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1. Uitgangspunten. 
 

 

1.1 Leeswijzer. 
Deze personeelswijzer is begin 2021 herzien en is hierdoor enigszins gekleurd door de coronacrisis. In dit document wordt 

uitgegaan van de vrouwelijke vorm. Overal waar ‘haar’ of ‘zij’ staat kan waar van toepassing ook ‘zijn’ of ‘hij’ worden gelezen. 

 

1.2 Basisprincipes.  
Het HR-beleid van The Hunger Project Nederland (THP) is erop gericht mensen in hun kracht te zetten en eigen 

verantwoordelijkheid te geven. Deze uitgangspunten zijn van toepassing op iedereen die voor THP werkt en gelden daarom 

voor alle medewerkers, zowel voor betaalde staf als voor stagiaires en vrijwilligers. 

 

Omdat uitgaan van de kracht van mensen ook vraagt om eigen inzet van mensen, zijn de basisprincipes op papier gezet. 

Hierin is onze missie, “The Hunger Project zet zich in voor een wereld zonder honger”, uitgewerkt. De basisprincipes bieden 

een leidraad en toetssteen voor besluitvorming en handelen van allen die bij THP betrokken zijn: de leden van de Raad van 

Toezicht, bestuur, medewerkers, vrijwilligers en activisten en leden van de Raad van Advies. De basisprincipes zijn ingedeeld 

op basis van de voor THP vastgestelde waarden:  

 

Ambitie. 

• THP is een organisatie met een duidelijk doel: een einde aan honger wereldwijd in 2030 (SDG2). Door onze 

geïntegreerde aanpak werken we ook aan alle andere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zoals vastgesteld in de 

ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Om het doel van onze organisatie haalbaar te maken, stellen we 

jaarlijks een beknopt jaarplan op met een stapsgewijze koers richting het einde van de honger.  

• ‘Het kan wél!’ is ons motto. We focussen op onze sterke punten als organisatie, team en individuele medewerker. We 

maken van een probleem een feit, en van een feit een mogelijkheid. Ook onze communicatie is steeds optimistisch en 

straalt ‘Het kan wél’ uit, waarbij we gebruik maken van beelden van krachtige mensen.  

• Om ons doel te bereiken, zoeken we actief naar samenwerkingskansen met derden. Ook zoeken we proactief nieuwe 

investeerders binnen en buiten Nederland. Daarbij maken we gebruik van de ‘For Impact’ fondsenwerving methodiek, 

waarmee we voor elke investeerder een passende strategie bepalen. We ondersteunen de fondsenwerving in onze 

partner- of programmalanden als dat ons sneller bij ons doel brengt, ook als deze niet ‘via onze boeken’ loopt. 

• We hebben een ambitieuze houding: we zijn leergierig, geïnteresseerd, staan open voor input en feedback en houden 

ervan om onszelf uit te dagen en te ontwikkelen.  

• Wij zijn transparant over onze doelen, strategieën, uitdagingen en fouten. Naar elkaar, naar onze investeerders en 

naar de buitenwereld. Met deze transparantie geven we ruimte aan mensen buiten de organisatie om suggesties te 

doen hoe we ons doel beter kunnen bereiken. Feedback is voor ons zowel intern als extern van belang, om te leren en 

te groeien. 

• We werken hard, maar zorgen er tegelijk ook voor dat dit steeds in balans is met ons privéleven. Daarom hebben we 

de mogelijkheid om overwerk met vrije tijd te compenseren (na dienstreizen, halen van deadlines etc.).   

 

Zelfredzaamheid. 

• We hebben allen onze verantwoordelijkheid voor de organisatie en het behalen van onze doelstellingen. Als we merken 

dat er iets moet gebeuren, dan is het onze taak om daar actie op te ondernemen. Onze betrokkenheid hoeft zich niet te 

beperken tot ons eigen takenpakket. 

• We hebben een zelfredzame houding: we werken zelfstandig, nemen initiatief en verantwoordelijkheid voor een 

resultaat, zijn oplossingsgericht en optimistisch ingesteld, uitgaand van mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn we ook 

realistisch door niet het onmogelijke te verwachten van onszelf en van anderen, en dingen die niet werken af te sluiten. 
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• We werken in kleine teams en hebben een oplossingsgerichte houding. We nemen de verantwoordelijkheid om zelf of 

in teamverband problemen op te lossen. Als een team niet tot een goede oplossing komt, vraagt het raad aan iemand 

anders binnen de organisatie, die advies of coaching kan geven om wel tot een goede oplossing te komen.   

 

Gelijkwaardigheid. 

• Elk mens is van gelijke waarde. THP is het rijkst als iedereen op haar eigen manier kan bijdragen, met waardering voor 

de verschillen in functie, opleiding, achtergrond, interesse, vaardigheden, karakter, gezichtspunten etc. Ieder heeft een 

eigen plek en rol, en alle rollen worden gewaardeerd. We ervaren dat we samen de beste resultaten halen, als we op 

elkaar bouwen. 

• We erkennen wel de natuurlijke hiërarchie binnen de organisatie. Niet iedereen hoeft even krachtig te zijn, maar we 

streven er wel naar dat iedereen haar sterke kanten zo goed mogelijk kan inzetten, op een manier die haar past. Zo 

concentreren sommigen zich heel specifiek op een bepaald expertisegebied, terwijl anderen liever een bijdrage leveren 

vanuit een veel breder perspectief.  

• Onze interne organisatie is vrij van statussymbolen. Er is geen apart kantoor voor de directie, en functietitels worden 

niet onderverdeeld in junior of senior, met uitzondering van stage- en leerplekken. Iedereen heeft een gelijke 

verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken op kantoor.  

