
 

 

 

 

Bij Aedes houden specialisten op werkgeversgebied zich vooral bezig met de behartiging van 

de belangen van corporaties in hun rol als werkgever. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen 

van de CAO Woondiensten. Hieronder staat een selectie van de actualiteiten op 

werkgeversgebied. 

 

❖ CAO Woondiensten 2021 beschikbaar met rekentool loonsverhoging 

Corporatiemedewerkers krijgen per 1 juli 2021 een structurele loonsverhoging van 2,25 procent. De rekentool 

om de CAO-loonsverhoging 2021 te berekenen is inmiddels beschikbaar via Aedes.nl. Er is ook een 

voorbeeldbrief beschikbaar om medewerkers te informeren over hun aanpassingsbedrag. Deze brief kun je naar 

eigen inzicht aanpassen.  

 

❖ APP CAO Woondiensten offline 

We hebben de app CAO FAQ offline gehaald omdat de app te weinig werd gebruikt. Heb je vragen over de CAO 

Woondiensten? Bel met de Werkgeverstelefoon 06 537 593 43 of mail naar werkgeverszaken@aedes.nl. 

Natuurlijk kun je ook je vraag stellen in de P&O-community. 

 

❖ Gesprekken over de toekomst van onze pensioenregeling van start 

Het kabinet heeft met werknemers- en werkgeversorganisaties nieuwe afspraken over pensioenen en AOW 

gemaakt in een pensioenakkoord. Dat moet het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Het 

nieuwe pensioenakkoord wordt door het kabinet omgezet in een wetsvoorstel om de Pensioenwet aan te 

passen.  

 

Aedes en de vakbonden zijn samen met SPW begonnen met het vertalen van het pensioenakkoord naar een 

toekomstige pensioenregeling voor de woningcorporaties. We hebben de eerste voorzichtige stappen op dit pad 

gezet. Het hele traject zal zeker drie jaar duren. Daarna is er nog tijd (tot uiterlijk 2027) om de nieuwe 

afspraken te vertalen naar de uitvoering. 

 

Verschillende bestuurders en financiële professionals van woningcorporaties denken en doen mee in dit traject. 

Ondersteund door werkgeverszaken van Aedes bereiden zij onze standpunten voor die na besluitvorming door 

ons algemeen bestuur worden ingebracht in het overleg met de vakbonden. 

 

❖ Campagne WerkaanWonen.nl ‘Wat doe jij morgen?’ 

Samen met een werkgroep P&O-ers werken we aan nieuw promotiemateriaal voor de corporatiesector. Dat is 

nodig want lang niet iedereen weet hoe uitdagend het is om bij een corporatie aan de slag te gaan. Doel is dat 

(mogelijke) werkzoekenden woningcorporaties leren kennen als aantrekkelijke werkgever. Daarvoor maken we 

- met enthousiaste medewerking van corporatiemedewerkers - een korte algemene wervingsvideo (draaidagen 

waren eind mei en begin juni). Deze video komt in juli beschikbaar en kunnen corporaties gaan inzetten bij de 

werving van nieuwe collega’s. Corporaties krijgen na de zomer (september) een gevulde toolkit met o.a. een 

stappenplan en instructie om zelf korte filmpjes te maken zoals een wervings-vlogconcept en een Top 10 

videoconcept. Met deze praktische tools kunnen corporaties hun eigen (lokale) arbeidsmarktcampagne 

versterken. Om landelijke bekendheid te geven aan de algemene wervingsvideo komt er een online 

promotiecampagne Werkaanwonen.nl onder de titel ‘Wat doe jij morgen?’. Corporaties en Aedes bundelen zo 
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hun krachten en verspreiden dezelfde boodschap. De campagne start in juli met een lanceringswebinar (datum 

volgt binnenkort) en gaat een jaar lopen.  

