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1. Hoe zit het met het onbetaald ouder-
schapverlof?
Ouders die deelnemen aan de
levensloopregeling en gebruik
maken van hun wettelijk recht op
onbetaald ouderschapsverlof, kun-
nen fiscaal voordeel krijgen via een
heffingskorting. Die bedraagt de
helft van het minimumloon per
opgenomen verlofuur. Dat komt op
het ogenblik neer op een bedrag van
ongeveer  636 euro per maand bij
voltijd ouderschapsverlof. Dit is een
heffingskorting; dat wil zeggen dat
de Belastingdienst dit bedrag aftrekt
van de inkomstenbelasting die u
moet betalen. Het is mogelijk om
hiervoor een voorlopige teruggave
aan te vragen.
Let op: u moet deelnemen aan de
levensloopregeling om voor de
ouderschapsverlofkorting in aan-
merking te komen. Er is geen mini-
male inleg vereist, maar u moet spa-
ren in de levensloopregeling in
hetzelfde jaar waarin u ouderschaps-
verlof opneemt.
Als u zelf niet voldoende inkomen
heeft om van deze ouderschapsver-
lofkorting gebruik te maken, kunt u
deze toch nog via uw aangifte inkom-
stenbelasting geldend maken wan-

neer u een partner heeft die voldoen-
de belasting en premie betaalt.

2. Kunt u zelf bepalen wanneer u met
verlof gaat?
U heeft geen wettelijk recht op het
opnemen van het verlof. Dat kan
alleen met toestemming van uw lei-
dinggevende. Dat geldt niet voor ver-
lofvormen waar u volgens de wet
Arbeid en Zorg recht op heeft, zoals
het ouderschapsverlof en langdu-
rend zorgverlof. Hier heeft u wel het
recht om het verlof op te nemen. De
umc’s stellen een levensloopregle-
ment op. Dit levensloopreglement
kunt u binnenkort vinden op het p&o
intranet. Hierin staan onder andere
het beleid rond verlof opnemen in
het kader van de levensloopregeling:
de voorwaarden voor het opnemen
van (onbetaald) verlof; de procedu-
res voor het aanvragen van verlof; en
een minimum- en maximum verlof. 

3. Hoe vaak mag u de levenslooprege-
ling gebruiken?
U mag de levensloopregeling zo vaak
voor onbetaald verlof gebruiken als u
wilt. Het tegoed kan immers steeds
weer worden bijgevuld.

4. Wat als u tussen twee banen verlof
wilt?
Met de levensloopregeling kunt u
alleen met levensloopverlof als u een
arbeidsovereenkomst hebt. Tussen
twee banen door kunt u dus niet met
verlof. U kunt wel bij het verlaten van
uw baan het tegoed of een deel van
de levenslooprekening opnemen.

Het tegoed wordt dan in één keer uit-
gekeerd, waarbij u ook in één keer
loonbelasting over het totale bedrag
moet betalen. U heeft dan geen recht
op de levensloopverlofkorting.

5. Kunt u het levenslooptegoed meene-
men naar een andere baan?
Ja, u kunt uw levenslooptegoed
gewoon meenemen.

6. Hoe kunt u met prepensioen?
U mag het levenslooptegoed ook
gebruiken om uw prepensioen te
financieren. Met het maximale
tegoed en afhankelijk van de opge-
bouwde levensloopkorting kunt u
voorafgaand aan uw pensioen drie
tot vier jaar prepensioenverlof finan-
cieren, tegen 70 procent van het
laatstverdiende loon. Werknemers
die op 31 december 2005 51 jaar of
ouder, maar nog geen 56 jaar zijn,
kunnen versneld het maximale
tegoed bij elkaar sparen. Zij mogen
per jaar meer sparen dan 12% van
hun bruto jaarloon. 

7. Hoe werkt de overgangsregeling voor
medewerkers tussen 51 en 56 jaar?
Bent u op 31 december 2005 51 jaar of
ouder, maar nog geen 56 jaar, dan
valt u onder de overgangsregeling.
Voor u vervalt de voorwaarde dat
binnen de levensloopregeling per
jaar niet meer dan 12% van het bruto-
loon van dat jaar mag worden
gespaard. U mag dus meer sparen. Zo
kunt u het toegestane maximale
bedrag in een kortere periode bij
elkaar sparen. Dat maximale bedrag

is op 210% van het laatstverdiende
brutoloon vastgesteld. Daarmee kunt
u drie jaar verlof financieren tegen
70% van het laatstverdiende loon.