• Mensen die financieel bijdragen aan ons werk noemen we bewust ‘investeerder’ en niet ‘donateur’. Hierbij is er sprake 

van gelijkwaardigheid en een persoonlijke aanpak. We investeren samen in krachtige mensen die hun eigen honger 

kunnen oplossen. Daarbij zetten we elk ons eigen middel in: de investeerder investeert geld en netwerk; THP expertise, 

tijd en menskracht; de mensen in de gemeenschappen waar we werken hun tijd, moed, vindingrijkheid, daadkracht en 

doorzettingsvermogen. We hebben elkaar allemaal nodig in onze strijd tegen honger en zijn daarin gelijkwaardig. 

Daarom vermijden we ook het gebruik van “beneficiaries” maar praten over “the people we work with” of “community 

members” of “community partners”. In al onze uitingen zorgen we steeds voor krachtige beelden die gelijkwaardigheid 

uitstralen.  

• Als THP rijden wij in de zijspan, terwijl onze collega’s in programmalanden en de mensen in de gemeenschappen waar 

wij werken op de bestuurdersstoel zitten. We leiden niet, maar luisteren naar hen die het moeilijke werk doen om een 

betere toekomst op te bouwen voor zichzelf, hun familie, en hun gemeenschap. Zij bepalen zelf hoe ze honger en 

armoede kunnen beëindigen. 

• We werken het liefst op een gelijkwaardige manier met onze collega’s in de programmalanden, maar erkennen hierbij 

ook de bestaande hiërarchieën in deze landen. Daarom kiezen we vaak voor de koninklijke weg en zetten 

landendirecteuren steeds in c.c. wanneer we mailen met collega’s. In overleggen letten we er specifiek op dat 

landendirecteuren niet overheersend zijn, en ook ruimte geven voor de inbreng van medewerkers. Dit laatste geldt ook 

voor overleggen binnen het team in Nederland.  

 

Verbinding. 

• We streven ernaar een werkomgeving te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en we ook alle delen van onszelf 

mogen laten zien: het cognitieve, fysieke, emotionele en spirituele, het rationele en intuïtieve, het vrouwelijke en het 

mannelijke. In deze veilige werkomgeving kan iedereen zich vanuit haar authentieke zelf gedragen. Begrippen als liefde, 

zorgzaamheid, dienstbaarheid, erkenning, dankbaarheid etc. horen voor ons ook thuis in onze werkomgeving.  

• We benaderen elkaar als collega’s steeds vanuit de aanname dat we het positief bedoelen. 

• We geven graag het gevoel van verbinding mee door langdurige, persoonlijke relaties op te bouwen met investeerders. 

We zorgen met enige regelmaat voor een persoonlijke attentie zoals een handgeschreven kerst-, verjaardags- of 

zomaar-kaart, een fotoboek, tegeltje of certificaat voor het einde van de honger. Daarnaast vinden we het belangrijk 

om evenementen te organiseren – of evenementen die derden ten behoeve van ons organiseren te ondersteunen – om 

het ‘THP familiegevoel’ te versterken. Voorbeelden daarvan zijn investeerdersreizen, inspiratiebijeenkomsten, The Zero 

Hunger Games, en in het verleden de Run for The Hunger Project, het 3D-feest, het festival in IJlst, en ons veertigjarig 

verjaardagsfeest.  

• We streven er internationaal naar om meer verbinding te maken met onze collega’s binnen THP wereldwijd. Zo is er een 

experiment gedaan met Google Classroom, zetten we het FUN(d)RAISING Network op, en een ‘internationaal 

smoelenboek’.   
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Creativiteit. 

• Elk probleem is een gelegenheid om te leren en te groeien. We zullen altijd blijven leren en groeien, daar zijn we nooit 

mee klaar. Daarom denken we in termen van kansen en niet van problemen (omdenken). We maken van een probleem 

een feit, en van een feit een mogelijkheid. Het kan wél.  

• We hebben een creatieve houding: we denken out-of-the-box, durven initiatief te nemen, nieuwe plannen te opperen, 

hebben lef, moed en houden van een uitdaging. Als we zelf een keer creativiteit missen, vragen we input van onze 

collega’s. 

• We gebruiken onze creativiteit om met weinig communicatiebudget toch veel aandacht te genereren: hoe zorg je ervoor 

dat je zo goed mogelijk op ieders netvlies staat zonder grote campagnes of belacties.  

• Ons kantoor straalt creativiteit, gezelligheid, eigenzinnigheid en verbinding uit door de veelkleurigheid, huiselijkheid, 

zelfgemaakte lampen etc. 

• Hard werken wordt op een creatieve manier beloond. Waardering hoeft niet materieel groot te zijn. Er wordt op maat 

nagedacht wat past bij de medewerker(s) en de organisatie.  

 

Tenslotte. 
Medewerkers van THP houden zich aan bovenstaande principes en aan de internationale regelingen van The Hunger Project 

Global (THP Global), zoals omschreven op de faq pagina. Medewerkers, vrijwilligers en Raad van Toezichtleden 

ondertekenen bij indiensttreding of aanvang van hun functie de op de THP Global website opgenomen Code of Conduct, 

Conflict of Interest Policy, Anti-Fraud & Corruption Commitment en Procedure, Whistleblower Protection Policy, Child 

Protection Policy en de Safeguarding Policy. Wanneer updates van deze policies plaatsvinden, wordt er opnieuw getekend. 

 

 

2. Presteren en ontwikkelen. 
 

Aanstellingsvormen. 
Bij de werving van nieuwe medewerkers is er specifieke aandacht voor de waarden van onze organisatie en wordt er 

gefocust op het ‘passen’ binnen onze organisatie, zonder hierbij differentiatie binnen de organisatie uit te sluiten. Niet 

iedereen hoeft hetzelfde te zijn, maar we verwachten wel dat iedereen zich thuisvoelt bij onze waarden. Het is een vast 

onderdeel van de sollicitatieprocedure om één case per waarde te bespreken, gebruik makend van de STAR-methode 

(situatie – taak – actie – resultaat), een interviewtechniek die heel geschikt is om de sollicitant naar voorbeelden van feitelijk 

gedrag te vragen dat past bij onze waarden.  