 

❖ Back to work: thuiswerken 

Hebben werknemers recht op thuiswerken als de coronapandemie voorbij is? Sinds maart 2020 geldt het 

dringende advies om thuis te werken tenzij het niet anders kan. Van een plicht is nooit sprake geweest, toch 

hebben werkgevers het thuiswerkadvies massaal opgevolgd. In het stappenplan voor de versoepeling van de 

coronamaatregelen staat thuiswerken niet vermeld. Er staat alleen dat ‘op enig moment alle maatregelen’ 

worden opgeheven, waar het thuiswerkadvies vermoedelijk onder valt.  

 

Wet Flexibel Werken 

Op grond van de Wet Flexibel Werken kunnen medewerkers, die ten minste een half jaar in dienst zijn, een 

verzoek indienen om de arbeidsplaats te wijzigen. Dus ook om geheel of gedeeltelijk thuis te mogen werken. 

Het verzoek moet de werknemer ten minste twee maanden voor ingang van de beoogde aanpassing schriftelijk 

bij de werkgever indienen. De werkgever heeft tot een maand voor de beoogde ingangsdatum de tijd om te 

reageren. Doet hij dit niet, dan wordt het verzoek ingewilligd. De werkgever moet het verzoek in overweging 

nemen, maar mag het op iedere grond afwijzen. Hij hoeft daarbij geen zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen aan te voeren, wat wel het geval is bij afwijzing van een verzoek om wijziging van de 

arbeidsduur of werktijd. 

 

Thuiswerkvergoeding CAO Woondiensten 

In de nieuwe CAO Woondiensten is opgenomen dat de werknemer per thuisgewerkte dag een vergoeding krijgt 

van 2 euro netto per dag. Geeft dit de medewerker het recht op thuiswerken? Nee. Corporaties zijn vrij hun 

eigen beleid te voeren, bijvoorbeeld: structurele thuiswerkdagen (maandag en dinsdag vanuit huis werken), 

flexibele thuiswerken (twee dagen in de week thuiswerken en drie dagen op kantoor), volledige vrijheid 

(medewerker bepaalt zelf wanneer hij thuis werkt) of thuiswerken helemaal niet toestaan. De 

thuiswerkvergoeding geeft dus geen recht op thuiswerken. Dat recht bestaat alleen als werkgever en 

werknemer dit zijn overeengekomen. De CAO zegt dus alleen dat als thuiswerken is afgesproken, de 

werknemer per thuisgewerkte dag recht heeft op een thuiswerkvergoeding. 

 

Wetsvoorstel Wet Werken Waar je Wilt 

Gaat er in de toekomst een recht op thuiswerken komen? Mogelijk. Er is op dit moment een 

initiatiefwetsvoorstel Wet Werken Waar je Wilt in behandeling bij de Tweede Kamer. Als dit wordt aangenomen, 

dan moet een verzoek om thuis te mogen werken (of andersom: om op kantoor te mogen werken), worden 

ingewilligd tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan aanvoeren. 

 

❖ Na vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet? 

De zomervakantie staat voor de deur. Veel werknemers durven nu weer te denken aan het boeken van een 

vakantie nu de maatregelen telkens meer versoepeld worden. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met 

het wetsvoorstel voor de quarantaineplicht. Deze wet is begin juni in werking getreden. Voor mensen komend 

uit een zeer hoog risicogebied geldt binnenkort de verplichting om 10 dagen in quarantaine te gaan. Wat als de 

werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet? 

 

 

 



 

 

Kleurcode groen of geel 

De werknemer hoeft na terugkeer uit een land met een kleurcode groen of geel niet in quarantaine. Een 

verandering van de situatie tijdens de vakantie waardoor de werknemer na terugkeer toch in quarantaine moet, 

ligt niet in de risicosfeer van de werknemer. Je zal dan het loon moeten doorbetalen als de werknemer wegens 

de quarantaine niet kan werken. 