8. Hoe zit het met werknemers van 56
jaar en ouder?
Bent u vóór 31 december 2005 56 jaar
of ouder, dan behoudt u de fiscale
voordelen bij het sparen voor pre-
pensioen. Ook prepensioenregelin-
gen blijven voor u onder het huidige
fiscale regime vallen. Als u dat wilt
kunt u ook deelnemen aan de regu-
liere levensloopregeling. Het bieden
van pensioenregelingen is geen ver-
plichting voor werkgevers, maar een
onderdeel van de arbeidsvoorwaar-
den. Als u geen vut- of prepensioen-
regeling heeft, kunt u meedoen met
de levensloopregeling en het regulie-
re percentage van 12% sparen.

Meer informatie
Uw individuele situatie kunt u het
best berekenen via de levensloopwij-
zer op de website Levensloop via het
p&o intranet. Zo’n rekenhulp kunt u
ook vinden op de website van onze
collectieve levensloopaanbieder
Careon (www.careon.nl). 
Eind maart worden door Careon drie
presentaties gegeven over de umc
Levensloopregeling. Deze vinden
plaats op: donderdag 23 maart van
13.00 tot 14.00 uur, maandag 27
maart van 13.30 tot 14.30 uur en dins-
dag 28 maart van 10.30 tot 11.30 uur.
De bijeenkomsten worden gehouden
in collegezaal De Maar (ruimtenum-
mer 4E11). 

Eind maart of begin april krijgt iede-
re medewerker van VUmc een infor-
matiepakket van Careon over de
UMC Levensloopregeling op het
huisadres. 

Enkele begrippen nader verklaard
Levensloopregeling: Het wettelijke
kader dat alle voorwaarden schetst,
tevens het product dat door banken,
verzekeraars, dochters van pensioen-
fondsen en werkgevers kan worden
aangeboden.
Levensloopreglement: Voorwaarden
van de UMC’s voor het opnemen van
het onbetaald verlof met gebruikma-
king van de levensloopregeling bij-
voorbeeld over minimumduur van
het verlof of ziekte tijdens verlof. Dit
reglement wordt opgesteld door
NFU (Nederlandse Federatie voor
Universitair medische centra) en de
vakbonden. 
Levenslooprekening: De daadwerke-
lijke rekening waarop gelden worden
gestort. Hieraan kan elke vorm van le-
vensloopproduct worden gekop-
peld. Meestal wordt het gebruikt
voor een bancair product, maar een
verzekeringsproduct zou theoretisch
ook mogelijk zijn.

Veelgestelde vragen over de levensloopregeling
De nieuwe levensloopregeling
roept bij veel medewerkers
vragen op. In Tracer beantwoordt
Elles van Balen de door mede-
werkers meest gestelde vragen.
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Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad
van het VU medisch centrum. Oplage: 4.000.
Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijk-
heid van de dienst communicatie. Het redactie-
statuut vindt u op de intranetpagina’s van Tracer.

Eindredactie Monique Krinkels
Redactie Mariet Bolluijt, Mariet Buddingh’,

Pauline Diemel, Jakomien ter Haar, Edith Krab,
Judith Kuneken

Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen,
Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet 

Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys
Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven,
Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter
de Haan, Daniëlle van der Windt

Fotografie Yvonne Compier, Annuska Houtappels,
Richelle van der Valk

Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes,
Piet Hoogland

Redactiesecretariaat

dienst communicatie VU medisch centrum
kamer 0b102
telefoon (020) 44 43 444, fax (020) 44 43 450
e-mail: tracer.info@VUmc.nl

Vormgeving Karin van der Meer, De Ontwerperij
Druk Hoonte Tijl, Utrecht
Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk.

Neem voor meer informatie contact op met het
redactiesecretariaat of kijk op de website.

Abonnement Het eerste half jaar is een
abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de
abonnementsprijs voor ex-medewerkers en
andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar.
Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. 

Opgave en vragen over abonnmenten

Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel. 0251-313939, fax 0251-310405
Email: aboservice@aboland.nl, www.aboland.nl
Beëindigen abonnement: Opzeggingen
(uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor
afloop van de abonnementsperiode in ons bezit
te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden.

Volgende Tracer

De volgende Tracer verschijnt op donderdag 
30 maart. Deadline voor kopij is 23 maart
om 12.00 uur.
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De masseur helpt niet alleen
om de nek-, rug- en rsi-
klachten van medewerkers
terug te dringen, de ad-
viezen over bijvoorbeeld
zithouding achter de pc
dragen ook bij aan het
terugdringen van verzuim 

Onder werkdruk snel nog even
een rapport uitschrijven of
gegevens invoeren. Het zijn
bekende computerhandelin-
gen, die op den duur voor de
nodige fysieke klachten kun-
nen zorgen. Een half uurtje
hardlopen op een fitnessappa-
raat, kan dan wonderen doen.
Maar ook een bezoek aan een
masseur, zo blijkt uit ervarin-

gen van medewerkers van
clusterbureau III. 

