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In deze brochure ontvang je een samenvatting 
van de binnen DELA gangbare arbeidsvoorwaar-
den. Het overzicht is samengesteld om sollici-
tanten voldoende beeld te geven van wat binnen 
DELA geregeld is. Aan dit overzicht kunnen 
geen rechten ontleend worden. 
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Beloningssyteem
Functieniveaus
DELA kent functieniveaus 7 tot en met 20.

Functiegroepen
• Functiegroep 1: Functieniveau 17 en hoger;  
 Teammanager Direct Advies
• Functiegroep 2: Functieniveau 14 tot en met 16;  
 coöperatieconsulent
• Functiegroep 3: Functieniveaus tot en met 13 

Eindejaarsuitkering
Medewerkers komen in aanmerking voor een vaste einde-
jaarsuitkering van 8,33%. De vaste eindejaarsuitkering 
wordt uitbetaald in de maand december en telt niet mee 
voor vakantietoeslag, variabele bonus en pensioen.

Vast maandloon
Medewerkers ontvangen een maandloon conform 
hun inschaling in de diverse salarisschalen. Aan het 
maandloon wordt jaarlijks een ‘relatieve salarispositie 
(RSP)’ toegekend: het percentage waarmee berekend 
wordt hoeveel de medewerker in salaris kan stijgen als 
gevolg van de beoordelingen tot het maximum is behaald. 
Jaarlijks stijgt het salaris per 1 maart op basis van de 
beoordeling en de aan het maandloon toegekende RSP 
conform onderstaande tabel:

Medewerkers die in dienst komen op of na 1 juli van 
enig kalenderjaar worden voor het eerst beoordeeld in 
januari/februari van het 2e daarop volgend kalenderjaar. 
Bij indienst treding dient hiermee rekening gehouden te 
worden.

Positie tot het 
normmaximum 

Beoordeling

Laag in de schaal 
(RSP 70 - < 80%)

Midden in de schaal 
(RSP 80 - < 90%)

Hoog in de schaal 
(RSP 90 - 100%)**

5 Zeer goed 4,5% 3,5% 2,5%

4 Goed 3,5% 2,5% 1,5%

3 Te verbeteren 2,5% 1,5% 0,5%

1/2 Onvoldoende             -              - -

Arbeidsvoorwaarden
Een samenvatting

(**) Stijging altijd maximaal tot 100%. Bij 100% wordt alleen de CAO-indexatie doorgevoerd.



5

Variabele beloning
Medewerkers behorende tot de functiegroepen 1 en 2 
komen in aanmerking voor een variabele beloning. De 
variabele beloning is gerelateerd aan het eindcijfer van de 
beoordeling en het operationeel resultaat van DELA. Op 
norm is de uitkering respectievelijk 6 en 4% van het totaal 
verdiende bruto maandloon in betreffend kalenderjaar. 
Het maximum ligt op respectievelijk 15 en 8%.
Medewerkers die in dienst komen op of na 1 juli van enig 
kalenderjaar worden voor het eerst beoordeeld in januari/
februari van het 2e daarop volgend kalenderjaar. Zij 
ontvangen over het jaar van indiensttreding daarom geen 
variabele beloning maar alleen de eindejaarsuitkering van 
8,33% naar rato van de duur van het dienstverband in dat 
jaar. Variabele beloning wordt uitgekeerd in de maand april.

Vakantiegeld
Het vakantiegeld bedraagt 8,33%. In de maand mei wordt 
het opgebouwde vakantiegeld over de voorafgaande peri-
ode juni - mei uitgekeerd.

Pensioen
Er wordt in de nieuwe regeling een premie toegezegd die 
maandelijks wordt overgemaakt naar Zwitserleven, die 
de premie direct maandelijks belegd. Met de beleggingen 
bouw je een individueel pensioenkapitaal op. De hoogte 
van jouw individuele pensioenkapitaal op de pensioenda-
tum hangt af van de premies (deze zijn leeftijdsafhanke-
lijk), maar ook van de rendementen die op de beleggingen 
worden behaald. De premie die voor jou wordt ingelegd is 
afhankelijk van jouw leeftijd en salaris. De regeling heeft 
de volgende kenmerken:

• Deelnemer is de medewerker met een arbeidsover-
eenkomst, met opkomstplicht, die tenminste 18 jaar 
is. Einddatum is de AOW-gerechtigde leeftijd.