 

Kleurcode rood of oranje 

De werknemer die er daarentegen bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of 

oranje weet dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij hij thuis kan werken, 

betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de 

oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van 

quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn arbeid niet kan verrichten. 

 

❖ Veel gestelde vraag: onze corporatie heeft al een regeling op het gebied van 

de thuiswerkvergoeding. Mag ik de eigen regeling vervangen door de 

regeling in de CAO? 

Dit is afhankelijk van de inhoud van de eigen regeling en de afspraken die hierover met de ondernemingsraad 

zijn gemaakt. Als hierin staat dat de thuiswerkvergoeding van toepassing is zolang er in de CAO op dit vlak 

niets geregeld is, dan kan worden overgestapt naar de CAO-regeling. Is hiervoor in het eigen beleid niets 

opgenomen en is de eigen regeling voor de medewerker voordeliger dan de CAO-regeling? Dan blijft de eigen 

regeling van toepassing.  

 

❖ Veel gestelde vraag: dekt de CAO-thuiswerkvergoeding ook internetkosten?  

Nee. In de nieuwe CAO Woondiensten is opgenomen dat de werknemer per thuisgewerkte dag een vergoeding 

krijgt van 2 euro netto per dag. Deze vergoeding is gebaseerd op de Nibud-norm. Thuiswerken kost volgens het 

Nibud gemiddeld 2 euro per dag. In deze vergoedingen zitten kosten voor elektriciteitsverbruik, waterverbruik, 

gasverbruik, koffie/thee (6 kopjes per werkdag), wc-papier en de afschrijving voor een bureau en stoel. In deze 

vergoeding zitten dus geen internetkosten. 

Heeft jouw corporatie al een internetvergoeding? Dan kun je deze vergoeding dus niet stopzetten. Beide 

vergoedingen dekken immers andere kosten. Is er een thuiswerkvergoeding afgesproken en gelabeld als 

internetvergoeding vanwege alleen de fiscale vrijstelling die bestaat voor een internetvergoeding? In dat geval 

is het redelijk om te stellen dat de CAO-thuiswerkvergoeding in de plaats voor de internetvergoeding komt.  

 

❖ Rechtspraak: tijdelijk geen reiskostenvergoeding zonder instemming 

Ondernemingsraad 

In een recente rechtszaak oordeelde de kantonrechter dat het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad niet 

van toepassing is bij het tijdelijk stopzetten van de reiskostenvergoeding. De bestuurder koos hiervoor omdat 

de werknemers vanwege de coronacrisis thuis werken en dus langere tijd afwezig zijn. 

 

Feiten 

In de zaak boog de kantonrechter zich over het verzoek van de groepsondernemingsraad (GOR) van de 

organisatie om het besluit van de bestuurder om de reiskostenvergoeding tijdelijk stop te zetten, nietig te 

verklaren. De bestuurder had voor zijn besluit geen instemmingsaanvraag ingediend bij de GOR. Volgens de 

GOR had dat wel gemoeten en was het instemmingsrecht van toepassing, omdat het tijdelijk stopzetten van de 



 

 

reiskostenvergoeding ook een wijziging van het arbeidsreglement van de organisatie inhield. De nietigverklaring 

van het besluit zou betekenen dat de bestuurder de reiskostenvergoeding zou moeten blijven uitbetalen. 

De bestuurder stelde echter dat hij het besluit niet aan de GOR hoefde voor te leggen voor instemming. In het 

arbeidsreglement was namelijk al de mogelijkheid opgenomen om de reiskostenvergoeding tijdelijk stop te 

zetten bij langere afwezigheid van werknemers. Er was volgens de bestuurder dus ook geen sprake van een 

wijziging van het arbeidsreglement.  

