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Veilig & efficient werken

Aanvullend geboortever-
lof voor de partner vanaf 1 
Vanaf 01-01-2019 hadden partners van de moeder recht op één 
werkweek geboorteverlof, dit verlof moest binnen 4 weken na 
geboorte van het kind worden opgenomen. Vanaf 01-07-2020 
is daar het aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Dit verlof 
betreft vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur en moet worden 
genoten binnen 6 maanden na geboorte van het kind. Een 
voorwaarde is dat het geboorteverlof ook is genoten. Via een 
vangnetuitkering vanuit het UWV kan door de werkgever een 
uitkering worden aangevraagd van 70% van het dagloon. In 
artikel 8 lid 1 van de CAO PO is inmiddels opgenomen dat de 



Nieuwe vacatures bij AK+
Onze klanten kiezen voor een partner die verstand heeft van hun 
branche en waarmee ze op het juiste niveau kunnen sparren. 
Onze dienstverlening omvat het hele spectrum van financieel tot 
personeel en salaris en van applicatiebeheer tot detachering en payroll. 

Een nieuw product vormt het dashboard, een op maat voor een school-
bestuur gebouwd rapportagemodel. Op het snijvlak van dit uitdagende 
werkgebied zoeken wij op korte termijn versterking van het team met 
een Financieel Consultant en een Salaris Consultant. Beiden op HBO 
niveau. De vacatures vindt u hier>>
 

werkgever tijdens het aanvullend geboorteverlof aanvult tot 
100% van het loon. 
AFAS is op dit moment bezig met het inbouwen van de digitale 
aanvraag bij het UWV (net zoals we die kennen voor zwanger-
schapsverlof). Voor besturen die geen automatische koppeling 
hebben met het UWV via AFAS betekent dit dat zij zelf de aan-
vraag moeten indienen bij het UWV.
Voor de verlofaanvraag door de medewerker kan een ESS-work-
flow worden gebouwd. 

Neem hiervoor of voor het realiseren van een koppeling met 
het UWV contact op met willy@akplus.nl of tessa@akplus.nl
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Modernisering 
Participatiefonds uitgesteld 
naar 1 augustus 2021
De invoering van de Modernisering Participatiefonds 
stond gepland op 1 januari 2021. Onder andere bedoeld 
om door middel van een financiële prikkel (gedeeltelijk 
eigen risico) de werkloosheidskosten te beperken. De 
kosten voor de PO-sector belopen nu ongeveer 250 miljo-
en euro.  De coronacrisis veroorzaakt echter vertraging en 
onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject. De 
verwachte invoeringsdatum is nu opgeschoven naar 1 au-
gustus 2021, een logisch moment omdat veel contracten 
voor een schooljaar worden afgesloten en daarom per 31 
juli 2021 aflopen. Meer informatie over de Moderni-
sering PF is terug te vinden op https://www.vfpf.nl/
actueel/modernisering-pf-nieuwe-manier-van-ver-
goeden-werkloosheidskosten