 

Nieuwe medewerkers bij THP krijgen in de regel eerst een contract voor bepaalde tijd (zes maanden, exclusief proeftijd van 

één maand). In het kader van sneller meer zekerheid voor flexwerkers kan vervolgens worden besloten: 

• binnen drie jaar nog tweemaal een contract voor bepaalde tijd aan te bieden; 

• het contract voor bepaalde tijd niet te verlengen;  

• een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.  

 

Arbeidsrechtelijke beslissingen over contractverlenging worden genomen door de directie. Het schriftelijk verslag van het 

evaluatiegesprek kan hier als input voor dienen.  

 

Bij een ontslag of het niet verlengen van een contract wordt aandacht besteed aan een zorgzame begeleiding, zodat we van 

de situatie een leermoment kunnen maken voor de medewerker en de organisatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de 

directie, maar dit kan ook worden overgedragen aan een ander teamlid. De insteek is om informatie te halen, en niet om de 

beslissing goed te praten of te bediscussiëren. Ook met een op eigen besluit vertrekkend teamlid wordt een exit-gesprek 

gevoerd met de intentie om te leren.  
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Jaarlijkse beoordeling.  

• Zelf-evaluatie en 360 graden feedback: Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek wordt op een brede manier gekeken naar 

het functioneren van de medewerker, met input en feedback van collega’s. De nadruk ligt hierbij op het leerproces voor 

de medewerker. De individuele medewerker heeft hier dan ook eigen verantwoordelijkheid in om dit proces succesvol 

te laten verlopen en hier een schriftelijk verslag van te maken dat wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Deze 

gesprekken vinden plaats in het tweede kwartaal van het jaar. De directie geeft in principe geen input of feedback aan 

medewerkers tijdens de evaluatiegesprekken, tenzij een medewerker dit zelf graag wil.  

 

• Tussentijdse voortgangsgesprekken: Mocht er aanleiding zijn voor de directie en/of de medewerker om een tussentijds 

voortgangsgesprek te houden, dan kunnen deze op elk moment in het jaar plaatsvinden. Op deze manier zorgen we 

ervoor dat er tijdig feedback kan plaatsvinden tussen directie en medewerkers, zodat er in de eindejaarsgesprekken 

geen nieuwe zaken worden aangehaald.  

 

• Eindejaarsgesprekken: In het vierde kwartaal van het jaar vinden er korte eindejaarsgesprekken plaats met de directie, 

met als doel a) bevestiging dat het goed gaat, b) dat iets moet verbeteren en hierover afspraken moeten worden 

gemaakt. De evaluatiegesprekken en eventuele tussentijdse voortgangsgesprekken dienen hiervoor als input. Hierdoor 

is de beoordeling niet enkel afhankelijk van de directie.  

 

• Beloningsbeleid: Bij een positieve (= goede) beoordeling kan het salaris met één stap in de salarisschaal worden 

verhoogd. Bij een excellente beoordeling kan in uitzonderlijke gevallen het salaris maximaal twee stappen in de 

salarisschaal worden verhoogd, tot het einde van de schaal bereikt is. 

 

Competentie-ontwikkeling.  

• Feedback: We werken toe naar een sterke feedback cultuur binnen de organisatie. Dat is niet makkelijk, en we zijn er 

ook nog niet heel erg goed in. Maar uiteindelijk moet iedereen uit de voeten kunnen met het verantwoordelijk houden 

van anderen voor hun afspraken door middel van feedback en respectvolle confrontatie. Deze zien we als kansen om te 

leren en te groeien, en als organisatie beter te worden. Alle medewerkers worden getraind in feedback geven om ervoor 

te zorgen dat er een aantal basisafspraken kunnen worden gemaakt en feedback geven en ontvangen veilig is. 

 

• Intervisie: Om elkaar te helpen beter te worden in ons werk en functioneren, werken wij binnen de organisatie met 

intervisie. Intervisiegroepen komen eens per 8 weken fysiek of online bij elkaar. Dan wordt de afgelopen werkperiode 

met het oog op ieders persoonlijke leerdoel(en) besproken en wordt aandacht besteed aan een werkgerelateerde 

intervisievraag die door een van de leden is ingebracht. Om de intervisiegroepen goed te laten functioneren is het 

belangrijk dat de leden dezelfde verwachtingen hebben van wat ze willen bereiken met de groep, en dat de veiligheid 

binnen de groep gewaarborgd is. De samenstelling van de intervisiegroepen wijzigt jaarlijks. Deelname is op vrijwillige 

basis. 

 

• Talentontwikkeling: We besteden aandacht aan de individuele ambitie van medewerkers. Medewerkers kunnen hun 

ambitie aangeven tijdens de evaluatiegesprekken, ook als deze buiten de organisatie ligt. Er wordt steeds gezocht naar 

opleidingsmogelijkheden op basis van de behoefte van medewerkers. In overleg met de directie kunnen opleidingen 

geheel of gedeeltelijk vergoed worden, binnen de kaders van het beschikbare scholingsbudget. Hierin wordt ook 

besproken of de opleiding geheel, gedeeltelijk of helemaal niet in eigen tijd wordt gevolgd. Deze afspraken worden 

vastgelegd in het personeelsdossier. 

 

Doelen stellen.  