 

Oordeel rechter 

De rechter oordeelde dat het besluit van de bestuurder niet onder het instemmingsrecht van de GOR valt zoals 

bepaald in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In artikel 27 WOR staat namelijk een 

limitatieve opsomming van onderwerpen die onder het instemmingsrecht vallen. De reiskostenvergoeding of 

het arbeidsreglement zijn daarin niet opgenomen. Ook hadden de bestuurder en de GOR eerder geen afspraken 

gemaakt om het instemmingsrecht uit te breiden. Dat het arbeidsreglement eerder wel aan de GOR werd 

voorgelegd voor instemming, vond de rechter onvoldoende grond om aan te nemen dat het instemmingsrecht 

ook in de toekomst van toepassing zou zijn. De kantonrechter wees daarom het verzoek van de GOR af. 

Via de link vind je de gehele uitspraak. 

 

❖ Maak gebruik van het AWVN-lidmaatschap! 

AWVN is een werkgeversvereniging waar bedrijven en brancheverenigingen lid van zijn. Aedes is ook lid van 

AWVN. hierdoor mogen de leden van Aedes gebruikmaken van de lidmaatschapsvoordelen van AWVN. Zo kun 

je als corporatie toegang krijgen tot het besloten gedeelte van de website van AWVN, met daarin relevante 

werkgeversinformatie. Je kunt je ook abonneren op nieuwsbrieven en deelnemen aan (veelal) gratis 

ledenbijeenkomsten en webinars. Registreer hier je account.  

 

❖ Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 

De Wet Betaald Ouderschapsverlof is op 20 april 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. Werknemers 

krijgen volgens het voorstel gedurende het eerste jaar na de geboorte recht op negen weken betaald 

ouderschapsverlof. Het betalingsniveau is vastgesteld op 50 procent van het dagloon tot maximaal 50 procent 

van het maximumdagloon. Het gaat om een uitkering door het UWV, waarvoor de aanvraag wordt gedaan door 

tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier 

indienen. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden 

aangevraagd. Het resterende ouderschapsverlof (17 weken) kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste 

verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald. Een amendement om de mogelijkheid het ouderschapsverlof op 

te nemen te verlengen tot de achttiende verjaardag van het kind heeft het niet gehaald. 

Het wetsvoorstel treedt op 2 augustus 2022 in werking.  

 

❖ Arbeidsmarktonderzoek FLOW vindt dit jaar weer plaats 

In opdracht van Aedes en de vakbonden voert FLOW dit jaar weer een arbeidsmarktonderzoek uit. Op 31 mei 

heeft jouw corporatie een e-mail ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Ook 

medewerkers kunnen deelnemen aan het onderzoek. Dit kan door jouw werknemers de link naar de vragenlijst 

voor medewerkers te sturen die op 7 juni is gemaild. Wij hopen natuurlijk dat corporaties en medewerkers 

massaal gehoor geven aan de uitnodiging.. Zodat we met een grote respons een goed beeld kunnen krijgen van 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de branche zowel kwantitatief als kwalitatief.  

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5312
https://www.awvn.nl/registratie/?redirect_to=https://www.awvn.nl/


 

 

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid  

Dit jaar is er in het arbeidsmarktonderzoek meer aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid in de vragenlijst. Ook 

is er aandacht voor de effecten van Covid-19 op onze manier van werken. En er zijn ook een aantal interviews 

en werksessies om de uitkomsten te kunnen inkleuren en oplossingen en tools aan te kunnen reiken om 

ervaren/voorziene knelpunten aan te pakken. Daarnaast hebben we ons best gedaan om de vragenlast te 

verminderen. Het eindrapport wordt in oktober 2021 verwacht. 

 

What’s in it for me? 

Een deelnemende corporatie ontvangt van FLOW een benchmark op de belangrijkste onderwerpen en thema’s. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om door FLOW aanvullende vergelijkingen te laten maken.  

