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Attenties bij afscheid, jubilea, gebeurtenissen in privésfeer en budget voor  
teamuitje voor medewerkers1 Landstede Groep (VO, MBO, SOBD). 

 
 
Attenties bij vertrek van een collega 
 
Na een tijdelijk dienstverband < 1 jaar 

 Er wordt in kleine kring afscheid genomen (koffiemoment) 

 Attentie ter waarde €20,- en bloemen 

 Organisatie + kosten voor rekening van het desbetreffende team 

Na een dienstverband < 5 jaar 

 Er wordt in kleine kring afscheid genomen (koffiemoment) 

 Attentie ter waarde van €35,- en bloemen 

 Organisatie + kosten voor rekening van het desbetreffende team 

 
Na een dienstverband tot 10 jaar 

 Er wordt naar eigen invulling/wens afscheid genomen (max €250,-) 

 Attentie ter waarde van €50,- en bloemen 

 Organisatie + kosten voor rekening van het desbetreffende team 

Na een dienstverband vanaf 10 jaar 

 Er wordt naar eigen invulling/wens afscheid genomen (max €300,-) 

 Attentie ter waarde van €75,- en bloemen 

 Organisatie + kosten voor rekening van het desbetreffende team 

Vertrek bij het bereiken van pensionering 

 De medewerker bepaalt in overleg met zijn direct leidinggevende op welke wijze het afscheid 

wordt gevierd 

 Attentie ter waarde van €10,- per dienstjaar (minimaal €50,-) en bloemen 

 Organisatie + kosten voor rekening van het desbetreffende team (max €350,-) 

Vertrek stagiair 

 Attentie ter waarde van €15,- 

 
 
  

                                                           
1 Betreft het een directeur dan zal namens het CvB, de directeuren VO, MBO en SO & BD en collega’s 
de attentie of jubileumgratificatie in afstemming met de eenheid worden verzorgd. Neem hiervoor 
contact op met het bestuurssecretariaat: 088 850 8676. 
 



 

 

Jubileum 
 

 Bij een 12,5 jarig dienstverband :  bloemen twv €25,- 

 Bij een 25 jarig dienstverband:  bloemen twv €25,- 

 Bij een 40 jarig dienstverband:  bloemen twv €25,- en max €250,- voor  

cadeau/receptie/etentje etc. 

 

 Ad 25 jarig dienstverband: jubileumgratificatie van 50% (van het brutosalaris verhoogd met 

vakantietoeslag) bij 25 jarig diensttijd* in het onderwijs. Hiervan ontvang je bericht van de 

Personeels- en Salarisadministratie.  

 Ad 40 jarig dienstverband: jubileumgratificatie van 100% (van het brutosalaris verhoogd met 

vakantietoeslag) bij 40 jarig diensttijd* in het onderwijs. Hiervan ontvang je bericht van de 

Personeels- en Salarisadministratie. 

 
*Voor de definitie van “diensttijd in het onderwijs” wordt verwezen naar hetgeen staat vermeld in de cao MBO en 
cao VO.  
 

 
Attenties gebeurtenissen in privésfeer 
 

 Huwelijk:    bloemen of cadeau twv €50,- 

 25-40 jarig huwelijk:  bloemen of cadeau twv €25,- 

 Geboorte:   bloemen of cadeau twv €25,- 

 Bij een  gebeurtenis in de  

privé sfeer:   bloemen of rouwboeket twv €50,-  

 Behalen studie of cursus           bloemen of cadeau twv €50,- 

 
 
Teamuitje 
 
Per team kan er jaarlijks één uitje georganiseerd worden (begintijd einde van de middag) Budget per 
uitje max €50,- p.p.  
 
Voor teambuilding of activiteiten in het kader van professionalisering geldt dat het onderdeel moet zijn 
van het scholings- of verbeterplan. De kosten vallen onder het scholingsbudget. 


