
Overgang naar nieuwe 
personeelssoftware AFAS

Snel, 
transparant en
inzichtelijk
AFAS Insite

Vanaf januari 2021 zullen we voor de personeels- 

administratie overgaan van Youforce naar 

AFAS Insite. De overgang is erop gericht om 

voortaan in één gebruikersvriendelijk platform 

te werken. In dit platform vind je al jouw 

persoonlijke en werkgerelateerde gegevens 

overzichtelijk bij elkaar. 

In de week van 4 januari 2021 ontvang je een e-mailbericht met informatie over hoe in te loggen in 
AFAS. Per 1-1-2021 kun je niet meer inloggen in Youforce. Alle gegevens vind je straks terug in AFAS.

• Zelf invoeren van declaraties en verlof.

• Zelf persoonlijke informatie invullen, 

aanvullen en wijzigen.

• Transparantie in gegevens en inkijk in eigen 

personeelsdossier.

• Zelf verzoeken indienen voor aanpassing 

contractgegevens.

Aanvullende
Arbeidsvoorwaarden

In deze leaflet 
worden de volgende 
arbeidsvoorwaarden 
omschreven:

Vitaliteit

Reiskosten
woon-/werkverkeer

Uitruil reiskosten 
woon-/werkverkeer

Uitruil fietsregeling

Uitruil vakbondsregeling

Aantrekkelijk werkgeverschap

Onze medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. Immers,
jullie zijn ons belangrijkste kapitaal. Om goed onderwijs te kunnen 
bieden, hebben we gezond, gedreven en ervaren personeel nodig. 
Een goed en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket is een vereiste om 
onze medewerkers te binden en boeien. Daarom vinden wij het 
belangrijk om als werkgever, naast de cao, extra/aanvullende 
arbeidsvoorwaarden aan onze medewerkers te bieden. Ook vinden 
wij in deze tijd aandacht voor vitaliteit een onmisbaar aspect dat bij 
goed werkgeverschap hoort. 

Per 1 januari 2018 zijn de in deze leaflet opgenomen 
arbeidsvoorwaarden voor al onze medewerkers van toepassing.

Arbeidsvoorwaarden 2018
Cafetariaregeling

Versie 2018.1

Beste onderwijscollega,

Als samenwerkende bestuurders in het (speciaal) openbaar, 
christelijk en katholiek basisonderwijs heten wij je van harte welkom 
op Voorne-Putten, Rozenburg en Maassluis!

Voorne-Putten, een prachtig eiland met een rijke historie

De hier naaststaande kaart uit 1753 laat zien dat ons huidige eiland 
bestond uit tal van grotere en kleinere eilandjes. Door de geschiedenis 
heen zijn deze eilanden aan elkaar gegroeid vanwege de verzanding 
van de Bernisse, ter hoogte van het huidige Abbenbroek.

Voorne-Putten verbindt het stedelijk gebied van Rotterdam met het 
landelijke Zeeland. Het is een grens en verbinding tussen toen en nu, 
traditie en toekomst met een natuurlijke grens van water. Een eiland 
met een rijke geschiedenis van tunnels, dammen en vooral bruggen, 
steeds de verbinding zoekend met het omliggende land. 

Waarom juist deze typering van Voorne-Putten? 

Het is een mooie en treffende metafoor voor wat de laatste jaren ook in 
het primair onderwijs is gebeurd. We waren onderwijsorganisaties op 
Voorne-Putten, maar vormden aparte eilanden. Eilanden van openbaar, 
christelijk en katholiek onderwijs. Eilanden van de kleinere kernen 
en van de meer stedelijke gebieden, eilanden van Voorne, Putten, 
Rozenburg en Maassluis. 

In de afgelopen jaren weten we elkaar steeds meer te vinden, 
omdat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Hieraan samen-
werken is een betere keuze dan elkaar hierop beconcurreren. 

Welkom op Voorne-Putten,
Rozenburg en Maassluis

Afbeeldingsresultaat voor 
Voorne Putten 1753
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