• Jaarplanning: We nemen jaarlijks de tijd om te kijken naar onze prestaties als organisatie, als team en als individuele 

medewerker, waarbij reflecteren belangrijker is dan beoordelen. Het jaarplan dient ook als input om je individuele 

voortgang te bespreken tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken. 
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3. Hoe we samenwerken. 
 

Er bestaan twee soorten teams binnen onze organisatie: a) teams van medewerkers met een vergelijkbare functie (zoals de 

Sparkles, de Zebra’s en de directie), en b) teams rond een specifiek project of doel, waar medewerkers vanuit diverse 

disciplines deel van uitmaken (zoals het Right2Grow-team). 

 

Teamoverleg. 
We beperken de vergaderingen met alle medewerkers tegelijk zoveel mogelijk, en kiezen voor een efficiënte coördinatie en 

bijeenkomsten die ad hoc opkomen wanneer daar behoefte aan is. Teams houden frequent korte vergaderingen om 

beslissingen af te stemmen en te nemen. Dit leidt tot zinvolle dialogen waarvan de inhoud dicht bij de leefwereld van de 

teamleden staat.  

 

We hebben twee keer per maand een teamoverleg met alle medewerkers, onder roulerend voorzitterschap. Dit overleg vindt  

plaats op kantoor maar kan ook online bijgewoond worden. De voorzittersrol is vrijwillig, niemand wordt verplicht om deze 

op zich te nemen. De voorzitter is vrij om het teamoverleg naar eigen inzicht vorm te geven. Bespreekpunten kunnen door 

medewerkers worden aangemeld. Tijdens het teamoverleg is er altijd ruimte voor een korte persoonlijke update, die vooraf 

ook schriftelijk wordt aangeleverd. Daarnaast wordt een inhoudelijk onderwerp uitgelicht zodat we kennis met elkaar delen 

op een manier die efficiënt en motiverend is. We willen tijdens het teamoverleg een gemeenschapsgevoel opbouwen waarbij 

we aandacht hebben voor de gehele persoonlijkheid van de medewerker en niet enkel focussen op de professional. We 

gebruiken specifieke vergadermethoden om ervoor te zorgen dat iedereen wordt gehoord.  

 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich in hun eigen taal kunnen uitdrukken. In het teamoverleg kan dit betekenen 

dat er afwisselend Engels en Nederlands gesproken wordt, en dat het essentiële wordt vertaald via de chat functie. Hiervoor 

wordt een vertaler aangeduid. De voorzitter is vrij om te kiezen voor de Nederlandse of Engelse taal. De schriftelijke updates 

worden in ieders eigen voorkeurstaal aangeleverd.  

 

Besluitvorming.  
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Medewerkers hebben de vrijheid om keuzes en 

beslissingen te maken ten aanzien van de  organisatie, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deze 

beslissing. Een voorwaarde hiervan is dat we als organisatie duidelijke afspraken hebben over de manier waarop 

beslissingen worden genomen.  

 

We streven naar een gelijkwaardig besluitvormingsproces door het gebruik van de adviesmethode, die erkenning geeft aan 

de natuurlijke hiërarchie in de organisatie.  Bij een beslissing vraag je advies aan a) collega’s met expertise op het onderwerp, 

en b) collega’s die rechtstreeks getroffen/beïnvloed worden door je beslissing. Een advies blijft altijd een advies, en je bent 

als beslisser vrij om een afwijkende beslissing te nemen.  

 

De directie blijft voor een aantal zaken eindverantwoordelijk en neemt dus ook de eindbeslissing hierover:  

1. Verplichtingen die we aangaan als organisatie:  

• alle nieuwe contracten en verplichtingen; 

• aannemen en inschaling nieuwe medewerkers; 

• verandering van arbeidsvoorwaarden; 

• nieuwe partnerschappen; 

 

2. Het beeld dat we naar buiten toe uitdragen (ons merk en onze tone of voice):  

• logo & huisstijl;  

• aftekenen voor verzending van alle mailings/nieuwsbrieven (tenzij anders afgesproken).   
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De directie is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en werkprocessen, maar doet dit met behulp van de 

adviesmethode en consent besluitvorming door alle collega’s die door dit beleid/werkproces geraakt worden. 

 

Om de besluitvorming over andere zaken te stroomlijnen, maken we de volgende afspraken:  

• Project – programma – relatiemanagement: per project wordt er een DAUBI matrix opgesteld (Directie, Aftekenen, 

Uitvoering (inhoudelijk en financieel), Betrekken, Informeren). Als er een nieuw project wordt opgestart, dan is dit een 

van de eerste dingen die moet worden opgesteld. Het team dat aan een project of programma werkt, stelt samen een 

DAUBI op.  

• Planning (persoonlijk + team): je bent verantwoordelijk voor je eigen planning, maar je bent er ook verantwoordelijk 

voor dat je binnen de randvoorwaarden blijft (budget, tijd etc.). Bij het maken van een planning volgen we ook de 

adviesmethode. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de DAUBI.  

• Nieuwe initiatieven: nieuwe initiatieven worden toegejuicht, maar het is altijd handig om alvast voor te leggen aan de 

directie tijdens een werkoverleg.  

• Budgethouders: over de financiële bevoegdheden is een aparte regeling.  

 

Belang van een divers team.  
We vinden diversiteit belangrijk, maar dat betekent ook dat het handig is om van elkaar te weten hoe we werken, en waarom 

we doen wat we doen. We investeren af en toe in trainingen om elkaar en de verschillende werkstijlen beter te leren kennen, 

zoals bijvoorbeeld via Management Drives. Meer informatie over hoe dit werkt kan je opvragen bij de office manager.  