 

Maar het is ook mogelijk om zelf diepere analyses en vergelijkingen te maken! Door toestemming aan FLOW te 

geven om data te delen met Aedes voor het Aedes-Datacentrum (aan te vinken in de vragenlijst). Wij nemen 

deze data (geanonimiseerd) op in onze benchmarktool. Daar kun je zelf op onderwerp en thema vergelijkingen 

maken op geaggregeerd niveau met collega-corporaties op regionaal of landelijk niveau of naar grootte klasse. 

Ook hier geldt dat hoe meer data wij in het Aedes-Datacentrum kunnen opnemen, hoe betrouwbaarder de 

informatie is. 

 

❖ SER-advies hervorming arbeidsmarkt  

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tot een akkoord gekomen over de toekomst van de Nederlandse 

arbeidsmarkt. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft voor het kabinet een ontwerpadvies uitgebracht over 

het sociaal-economische beleid voor de komende vier jaar. Een belangrijk onderdeel van het advies is 

hervorming van de arbeidsmarkt en dan met name om misbruik van flexwerk tegen te gaan. Hoewel het advies 

de arbeidsrechtelijke regels nog niet wijzigt, zou dit akkoord een belangrijke basis kunnen vormen voor de 

hervormingen van het Nederlandse arbeidsrecht. Het is echter aan de wetgever om te besluiten welke adviezen 

daadwerkelijk worden overgenomen. Lees hier de belangrijkste punten uit het advies.   

 

❖ Terugkijken FLOW webinars Corporatie van de toekomst 

Ruim 2.000 corporatiemedewerkers volgden afgelopen maand een of meerdere webinars georganiseerd door 

FLOW. Per vakgebied werden mogelijke veranderingen in het werk besproken, voorbeelden uit de praktijk 

gedeeld en relevante leersuggesties gegeven. Heb je de webinars gemist of kon je ze op dat moment niet 

volgen? Geen probleem: bekijk ze hier terug en download de presentaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.awvn.nl/nieuws/ser-advies-toekomst-arbeidsmarkt/
https://flowweb.nl/nieuws/nieuwe-webinars-volgen-kijk-alle-webinars-terug


 

 

Meer informatie 

• Kijk voor meer informatie en achtergronden in het dossier Arbeidsvoorwaarden op Aedes.nl. 

Heeft u suggesties of vragen, neemt dan contact op via 06 53 75 93 43 of 

werkgeverszaken@aedes.nl.  

• Meepraten op de P&O-community. 

 

 

 

http://www.aedes.nl/content/dossiers/arbeidsvoorwaarden.xml
https://identity.aedes.nl/auth/realms/Aedes/protocol/saml?SAMLRequest=tVPLbtswEPwVgndasuw4MWEZcB0UNZC2gq32kEvBkKuEAB8ql6rcvy%2flR%2bFDoUOBnAguZ4czs%2bQKhTUt33Txze3hZwcYye6xpD%2fu1KKQcvHAlLqTbD5d3LPlPQi2kHIGMC%2fmy2ZGyXcIqL0raTHJKdkhdrBzGIWLqZRPl2xasHxeT3Oez3jx8ExJFXz00psP2intXkvaBce9QI3cCQvIo%2bSHzecnnhj5yxmE%2fFNdV6z6eqgp2SBCiOnSrXfYWQgHCL%2b0hG%2f7p5K%2bxdgiz7K%2b7yfSW9s5HTXgxJlsMFpkxr9qR8nRGof85H1cQXuRS9erAc1PFsNN%2f3i7uIqlawEKkIF9CULCKrthO1O3%2fEtq3z1W3mj5m3z0wYo4zj5UtGLNCco7hy1I3WhQKSVjfL8NICKUNIYOKMmu91zmDOo09RRjhGMkW29bETQO04SjkPFq%2bRa1NcnRHpr%2fCWAUJrkcqFO5SkvvgxoeCsiksg4iOfMhXkL7l553kNqkeQUx7LlItOCiludtn16l73FUTjYS9d%2fT21%2b3%2fgM%3d