• Ingangsdatum pensioen is 68 jaar. Deze datum kan 
afwijken van de dag waarop de AOW- ingaat en de  
arbeidsovereenkomst komt te eindigen. Ingangsdatum 
pensioen is altijd te vervroegen of uit te stellen. Vanaf 
2022 start de AOW op 67 jaar en drie maanden.

• Maandelijks wordt premie ingelegd op basis van  
onderstaande leeftijdsstaffel gerekend over de 
pensioen grondslag: (14 * het maandloon op 1 maart 
van enig kalenderjaar) minus franchise € 13.344, in 
2018) vermenigvuldigd met het parttimepercentage.

• De staffel is gebaseerd op een op te bouwen pensioen-
kapitaal dat op pensioendatum vergelijkbaar is met 
de maximale middelloonregeling voor ouderdoms- én 

Leeftijd Zwitserleven PPI

15 - 20 jaar 15,7%

20 - 25 jaar 16,7%

25 - 30 jaar 18,2%

30 - 35 jaar 19,9%

35 - 40 jaar 21,7%

40 - 45 jaar 23,7%

45 - 50 jaar 25,9%

50 -55 jaar 28,5%

55 - 60 jaar 31,8%

60 - 65 jaar 35,8%

65 - 68 jaar 39,5%
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partnerpensioen en waarbij fictief rekening is gehou-
den met 1,5 indexatie gedurende de looptijd.

• Partnerpensioen en wezenpensioen zijn op risicobasis 
verzekerd.

• De eigen bijdrage voor de medewerker is 4,5%  
berekend over de pensioengrondslag.

Medewerkers met een pensioengevend salaris van meer dan 
€ 105.075 (2018) ontvangen daarnaast een bruto toeslag van 
2% zodra het jaarloon hoger is; 8% zodra het jaarloon hoger 
is dan 150K en 12% zodra het jaarloon hoger is dan 200K. 
Zie ook: www.zwitserleven.nl/pensioenpleindela

Reiskosten: woon-werkverkeer
Medewerkers ontvangen een vergoeding voor reiskosten 
woon-werkverkeer bij een afstand van ≥ 10 km en ≤ 25 km.
Vergoeding voor vervoer met de eigen auto is € 0,19 per 
kilometer. Voor de maandelijkse vergoeding wordt uitge-
gaan van 214 dagen op basis van een 5-daagse werkweek.

Fiscaal mag de werkgever iedere kilometer, ongeacht de 
afstand, vergoeden á € 0,19. Jaarlijks wordt in de maand 
december beoordeeld of de medewerker meer kilometers 
vergoed had mogen krijgen dan dat hij daadwerkelijk 
heeft gekregen. Dat geldt dus voor alle afstanden lager 
dan 10 of hoger dan 25 kilometer. Het verschil wordt 
alsnog netto uitgekeerd terwijl het bedrag op de bruto 13e 
maand wordt ingehouden. De medewerker heeft daarmee 
het zogenaamde bruto/netto voordeel.
Voor vervoer met OV betaalt DELA de volledige traject-
kaart, ongeacht afstand. De medewerker ontvangt daar-
voor het abonnement op de NS-businesskaart.

Reiskosten: zakelijke kilometers
Medewerkers ontvangen een vergoeding voor alle zake-
lijke kilometers gereden met eigen vervoer. Te denken 
valt hierbij aan reiskosten gemaakt voor het volgen van 
opleidingen, bezoeken van relaties etc. De kosten worden 
vergoed op basis van een kilometervergoeding van € 0,19 
netto + € 0,10 bruto. Reiskosten gemaakt met openbaar 
vervoer (trein, 2e klasse) worden op basis van een decla-
ratie volledig terugbetaald

Verblijfkosten
Medewerkers die vanwege hun functie-uitoefening niet in 
de gelegenheid zijn in een DELA- accommodatie of thuis 
de middagmaaltijd te gebruiken, kunnen de werkelijk ge-
maakte verblijfkosten declareren. Evenals de kosten voor 
overnachtingen.

Leaseregeling
1. Rechthebbenden
In aanmerking voor een leaseauto komen medewerkers, 
welke voor de uitoefening van hun functie de beschikking 
over een auto dienen te hebben en tenminste 80 % van 
de gangbare arbeidsduur per week werkzaam zijn. 