 

Stages en ontwikkeling. 
We staan als THP open voor mensen die van ons willen leren en ons werk willen ondersteunen. Daarom verwelkomen we 

stagiaires en vrijwilligers als hun opdracht of werk goed aansluit bij onze organisatie en werkwijze.  Dat betekent dat we in 

principe geen stageplekken aanbieden in onze programmalanden of vrijwilligers uitzenden die in programmalanden kennis 

willen brengen. Het goed begeleiden van stagiaires en vrijwilligers kost tijd, daarom wordt per situatie goed bekeken of er 

ruimte is om die begeleiding te bieden. Ook is het belangrijk dat de financiële en personeelsadministratie op de hoogte is 

voor het nodige papierwerk.   

 

Buddy-systeem. 
Voor nieuwe medewerkers zorgen we via een buddy-systeem dat ze wegwijs worden gemaakt binnen de organisatie en dat 

ze altijd iemand hebben waar ze bij terecht kunnen met vragen over de organisatie. De buddy zorgt ervoor dat de nieuwe 

medewerker zich snel verbonden en vertrouwd voelt met onze organisatie.  

 

De buddy is bij voorkeur niet een directe vakinhoudelijke collega en moet vooral op persoonlijk vlak schakelen, en 

ondersteunen bij vragen en onzekerheden. 

 
Budgetten en bestedingen. 
De afspraken over budgetten en bestedingen zijn vastgelegd in de Bevoegdhedenregeling THP intern.  

  
  

http://thehungerproject.nl/
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4. Functiebeschrijving en inschaling.  
 
We maken gebruik van creatieve functietitels met een professionele uitstraling zoals Impact Broker, Financial Spider, 

Backbone en Connector. Indien nodig of gewenst kunnen ook nieuwe of andere functietitels gekozen worden. 

 

Iedere medewerker krijgt bij de overeenkomst met THP ook een functiebeschrijving. De functiebeschrijvingen staan op de 

Z-schijf: THP Intern/Directie/Personeel/ Functiebeschrijvingen. In de functiebeschrijving staan alleen op hoofdlijnen de 

verantwoordelijkheden van een medewerker, want de taken die daaronder vallen willen nog wel eens veranderen. Alleen 

als er grote wijzigingen zijn in de verantwoordelijkheden, veranderen we ook de beschrijvingen. In vacatureteksten nemen 

we op welke taken iemand specifiek gaat vervullen en welke ervaring daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld door specifiek te 

vragen naar iemand met Azië-ervaring bij een vacature voor een Impact Broker, of een social media achtergrond bij een 

Sparkle. 

Medewerkers met een arbeidsovereenkomst worden ingeschaald volgens het salarishuis van THP,  met een toelichting over 

deze inschaling bij de functiebeschrijving. Het salarishuis is als bijlage 1 bij deze personeelswijzer opgenomen.  

 

De overeengekomen salarissen zullen in de regel jaarlijks per 1 januari worden gecorrigeerd voor prijscompensatie op basis 

van de consumentenprijsindex (bron: CBS). Dan wordt ook het salarishuis aangepast. Of deze correctie plaatsvindt en wat 

de hoogte is van de correctie, is elk jaar een besluit van de directie en wordt mede bepaald door de beschikbare financiële 

ruimte. 

 

 

5. Werktijden, tijdschrijven en overwerk.  
 

In overleg delen de medewerkers zo veel mogelijk zelf hun werkweek in, waarbij er rekening wordt gehouden met het 

tweewekelijks  teamoverleg op woensdag. Iedere werknemer kan haar werktijden verder naar eigen inzicht kiezen om zo 

een goede werk-privé balans te behouden. Zo is het geen probleem om een uurtje later te beginnen als bijvoorbeeld een 

kind naar school gebracht moet worden, of om een dag te wisselen als er gemantelzorgd moet worden. En je kunt er prima 

voor kiezen om tussen de middag banen te trekken in het zwembad. Zolang je zelf je werktijd en deadlines maar in de gaten 

houdt. Om de werktijd flexibel in te delen, gelden de volgende vier uitgangspunten: 

 

1. Eigen verantwoordelijkheid.  
De medewerker is zelf verantwoordelijk dat het werk binnen de gestelde kaders van tijd en kwaliteit wordt verricht. 

 

2. Variabele werkomgeving.  

De aanwezigheid op het kantoor van THP is functie-gerelateerd. De werknemer kan gebruik maken van de faciliteiten op het 

kantoor of, indien de functie het toelaat, haar werkzaamheden elders verrichten. 

 

3. Tijdschrijven.  
De medewerker houdt in een gestandaardiseerd urenregistratieformulier bij hoeveel uren per dag zijn gewerkt en aan welke 

werkzaamheden is gewerkt. Hierbij geldt dat in de regel niet meer dan het afgesproken aantal werkuren volgens de 

aanstelling wordt gewerkt. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.  Een instructie voor het tijdschrijven is 

te vinden op het eerste tabblad van het urenregistratieformulier. Dit urenregistratieformulier wordt iedere maand ingevuld  

en ingeleverd bij de office manager. 

 

  

http://thehungerproject.nl/
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4. Dienstreizen. 
Dienstreizen zijn intensieve reizen en de kans is groot dat er tijdens dienstreizen meer uren worden gemaakt dan de uren 

die zijn opgenomen in arbeidscontracten. Juist ook in het geval van een deeltijdaanstelling, zoals de meeste teamleden die 

hebben. Voor het welzijn van de medewerker is het belangrijk dat dienstreizen geen uitputtingsslag worden.  

 

Voor het schrijven van uren tijdens dienstreizen gelden daarom de volgende uitgangspunten: 

• Werkdagen. Wanneer er gereisd of gewerkt wordt in het weekend, gelden deze uren als overuren. Wanneer een 

medewerker vanwege een dienstreis meer dagen werkt dan in het contract is opgenomen, mogen alle uren gemaakt op 

deze dagen geschreven worden als overuren, met het hieronder beschreven maximum van 10 uur per dag. De 

compensatie voor overuren komt in de volgende alinea aan bod.  

