
Intramuraal 
+ nieuwe 
thuiszorg 
vanaf 1/1 
2014

artikel 5.7.3 Berekening vergoeding ORT, max. uurloon IP 20

 tijdzone 
dag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ma t/m vrij 22% 44%

zat 38% 49%

zon

60%

feestdag

24+31dec

Thuiszorg 
t/m 31 dec 
2012

artikel 5.12 e.v. Vergoeding Inconveniënte uren, max uurloon IP 21

 tijdzone 
dag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ma t/m vrij 40%

zat

zon

feestdag

Thuiszorg vanaf 1 jan 2014 - 31 dec 2018

 tijdzone 
dag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ma t/m vrij 40% 44%

zat 40% 49%

zon

60%

feestdag

24+31dec

27-1-2013 WV

artikel 5.12.3 Compensatieregeling ORT. Dat is 5.7.3 óver 5.12.2  max. uurloon IP 20

Thuiszorg 
op 31 dec 
2013 in 
dienst

Artikel 5.7 Onregelmatige dienst  
(Per 1 januari 2014 zijn de onderstaande artikelen inzake onregelmatige 
dienst eveneens van toepassing op thuiszorgorganisaties ex artikel 1.1 
lid 17 sub 2, met uitzondering van Kraamzorg)  
 
Artikel 5.7.3 Berekening vergoeding  
De in artikel 5.7.2 genoemde geldelijke beloning wordt berekend 
uitgaande van het geldende uurloon, waarbij echter voor de berekening 
als maximum geldt het uurloon afgeleid van nummer 20 van de 
inpassingstabel, op basis van de volgende (hiernaast vermelde) 
percentages:  

Artikel 5.12.3 Compensatieregeling werknemers thuiszorgorganisatie (treedt in 
werking per 1 januari 2014)  
In afwijking van artikel 5.12 heeft de werknemer werkzaam in een 
thuiszorgorganisatie (ex artikel 1.1. lid 17 sub 2), die op 31 december 2013 in dienst is 
bij de huidige werkgever en door de toepassing van de artikelen 5.7 t/m 5.7.4 een 
lagere vergoeding voor inconveniënte uren ontvangt, recht op de volgende 
compensatie:  
a. de compensatie wordt gekoppeld aan de feitelijke inzet op de ORT uren ex artikel 
5.7.3 (van de V&V);  
b. daar waar de thuiszorgregeling op deze uren recht gaf op een hoger ORT-
percentage, blijft deze hogere toeslag, met inachtneming van de onderstaande 
afbouw, behouden;  
c. gedurende deze periode wordt de hogere toeslag gefaseerd afgebouwd naar het 
uiteindelijke geharmoniseerde ORT-percentage;  
d. daarbij geldt de eerste vijf jaren 100%, de daaropvolgende jaren drie jaren 
respectievelijk: 75%, 50%, 25%.  
e. de duur van de compensatieregeling bedraagt 8 jaren  
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