2. Norm

Categorie Functie-
niveau

Norm (€) Max. CO2

I 19 + 20 1.012 125

II 17 + 18 904 120

III 15 + 16 797 115

IV 13 + 14 689 110

http://www.zwitserleven.nl/pensioenpleindela
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Op basis van 30.000 km. per jaar; duur 60 maanden; 
brandstof benzine. Privégebruik van de leaseauto is 
toegestaan, zonder eigen bijdrage. Benzine getankt in het 
buitenland tijdens privéreizen komt voor eigen rekening.

Studiekosten
De studie kan gevolgd worden op initiatief van de werkge-
ver of op verzoek van de medewerker:
1. Initiatief werkgever: de medewerker wordt geacht de 
 betreffende studie te volgen.
2. Verzoek medewerker: de medewerker volgt de studie 
 op eigen initiatief, met instemming van de leiding-
 gevende, rekening houdend met het advies van P&O.

Kosten die betrekking hebben op: opleiding, 
studiemateriaal, reis- en verblijf, worden voor 100% 
vergoed. Opdrachten die in het kader van de studie 
moeten worden vervuld worden in eigen tijd gedaan.

Terugbetaling van door de werkgever betaalde vergoedin-
gen is alleen van toepassing op: 
Studies die op initiatief van de medewerker worden gevolgd:
• Bij tussentijdse beëindiging van de studie, of het op 

eigen initiatief beëindigen van het dienstverband binnen 
1 jaar na voltooiing van de studie: 100%

• Bij het op eigen initiatief beëindigen van het dienst-
verband tussen 1 en 2 jaar na voltooiing van de 
studie: 50%

• Bij het beëindigen van het dienstverband op initiatief 
van de werkgever, op grond van verwijtbare redenen: 
100% binnen 1 jaar of 50% in het tweede jaar nadat 
de studiekosten zijn betaald door werkgever.

Studiekosten die door DELA zijn overgenomen van de vorige 
werkgever, bij indiensttreding van medewerker:
• Bij tussentijdse beëindiging van de studie, of het op 

eigen initiatief beëindigen van het dienstverband bin-
nen 1 jaar na voltooiing van de studie: 100%

• Bij het op eigen initiatief beëindigen van het dienst-
verband tussen 1 en 2 jaar na voltooiing van de 
studie: 50%.

• Bij het beëindigen van het dienstverband op initiatief 
van de werkgever, op grond van verwijtbare redenen: 
100% binnen 1 jaar of 50% in het tweede jaar nadat 
de studiekosten zijn betaald door werkgever.

Ziektekostenverzekering
DELA heeft voor haar medewerkers een collectief contract 
afgesloten met CZ en met IAK (IAK heeft de dekking  
ondergebracht bij Avéro Achmea). Deelname is op vrijwillige 
basis. Naast de wettelijke inhouding en bijdrage kent DELA 
ook een maandelijkse extra bruto vergoeding toe van:
• € 10, indien niet wordt deelgenomen aan een van 
 de collectieve regelingen, en
• € 36,50, indien wel wordt deelgenomen aan een van 
 de collectieve regelingen.

Op het collectieve contract is in 2018 een korting van
CZ : 9% van toepassing op de basisverzekering en 12% 
op de aanvullende verzekeringen;
IAK : 10% van toepassing op de basisverzekering en 10% 
op de aanvullende verzekeringen.
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Ongevallenverzekering
DELA heeft een collectieve ongevallenverzekering voor 
het personeel afgesloten, waarbij de premie geheel door 
DELA wordt voldaan. Onderstaand worden een aantal 
bijzondere verzekeringsvoorwaarden nader toegelicht.

Dekking verzekering
De dekking geldt 24 uur per dag, wereldwijd. 

Verzekerde personen
Alle medewerkers met wie DELA een arbeidsovereen-
komst heeft afgesloten. Hieronder vallen ook de mede-
werkers met een oproepcontract. Minimale leeftijd is 16 
jaar, maximale leeftijd is 70 jaar.

Verzekering WGA-HIAAT
DELA heeft een collectieve verzekering voor het personeel 
afgesloten ter dekking van een lagere WGA-uitkering bij 
gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid (35-85%). De medewerker  
betaalt hiervoor 0,25% bruto over het op € 54.616,86 
gemaximeerde loon.

De verzekering vult een eventuele uitkering aan tot 70% * 
het arbeidsongeschikheidpercentage * het gemaximeerde 
loon. Daarnaast ontvangen medewerkers met een WGA-
uitkering vanuit de excedentverzekering een aanvulling 
van 10% over het loon tot € 54.616,86 + 80% over het 
loon daarboven.