• Uren schrijven tijdens dienstreizen. Voor dienstreizen geldt dat je het werkelijk aantal gewerkte of gereisde uren schrijft, 

met een maximum van 10 uur per dag. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, in overleg en met 

schriftelijke toestemming van de directie. 

Meer informatie over dienstreizen lees je in bijlage 2 van deze personeelswijzer.  

5. Overuren. 
De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de indeling van het werk, en om de werkbelasting passend te houden bij de 

contracturen. Als er overuren worden gemaakt, dan kunnen die op korte termijn (naar voren of naar achteren) 

gecompenseerd worden met vrije tijd. Overuren dienen bij voorkeur binnen een maand te worden gecompenseerd.  

 

Als het nodig is om van bovenstaande regels af te wijken, moeten er (van tevoren) afspraken over worden gemaakt met de 

directie. De medewerker zal uitsluitend betaald worden voor het aantal werkuren dat bij de aanstelling is afgesproken, 

overwerk wordt niet uitbetaald.  

 

Na afloop van elk kalenderjaar kunnen er maximaal tien dagen opgebouwd uit overuren naar het volgend jaar worden 

meegenomen (bij een parttime aanstelling een met de aanstelling overeenkomend evenredig deel van 10 dagen, dus als je 

contract voor 24 uur is, mag je 48 uur meenemen). Het resterende saldo vervalt aan THP. Op het urenregistratieformulier 

worden overuren apart bijgehouden van vakantie-uren. Deze overuren moeten voor 1 april van het volgende jaar zijn 

opgemaakt, anders vervallen ze.  

 

Uitzonderingen op wat hierboven staat zijn alleen mogelijk in overleg met de directie en worden schriftelijk vastgelegd.  

 

 

6. Werkplek. 
 

6.1 ICT. 

Intern netwerk. 
THP heeft een eigen externe internet werkplek (domein) dat draait op servers in een datacentrum. Hierop kan zowel vanaf 

de computers op kantoor als vanuit huis via een VPN-verbinding worden ingelogd. In verband met de AVG wetgeving is het 

noodzakelijk dat alle medewerkers werken binnen het domein. De handleiding voor het gebruiken van de externe werkplek 

staat hier.   

 

De office manager is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het netwerk. Bij storingen of problemen dien je altijd 

eerst contact met haar op te nemen. 

 

Onze systeembeheerder is Marco Visser, bereikbaar via email support@itsourbusiness.nl (c.c. naar de office manager) of via 

mobiel: 06 - 22 45 42 02. 

 

 

http://thehungerproject.nl/
file://///ASTERIX/Openbaar/THP%20Intern/Office%20management/Kantoor%20THP/ICT%20&%20Telefonie/Beheer/Handleiding%20THP%20Extern%20Bureaublad%20-%20versie%20IV.docx
mailto:support@itsourbusiness.nl
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Account. 
Iedere medewerker bij THP heeft een eigen account waarmee op het netwerk kan worden ingelogd. Zij krijgt een inlognaam 

en een wachtwoord om in te loggen, en een mailadres. Het mailadres is opgebouwd uit de voornaam van de medewerker 

en de extensie @thehungerproject.nl. Dit geeft bijvoorbeeld: isabelle@thehungerproject.nl.  

 

Voor toegang tot de internationale THP-systemen wordt een tweede mailadres aangemaakt, met de extensie @thp.org. Mail 

vanuit deze mailbox kan automatisch doorgestuurd worden naar het @thehungerproject.nl adres.  

 

De persoonlijke mailbox in outlook kan op twee manieren worden gebruikt, via de externe werkplek of via webmail.  

 
Telefoon. 
Het kantoor gebruikt Voice over IP. Er zijn vier handsets (Siemens) die op oplaadstations staan, verdeeld over het kantoor. 

Het telefoonnummer 030 233 53 40 wordt naar buiten gecommuniceerd als algemeen nummer. Bellen met het buitenland 

vindt online plaats, bijvoorbeeld via Skype, Google Meet of Zoom. Per 1 mei 2022 geldt een telefoonvergoeding. 

 

Back-up systemen. 
Alle digitale bestanden van THP staan op een van de volgende kanalen: de server, de database of de website. Van elk van 

deze kanalen wordt regelmatig een back-up gemaakt.  

 

6.2 Thuiswerken. 
Thuiswerken is altijd al een mogelijkheid geweest, maar sinds de coronacrisis is het ook binnen onze organisatie de norm 

geworden.  Er worden van tijd tot tijd nieuwe afspraken gemaakt over het aantal mensen dat maximaal op kantoor mag zijn, 

aansluitend op de richtlijnen van de overheid. Iedereen kan een werkplek reserveren via de Outlook-agenda. 

 

In de toekomst moeten we hier een nieuwe balans in vinden. Het is de verwachting dat we ook na corona vaker zullen 

thuiswerken; hoe we dit precies organiseren zal tegen die tijd bekeken worden.  Omdat de contactmomenten schaarser zijn 

geworden, worden de rituelen en contactmomenten die er wél zijn extra belangrijk. We vinden het daarom belangrijk dat 

iedereen zoveel mogelijk probeert om bij deze contactmomenten aanwezig te zijn.  

 

Als blijkt dat thuiswerken niet mogelijk is omdat er geen goede middelen (laptop, stoel, bureau etc.) beschikbaar zijn,  draagt 

THP (in overleg en in redelijkheid) bij aan de kosten voor deze middelen.  