Bij clusterbureau III, laten ze
de computer af en toe even
voor wat het is. Zo’n drie jaar
geleden kwam een aantal
medewerkers met het voorstel
om niet alleen de werkplek te
optimaliseren, maar ook om
een professionele masseur
naar de werkvloer te halen. In
die tijd werd veel aandacht
besteed aan rsi en andere
werkgerelateerde klachten in
Nederland. Aangezien er bij
clusterbureau III veel bureau-
werk wordt verricht, kwamen
ook hier regelmatig fysieke
klachten voor. 
Kees Klarenbeek, manager
bedrijfsvoering, gaat terug in
de tijd. “Het is nu drie jaar

geleden dat we met de massa-
ge van start zijn gegaan. Verge-
leken met toen zie je duidelijk
dat we minder nek-, rug- en
rsi-klachten en verzuim erva-
ren. Het aantal rsi-klachten
staat al geruime tijd op nul!” 

Preventie
Zo’n één keer in de maand
komt er nu een professionele
masseur naar de afdeling om
een stoelmassage te geven. De
masseur is geen behandelaar,
maar hij zorgt juist voor pre-
ventie van fysieke klachten,
benadrukt Klarenbeek. “Het
gaat om een korte stoelmassa-
ge van ongeveer een half uur,
niet om een uitgebreide
behandeling. Dat is ook niet
mogelijk met een bezoek van
één keer per maand.” 

Klarenbeek legt uit dat een
masseur een bepaalde licha-
melijke klacht kan signaleren,
zodat de gemasseerde zelf kan
beslissen of hij bijvoorbeeld
naar een fysiotherapeut gaat.
“Daarnaast kan een masseur
voorkomen dat een bepaalde
klacht erger wordt. Als iemand
bijvoorbeeld spanning bij de
spierbundel heeft, dan kan de
masseur de schouder soepel
maken.”

Ontspannen
Van Dora Schaftenaar, perso-
neelsadministrateur mag de
masseur wel elke week komen.
“Het is een heerlijk ontspan-
nen massage. De ene keer ligt
de nadruk op je armen en han-
den, de andere keer worden je
rug, hoofd en nek lekker
gemasseerd”, lacht ze. Tijdens
een massage geeft de masseur
allerlei tips over je lichamelijke
conditie, gaat Schaftenaar
door. “Door je regelmatig te
laten masseren, worden klach-
ten tijdig gesignaleerd, opge-
lost of zelfs voorkomen.” 
Ook Schaftenaar heeft na een
massage meer actie onderno-
men om iets aan haar rug-
klachten te doen. “De masseur
heeft mij meer bewust van
mijn toenmalige rugklachten.
Daardoor ben ik een aantal
weken naar een fysiothera-
peut gegaan.” Maar ook aan de
tips op arbo-gebied gebied,
heeft Schaftenaar veel gehad.
“Je wordt je meer bewust van
je zithouding bij de computer.” 
Binnen VUmc zijn preventie-
programma’s ontwikkeld om
werkgerelateerde nek-, rug- en
RSI-klachten te voorkomen.
Daarmee wil VUmc fysieke

overbelasting en daarmee wel-
licht verzuim zoveel mogelijk
reduceren. Doel van deze pro-
gramma’s is om medewerkers
zoveel mogelijk bewust te
maken van het ontstaan en
voorkomen van werkgerela-
teerde klachten. Een team bin-
nen VUmc helpt medewerkers
die dat wensen met interven-
ties op maat. Iedere afdeling
kan een preventieprogramma
op zijn eigen manier invullen
en ontwikkelen.

Optimaliseren
Clusterbureau III heeft niet
alleen de massage op de werk-
vloer als onderdeel van een
preventieprogramma ontwik-
keld. Ander onderdeel is het
optimaliseren van de werk-
plek. Bij laatstgenoemde wor-
den bijvoorbeeld de werkop-
stelling en de te verrichten
handelingen onder de loep
genomen. Staat een bureau
wel op de juiste hoogte? Hoe-
veel uur per dag werk je met
een computer? 
In het begin is de afdeling clus-
terbureau III gaan kijken naar
hoe andere bedrijven het rsi-
probleem te lijf gingen, zegt
Klarenbeek. “Wij stelden ons
de vraag hoe wij de klachten
en het daarmee gepaard gaan-
de ziekteverzuim konden
terugdringen én voorkomen.
Als je naar de markt kijkt, zie je
dat bekende banken als ing en
abnamro medewerkers niet
alleen een geoptimaliseerde
werkplek, maar ook massage
op de werkvloer aanbieden.
Uit diverse onderzoeken blijkt
dat massages de klachten
terugdringen, de resultaten
zijn uitermate positief.” ■JK

Preventieve massage verlaagt verzuim
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