Fietsplan
Medewerkers, in actieve dienst, hebben de mogelijkheid 
om, telkens per periode van drie kalenderjaren, gebruik 

te maken van fiscale voordelen bij de aanschaf van een 
fiets, mits hij/zij aan de voorwaarden voldoet. De mede-
werker kan de aanschaf van een fiets netto declareren 
tot maximaal € 750. Het bedrag van de declaratie wordt 
vervolgens verrekend met de bruto 13e maand, salaris of 
vakantiedagen.

Personeelskorting op DELA-producten 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst met DELA 
of haar dochterondernemingen hebben recht op een 
personeelskorting op de door de medewerker afgesloten 
verzekeringsproducten. De korting kan alleen onbelast 
blijven als het gaat om branche-eigen producten, de kor-
ting niet hoger is dan 20% en de totale korting per (oud-)
medewerker niet hoger is dan € 500 netto per jaar.

Personeelsvoorzieningen
DELA heeft afspraken gemaakt over kortingen op privé-
verzekeringen voor haar medewerkers. Deze kortingen zijn 
gemaakt met IAK. Op deze site kunt u nazien welke korting 
van toepassing is op de diverse producten. 

Flexibilisering
Doel van het Keuzesysteem Flexibele Arbeidsvoorwaar-
den bij DELA is: het kunnen inzetten van de waarde van 
bepaalde arbeidsvoorwaarden ten behoeve van een aantal 
andere arbeidsvoorwaarden. De medewerkers van DELA 
zijn hierdoor in staat om het basis arbeidsvoorwaarden-
pakket naar individuele wensen aan te passen. Medewer-
kers kunnen eens in de twee kalenderjaren, naar rato, 13 
vakantiedagen kopen.

http://www.iak.nl/dela
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Aanwezigheidspremie
In het kader van de aanwezigheidsbevordering kent DELA 
een aanwezigheidspremie toe aan medewerkers die 
in één of meerdere kwartalen in een kalenderjaar geen 
enkele dag arbeidsongeschikt zijn geweest. De aanwezig-
heidspremie, € 125 bij een fulltime dienstverband, wordt 
toegekend per kalender- kwartaal. Het bedrag is bruto. 
Op jaarbasis wordt dus maximaal € 500 per medewerker 
uitbetaald.

Fitpas
Medewerkers ontvangen bij indiensttreding de Fitpas 
waarmee kortingen kunnen worden verkregen op sport-
evenementen en in het bijzonder ingezet kan worden voor 
Bedrijfsfitness. Dit laatste binnen de fiscale kaders. De op 
jaarbasis maximaal haalbare aanwezigheidspremie kan 
worden omgezet naar een netto budget voor de bekostiging  
van een abonnement op bedrijfsfitness.

Bedrijfs cultureel abonnement
DELA biedt haar medewerkers het Bedrijfs Cultureel Abon-
nement (BCA). Via BCA kun je individueel met korting 
kaarten boeken voor musicals, concerten, cabaret, film, 
festivals, toneel, dans, musea, hotels, restaurants en nog 
veel meer. Per jaar biedt BCA ruim 750 aanbiedingen, 
landelijk verspreid, met kortingen oplopend tot 60%. Je 
kunt tot 8 kaarten per reservering met korting boeken dus 
iedereen in jouw omgeving profiteert mee. Kijk snel op 
www.mijnbca.nl; er is voor ieder wat wils! 

http://www.mijnbca.nl
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Code Integriteit
Als verzekeraar biedt DELA op korte en lange termijn 
zekerheid aan haar verzekerden. Bij uitvaartverzorging 
geven nabestaanden voor een belangrijke gebeurtenis de 
regie aan DELA.

Daarvoor is vertrouwen in de dienstverlening van DELA 
bij zowel verzekeren als verzorgen cruciaal. Indien dat 
vertrouwen verdwijnt, verdwijnt tevens een belangrijke 
succesfactor voor het succes en zelfs voortbestaan van 
DELA. Integriteit is dan ook van wezenlijk belang voor de 
continuïteit en groei van DELA en maakt dan ook belang- 
rijk onderdeel uit van de kernwaarden van DELA.

Teneinde nader invulling te geven aan het begrip integri- 
teit is deze Code opgesteld. In deze Code wordt voor een 
aantal aandachtsgebieden nader aangegeven welke regels 
in acht dienen te worden genomen ter bevordering van 
integer handelen. De Code is gebaseerd op bestaande 
interne en externe regelgeving.

