Advisering
De Helpdesk van VOS/ABB beantwoordt elk jaar duizenden korte vragen uit de
dagelijkse praktijk, maar ook voor uitgebreide advisering kunt u bij onze Helpdesk
terecht. Ondersteuning bij dossierbehandeling is eveneens mogelijk.
Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u onze Helpdesk om advies
vragen. Ook dossierbehandeling valt bijna altijd binnen het lidmaatschap van de
vereniging.

Helpdesk VOS/ABB

Waar kunt u aan denken?
Beantwoording van korte vragen uit de dagelijkse praktijk:
• Voor welke privékwesties heeft mijn werknemer recht op betaald verlof?
• Waar moet ik op letten bij ziekte, schorsing, ontslag enz.?
• Waartoe is de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad bevoegd?
• Hoelang moet ik personeelsdossiers bewaren?
• Wanneer mag een onbevoegde docent voor de klas?
Uitgebreide advisering, zoals de toetsing van:
• Schoolreglementen, protocollen en gedragsregels.
• Klachtenregelingen, integriteitscodes en klokkenluidersregelingen.
• Voornemens/besluiten tot schorsing of ontslag.
• Samenwerkingsovereenkomsten of afspraken met leveranciers.
• Berekeningen ten aanzien van formatie en werktijdfactoren.
Ondersteuning bij dossierbehandeling:
• Opstellen of toetsen van vaststellingsovereenkomsten.
• Advies over deugdelijke dossieropbouw.
• Beoordeling van dossiers bij ontslagkwesties.
• Beoordeling van re-integratiedossiers bij ziekte.

Dit zijn maar enkele voorbeelden.
Hebt u een vraag, wilt u uitgebreid advies? Neem contact op!
Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deskundig, integer, snel
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Deskundig, integer, snel

Uw organisatie is lid
van VOS/ABB?
Dan kunt u voor deskundige
advisering altijd gebruikmaken
van onze Helpdesk.

U krijgt zo snel mogelijk en in elk geval binnen 24 uur een reactie van ons. Snelheid is
belangrijk, maar deskundigheid nog meer.
Als wij extra tijd nodig hebben voor een
goed advies, melden wij dat ook binnen een
werkdag. Zo weet u altijd waar u aan toe
bent.
Belangrijk om te weten is dat ook uitgebreide advisering altijd binnen uw lidmaatschap valt.
De kern van onze Helpdesk bestaat uit
vier allround juristen. Zij zijn deskundig
en ervaren op het gebied van bestuur en

management van het primair en voortgezet
onderwijs. Denkt u hierbij aan de rechtspositie van werknemers, governance en
fusie van scholen.
De juristen kunnen rekenen op de beleidsmedewerkers van VOS/ABB. Die hebben
elk hun eigen specialisatie. Bijvoorbeeld
financiën, personeel en organisatie, leerlingzorg en passend onderwijs, communicatie
en identiteitsontwikkeling van het openbaar
en algemeen toegankelijk onderwijs.
Voor andere beleidsterreinen, zoals onderwijshuisvesting, verzekeringen en aanbestedingen, heeft onze Helpdesk contact
met diverse deskundige en vooraanstaande
externe partijen.
Integriteit is het handelsmerk van VOS/ABB.
Wij behandelen uw adviesaanvragen altijd
op basis van strikte vertrouwelijkheid.

• Exclusief voor leden

De dienstverlening van de Helpdesk van
VOS/ABB is bestemd voor onderwijsorganisaties, gemeenten en andere instanties die
bij VOS/ABB zijn aangesloten. Omdat onze
Helpdesk een exclusieve ledenservice is,
kunnen organisaties die geen lid zijn van
VOS/ABB er niet terecht.
Individuele leerkrachten worden verwezen
naar hun vakorganisatie.

• Uitgebreide advisering en cursussen

De Helpdesk van VOS/ABB is er niet alleen
voor de beantwoording van vragen uit de
dagelijkse praktijk van het onderwijs.
Ook uitgebreide advisering valt binnen het
lidmaatschap. Dat geldt in de meeste gevallen ook voor uitgebreide dossierbehandeling.
De adviseurs van de Helpdesk kunnen naar
u toe komen. De ervaring leert dat advies
op locatie vaak toegevoegde waarde heeft.
Natuurlijk kunt u ook zelf naar de Helpdesk
komen. Wij zijn gevestigd in Woerden op
steenworp afstand van het station.
Als u met de auto komt: het is nog geen vijf
minuten naar de snelweg A12. Vlak bij ons
kantoor is voldoende parkeerruimte.

• Helpdesk met meerwaarde

De juristen van onze Helpdesk organiseren
geregeld cursussen. Als uw organisatie bij
VOS/ABB is aangesloten, kunt u daaraan
deelnemen. Niet-leden hebben die mogelijkheid niet.
De belangstelling voor de gratis cursussen
van VOS/ABB is altijd erg groot. Van de
deelnemers horen wij dat deze dienstverlening een belangrijke meerwaarde is.

De Helpdesk stelt een schat aan informatie
beschikbaar op het besloten ledengedeelte
van onze website www.vosabb.nl. U kunt
daar de inlogcodes van uw organisatie
voor gebruiken. Zo kunt u katernen, toelichtingen, modellen en praktische rekeninstrumenten downloaden. Tevens kunt
u de rubriek met veelgestelde vragen en
actuele overzichten van wetsvoorstellen en
jurisprudentie raadplegen.

Nog geen lid van VOS/ABB?

De dienstverlening van de Helpdesk hoort
bij het lidmaatschap van VOS/ABB. De
vereniging is landelijk actief als assertieve
belangenbehartiger van het openbaar en
algemeen toegankelijk primair en voortgezet
onderwijs.
Of het nu gaat om de bestuurlijke organisatie van het onderwijs, identiteitsontwikkeling
van uw scholen of onze lokale, regionale en
landelijke politieke lobby, alles staat in het
teken van onze missie: goed onderwijs voor
álle kinderen.

Veel geld besparen!
Hoe bereikt u ons?

De Helpdesk van VOS/ABB is ook in de
schoolvakanties op elke werkdag van
08.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook e-mailen:
0348-405250, helpdesk@vosabb.nl
Als u dat wilt, komen wij naar u toe. U
kunt ook naar ons toe komen:
Helpdesk VOS/ABB
Houttuinlaan 8
3447 GM Woerden

VOS/ABB heeft met diverse partners afspraken gemaakt over ledenvoordelen. Zo
kunt u met collectieve inkoop van energie
veel geld besparen. Dat geldt ook voor
andere mogelijkheden die u als lid van
VOS/ABB kunt benutten. Waar wij op dit
gebied kansen zien, proberen wij die altijd
te verzilveren.
Als u slim gebruikmaakt van alle lidmaatschapsvoordelen, haalt uw organisatie
de kosten van het lidmaatschap er ruimschoots uit! VOS/ABB houdt de tarieven
bewust zo laag mogelijk.
Solidariteit is onze basis. De vereniging is
van en voor de leden, net zoals de openbare en algemeen toegankelijke scholen
van en voor de samenleving zijn!

Wij komen graag bij u langs

Wilt u een persoonlijk gesprek over
het VOS/ABB-lidmaatschap?
Voor een afspraak kunt u contact
opnemen met ons secretariaat:
0348-405200
secretariaatvereniging@vosabb.nl