 

6.3 Kantoor. 

Agenda. 
Iedere medewerker houdt een agenda bij in Outlook en heeft inzage in de agenda’s van het hele team. In de agenda worden 

vermeld: vrije dagen, dienstreizen, werkafspraken en privé-afspraken onder werktijd. Medewerkers die slechts één of twee 

dagen per week voor THP werken, geven in hun agenda aan op welke dagen ze voor THP aan het werk zijn en beschikbaar 

voor afspraken.   

 

Sleutels. 
Vaste medewerkers krijgen een eigen sleutelpas.  

 

Vertrouwelijkheid van gegevens.  
Alle gegevens van investeerders en vrijwilligers worden vertrouwelijk behandeld door de medewerkers en vrijwilligers, 

zowel tijdens als na het einde van de werkzaamheden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het THP-personeelscontract en 

het vrijwilligerscontract. Ons privacy beleid staat op onze website.  

 

Veilig oud papier verwijderen. 
Oud papier wordt op twee manieren afgevoerd: 

http://thehungerproject.nl/
mailto:isabelle@thehungerproject.nl
https://mail.thehungerproject.nl/owa
https://www.thehungerproject.nl/over-ons/privacybeleid/
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• Gewoon afval papier zoals karton, verpakkingen, enveloppen en drukwerk in het kratje in de keuken. 

• Vertrouwelijke stukken, maar ook alles wat tekst bevat over THP en niet openbaar is (dus ook alle misprintjes en 

concepten), gaan in de afgesloten papierbak naast de printer, waarvan de inhoud door een gespecialiseerd bedrijf 

wordt afgevoerd en vernietigd. Bij twijfel veilig weggooien. 

 

Huisstijl. 
Voor alle schriftelijke communicatie heeft THP een eigen huisstijl. Dit ten behoeve van een professionele en eenduidige 

uitstraling en om de herkenbaarheid van THP te vergroten. De richtlijnen voor de huisstijl staan beschreven in het volgende 

document. 

 
Ontruimingsplan en BHV.  
De beheerder CBRE heeft een ontruimingsplan opgesteld voor de drie gekoppelde gebouwdelen (Arthur van Schendelstraat 

500, 550 en 600). Het kantoor van THP is gevestigd in bouwdeel 500 en heeft 3 bouwlagen, waarbij het kantoor van THP op 

de 1e verdieping gevestigd is. Bij het ontruimingssignaal (‘slow-whoop’) het pand zo snel mogelijk verlaten. Bij brand geen 

liften gebruiken. Het pand verlaten kan via twee vluchtroutes:  

• Vluchtroute 1: via kantoor Netherlands Food Partnership, de trap af en het pand verlaten via de nooduitgang. 

• Vluchtroute 2: via het trappenhuis naar beneden naar de begane grond, via de nooduitgang links het pand verlaten.  

 

De hoofdingang wordt bij brand afgesloten met een brandmuur en kan niet gebruikt worden als vluchtroute.  

De verzamelplaats van beide vluchtroutes is aan de overzijde van de hoofdingang Arthur van Schendelstraat 500.  

Zie vluchtplan THP. 

 

 

De Bedrijfshulpverlener (BHV) voor THP is bij aanwezigheid Ineke van der Vliet.       

 
  

http://thehungerproject.nl/
file://///ASTERIX/Openbaar/Communicatie/.%20Communicatie%20Toolkit
file://///ASTERIX/Openbaar/THP%20Intern/Office%20management/BHV/Vluchtplan%20THP.jpg


The Hunger Project Nederland   thehungerproject.nl                     12 

 

7. Vakantie en Verlof. 
 

Vakantie. 
De vakantie uren zijn verdeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren. Voor beide soorten vakantie uren gelden 

verschillende regels. 

 

Wettelijke vakantie uren 

 

Ieder jaar heb je recht op minimaal 4 keer je wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Werk je 38 uur per week dan heb je recht 

op 152 uur (19 dagen van 8 uur). Dit zijn je wettelijke vakantie uren. Wettelijke vakantie uren die niet zijn opgenomen in het 

jaar waarin ze zijn opgebouwd, vervallen na een half jaar. Ze moeten dus voor 1 juli van het volgende jaar zijn opgenomen. 

Bij schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn overeen zijn gekomen.  

 

Bovenwettelijke vakantie uren  

 

Naast de wettelijke vakantie uren heb je op grond van de afspraken in je contract recht op 45,6  bovenwettelijke vakantie 

uren (5,7 dagen van 8 uur) bij een fulltime contract van 38 uur per week. De bovenwettelijke vakantie uren zijn 5 jaar geldig, 

daarna verdwijnen ze.  

 

Bij het opnemen van vakantie gaan we ervan uit dat de uren die het eerst zouden vervallen, het eerst worden opgemaakt. 

Niet opgenomen vakantie uren worden alleen uitbetaald wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt 

 
De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gedurende het jaar opnemen van vakantiedagen en voor het 

administreren van opgenomen vakantiedagen in het urenregistratieformulier. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als 

bij werktijden. Het team maakt een rooster waarop voorgenomen vakantiedagen door medewerkers worden ingevuld. In 

overleg met het team kan, als het werk het toelaat, vakantie worden opgenomen. Indien nodig kan met de directie worden 

overlegd. 

 

Wanneer een nationale feestdag op een vaste werkdag van een medewerker valt, is het een extra vrije dag: 

 

 

Extra vrije dagen: * 

Nieuwjaarsdag  

Tweede Paasdag  

Koningsdag   

5 mei  *1 keer in de 5 jaar, nu weer in 2025 

Hemelvaartsdag   

Tweede Pinksterdag  

Eerste en Tweede Kerstdag  

 

 

 

 

 

 

http://thehungerproject.nl/
file://///ASTERIX/Openbaar/THP%20Intern/Team/Vakantieplanning
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Bijzonder Verlof. 