Uiteraard is deze Code niet limitatief en ook zal de Code 
niet altijd eenduidig toepasbaar zijn. In elk geval geeft het 
wel een minimumnormenkader.

Regeling vermoeden misstanden
Doel
DELA acht het van belang dat medewerkers op adequate 
en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele ver- 
moedens van misstanden of onregelmatigheden binnen 
de onderneming. Een goede procedureregeling is hierbij 
van belang.

Doelstelling van dit beleid is om de procedure vast te 
leggen en inzicht te geven in de wijze waarop onregelma-
tigheden of vermoedens hierover gemeld en afgehandeld 
dienen te worden, waarbij de anonimiteit en vertrouwe-
lijkheid van de melder voor zover mogelijk gegarandeerd 
worden.

Achterliggende filosofie
DELA hecht als onderneming grote waarde aan haar 
integriteit en vindt, dat inbreuken op deze integriteit niet 
mogen voorkomen. Waar onregelmatigheden of mis-
standen toch voorkomen, dienen zij adequaat te worden 
behandeld, om te voorkomen, dat onze naam in diskrediet 
zou kunnen worden gebracht.
DELA moedigt daarom medewerkers aan om (vermeende) 
onregelmatigheden van algemene, operationele en/of 
financiële aard, die van invloed kunnen zijn op de vennoot-
schap, te melden. DELA beschouwt dit niet als “klikken” 
maar als het handelen in het belang van het bedrijf.

Bedrijfsprincipes en praktijk
Alle (vermeende) onregelmatigheden van algemene,  
operationele en financiële aard dienen te worden gemeld.
Indien, om welke reden dan ook, de medewerker meent, 
dat het niet mogelijk is een misstand, zoals in deze 
regeling bedoeld, bij het lijnmanagement te melden, of 
wanneer hij hier geen gehoor gevonden heeft, kan hij de 
melding verrichten bij het hiervoor ingestelde Meldpunt 
Integriteit.

Het Meldpunt Integriteit wordt bemand door de 
vertrouwens personen van DELA.

Regelingen en protocollen
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Incidenten behandeling
Toelichting 
Deze Incidentenprocedure geeft aan welke stappen ge-
volgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat 
er sprake is van een incident binnen DELA. De Incidenten-
procedure beoogt om het risico op niet-integer optreden 
van medewerkers van DELA en (rechts)personen die 
werkzaamheden verrichten ten behoeve van DELA of een 
relatie met DELA onderhouden of wensen aan te gaan zo 
veel mogelijk te beperken en te beheersen. 

Regelgeving
Met deze regeling geeft DELA uitvoering aan de vereisten 
van de Wet op het financieel toezicht (WFT). DELA is 
wettelijk verplicht tot het voeren van een beheerste en 
integere bedrijfsvoering. Omdat Incidenten een gevaar 
(kunnen) vormen voor de beheersing en de integriteit 
van de bedrijfsvoering is het van groot belang dat deze 
zorgvuldig worden vastgelegd en afgehandeld en dat 
een correcte informatieverschaffing plaatsvindt aan de 
toezichthouders.

Koersgevoelige informatie
DELA heeft, conform de vereisten van artikel 44 van de 
Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 2002, een Regle-
ment koersgevoelige informatie & privé-beleggingstrans-
acties vastgesteld, met ingang van 01 januari 2006.
Iedere medewerker betracht de uiterste zorgvuldigheid 
in de behandeling van informatie, waarvan hij weet of 
redelijkerwijs geacht moet worden te weten dat deze 
informatie moet worden aangemerkt als koersgevoelige of 
andere vertrouwelijke marktinformatie; iedere medewerker 

die regelmatig beschikt over koersgevoelige informatie 
rapporteert dit aan de interne toezichthouder.

Naast bovengenoemde regelingen ontvangen, uitsluitend, 
belanghebbenden bij de arbeidsovereenkomst de 
volledige branchecodes Verzekeren of Vastgoed, zo nodig, 
ter ondertekening.

Van alle nieuwe collega’s wordt verwacht dat zij binnen 
2 weken na indiensttreding, inhoudelijk kennis hebben 
genomen van onze regelingen. Indien u als sollicitant, 
voorafgaand aan de ondertekening van de arbeidsover-
eenkomst, nader geïnformeerd wenst te worden over de 
inhoud van enige regeling kunt u zich wenden tot de  
afdeling Arbeidszaken: arbeidszaken@dela.org | 
040 260 15 22.

mailto:arbeidszaken%40dela.org%20?subject=
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