
Om alle medewerkers gelijke kansen te geven met betrekking tot schoolvakanties, is het 
noodzakelijk om afspraken te maken over datum van aanvraag en datum van toekenning 
van vakanties: 
 

 Zomervakantie 
De medewerker geeft vóór 15 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar bij 
de planner ouderenzorg aan, wanneer hij/zij zomervakantieverlof wenst op te nemen. 
De planner ouderenzorg streeft ernaar vóór 15 januari van het nieuwe kalenderjaar de 
vakantieplanning rond te hebben en de toegekende vakanties bekend te maken. 

 

 Overige vakanties 
Voor de carnavals-, mei-, herfst- en kerstvakantie geldt dat toekenning van deze 
vakanties uiterlijk gelijktijdig gebeurt met het bekendmaken van de roosterplanning 
voor betreffende maanden. De planner ouderenzorg zal zich echter inspannen de 
vakanties eerder definitief toe te kennen. Aanvraag van deze vakanties dient 
tenminste zes weken vóór betreffende roosterperiode te geschieden. 
 

De aanvraag voor opname van andere dan bovengenoemde verlofuren dient uiterlijk  drie 
maanden vóór een nieuwe roosterperiode ingediend te worden bij de planner 
ouderenzorg. De planner ouderenzorg streeft ernaar de medewerker binnen drie weken 
te laten weten of het verzoek gehonoreerd kan worden.  
 
De vakantie dient te worden opgenomen in het kalenderjaar waarin de aanspraak is 
ontstaan1.  
De leidinggevende kan alleen dán de vakantieaanvraag van de medewerker weigeren 
indien hier “gewichtige redenen” voor zijn. Bijvoorbeeld, wanneer de afspraken omtrent 
de minimale kwalitatieve en kwantitatieve bezetting tijdens bedoelde vakantieaanvraag 
niet gegarandeerd kunnen worden. 
 

                                                        
1 In bijzondere gevallen en na voorafgaande toestemming van de leidinggevende kan hiervan worden 
afgeweken. 
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Indien een medewerker in het betreffende kalenderjaar geen verlof in de vakantieperiode 
van zijn/haar keuze kan krijgen, heeft deze medewerker het volgende vakantiejaar 
voorrang bij het kiezen van een vakantieperiode. De planner ouderenzorg houdt hiervan 
een registratie bij.  
Indien meerdere werknemers verlof aanvragen voor dezelfde vakantieperiode en het niet 
mogelijk is aan alle verzoeken te voldoen, zal overleg tussen de betrokken medewerkers 
plaatsvinden. Komt men er na overleg niet uit dan zal de vakantietoewijzing op basis van 
loting gebeuren. 
 

4.2 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie (conform CAO) 
 
Niet als vakantieverlof worden aangemerkt, de dagen vanaf de dag dat de werknemer de 
werkgever op de hoogte heeft gesteld van zijn arbeidsongeschiktheid tot de dag van 
betermelding.  
Het ziekmelden tijdens vakantie dient conform onderstaande procedure te gebeuren2: 
 

 De werknemer meldt zich persoonlijk bij zijn of haar direct leidinggevende ziek op de 
dag dat hij of zij ziek is geworden (via telefoonnummer: 0161-458010). Is de direct 
leidinggevende niet aanwezig, dan meldt de werknemer zich ziek bij de receptie of 
degene die de receptie waarneemt. 

 De werknemer wendt zich op de dag van ziekmelding tot een bevoegd arts en laat deze 
een verklaring opstellen, waaruit blijkt dat de werknemer ziek was vanaf de datum van 
ziekmelding. 

 De werknemer draagt er zorg voor dat de verklaring van de bevoegd arts zo snel 
mogelijk wordt afgegeven aan de medewerker van de administratie van SVSF.  

 Indien de ziekte is ontstaan tijdens een verblijf in het buitenland, dient de medewerker 
zich na terugkomst in Nederland direct telefonisch te melden bij zijn/haar 
leidinggevende of diens plaatsvervanger. 

 De vakantie-uren over de ziekteperiode worden niet van de vakantiekaart 
afgeschreven. (Dit geldt niet voor door de werkgever als collectief verplichte 
verlofdagen aangewezen dagen, deze dagen worden ook tijdens ziekte van het 
verlofsaldo afgeschreven).  
 

4.3 Op vakantie tijdens ziekte  
 

 Voor vakantie tijdens ziekte is toestemming nodig van de leidinggevende. Indien de 
leidinggevende wil laten beoordelen of de vakantie van de medewerker (inclusief de 
eventuele wijze van transport) het herstel zou kunnen belemmeren, nodigt de 
leidinggevende de zieke uit voor het verzuimspreekuur van de bedrijfsarts voor een 
beoordeling omtrent een eventueel ‘medisch bezwaar’.  

                                                        
2 Zoals beschreven in het verzuimprotocol 
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 Wanneer de medewerker tijdens ziekte op vakantie wil, geldt ten aanzien van het 
opnemen van verlofuren, dezelfde regeling als voor niet zieke medewerkers. Dit 
betekent dat bij het opnemen van verlofuren de contractuele uren afgeschreven 
worden van het vakantiesaldo, ook als de werknemer gedeeltelijk ziek is. 

 
5 Registratie verlofuren 

 
In het begin van het jaar wordt voor iedere medewerker een verlofkaart uitgeprint. Op 
deze verlofkaart wordt het volgende inzichtelijk gemaakt: 

 

 Het restant saldo verlofuren van voorgaand kalenderjaar 

 Het aantal op te bouwen verlofuren in lopend kalenderjaar 
 
De in het lopende kalenderjaar opgenomen verlofuren worden door de planner 
ouderenzorg in het roosterprogramma verwerkt en van de verlofkaart afgeschreven. 
 
De medewerker heeft via het roosterprogramma (onder het tabblad verlof) inzicht in het 
resterende verlofsaldo.  

 
6 Referenties 

 

 CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg; hoofdstuk 6 

 Verzuimprotocol Stichting Verzorging Sint Franciscus; januari 2015 
 
7 Toetsing 
 

Vakantieopname en –spreiding wordt in eerste instantie binnen ieders afdeling of 
werkeenheid geregeld. Daarbij is de leidinggevende eindverantwoordelijk voor een 
verantwoorde planning. Een verantwoorde planning wil zeggen dat de 
personeelsbezetting de continuïteit van de werkzaamheden op een verantwoorde manier 
garandeert. 
Evaluatie van deze vakantieregeling vindt door de HEAD van SVSF plaats. 
 
Bij wijziging van deze vakantieregeling is de instemming van de ondernemingsraad nodig.  
 
 
Deze vakantieregeling is in werking getreden in januari 2005, met een laatste wijziging in maart 2016. Deze 
gewijzigde regeling is per april 2016 van kracht. Na evaluatie in februari 2019 zijn geen wijzigingen 
aangebracht.  

 