 
Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

Verwacht je een kind dan krijg je voor de bevalling  zwangerschapsverlof en na de bevalling bevallingsverlof.  Het 

zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Je hebt altijd recht op minimaal 

10 weken bevallingsverlof. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duren samen minimaal 16 weken, evenals de uitkering. 

Uiterlijk 3 weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat moet je dit melden aan je werkgever, maar meldt het liever 

eerder, zodat er tijd is om afspraken te maken over je afwezigheid. Bovendien moet The Hunger Project de uitkering 

minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof namens jou aanvragen bij het UWV. The Hunger 

Project betaalt het salaris door en ontvangt de uitkering van het UWV. 

 

 

Betaald ouderschapsverlof  

 

Als ouder heb je tot je kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het 

aantal uren van je werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kun je hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Over 

 de invulling van het verlof ga je in overleg met de directie. Je kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. 

Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere 

maanden. Het betaald ouderschapsverlof moet binnen 1 jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. In het 

overleg met de directie overleg je over het aantal weken en de spreiding daarvan. The Hunger Project geeft de voorkeur aan 

een aaneengesloten periode van bevallingsverlof en ouderschapsverlof in verband met het regelen van vervanging. Ook 

overleg je over de betaling van de uitkering. De uitkering bedraagt 70% van het bruto salaris. Je ontvangt geen 

pensioenbijdrage over het betaalde ouderschapsverlof, maar je bouwt wel vakantiedagen op, zij het 30% minder. 

 

Er bestaan ook andere mogelijkheden voor onbetaald verlof, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof. Hiervoor moet je altijd 

eerst in overleg met de directie. Het is aan de directie of tijdens het toegestane verlof de pensioentoeslag wordt doorbetaald 

en vakantiedagen opgebouwd worden. 

 

 

8. Ziekte.  
 

Bij ziekte meldt de werknemer dit bij de office manager en op het urenregistratieformulier. In de regel wordt de eerste 

ziektedag voor 9.30 uur gemeld en wordt de dag van herstel eveneens aan haar doorgegeven. De office manager geeft 

ziekteverzuim door aan de verzekering. De Stichting The Hunger Project heeft met ingang van 1 januari 2023 een MKB 

Verzuim Ontzorgverzekering bij asr, deze is gekoppeld aan de arbodienst van ArboNed.  

 

The Hunger Project heeft een verzuimverzekering bij asr. Bij ziekte wordt in het eerste jaar 100% van je salaris doorbetaald, 

het tweede jaar wordt dit 70% van je salaris.  Mocht je onverhoopt na twee jaar nog ziek zijn, dan ga je ziek uit dienst en kom 

je bij het UWV. Van het UWV ontvang je 70% van het maximale dagloon.  

 

Medewerkers die meer dan het maximale dagloon verdienen kunnen hiervoor zelf een verzekering (een individuele WIA-

excedent verzekering) afsluiten. The Hunger Project heeft geen collectieve WIA-excedent verzekering. Het maximale 

dagloon wordt geïndexeerd, als je wilt weten hoeveel het op dit moment is kan je die informatie opvragen bij de financiële 

administratie. 

 

 

 

 

http://thehungerproject.nl/
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9. Complimenten en klachten. 
 

Complimenten willen we vieren met het team, en klachten willen we – indien mogelijk – bespreekbaar maken.  

 

Complimentenregeling.  
Het einde van de honger is een groot, ver en wat abstract doel. Het is niet ondenkbaar dat je op weg naar zo’n groot einddoel 

onderweg de moed verliest. Des te belangrijker is het daarom om elke kleine stap voorwaarts te markeren en te vieren. Mede 

daarom hanteren we – naast de hieronder beschreven klachtenregeling – ook een complimentenbeleid. Iedere medewerker 

die van derden een compliment krijgt voor verrichte werkzaamheden deelt dat met het team. Op deze manier vieren we elk 

succes, hoe klein ook, door op een centrale bel te slaan (het “PING-moment”) en dan hardop én op de team WhatsApp groep 

te melden wat dat succes of compliment is, zodat anderen er in kunnen delen.  

 
Klachtenregeling personeel, integriteit. 

• Voor meldingen ten aanzien van personeel integriteit volgt THP het gezamenlijk opgestelde wereldwijde beleid van THP 

Global, zoals benoemd in paragraaf 1.2. 

• Klachten met betrekking tot ongewenst gedrag worden intern bespreekbaar gemaakt door rechtstreeks de persoon op 

wie de klacht betrekking heeft aan te spreken. 

• Is dat niet mogelijk, of helpt dat niet, dan kan de directie worden aangesproken. 

• Is ook dat niet mogelijk, dan kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon binnen het team: Marjon van 

der Does, of de vertrouwenspersoon binnen de Raad van Toezicht van THP: Natasja van den Berg (06 - 42 62 07 81, 

natasja@tertium.nl). In alle gevallen overleggen zij samen over vervolgstappen.  

• Wanneer geen van bovenstaande opties wenselijk is, is er een mogelijkheid om (anoniem) een klacht in te dienen via de 

externe klokkenluiderfaciliteit van THP Global. Deze staat vermeld in de Safeguarding Policy. Het meldpunt bevindt zich 

op thehungerproject.ethicspoint.com. Voor (anonieme) meldingen die via deze site binnenkomen, neemt het hoofd HR 

van THP Global contact op met de Nederlandse vertrouwenspersonen – zie hierboven.  

• Bescherming van de klager (of klokkenluider) is gewaarborgd via de THP Global Whistleblower Protection Policy.  

 

Binnen THP is de office manager het eerste aanspreekpunt voor het integriteitsbeleid. Zij zorgt dat informatie over ons 

beleid ten aanzien van integriteit voor iedereen beschikbaar is, houdt contact met het hoofd HR bij THP Global over 

trainingen en beleid, en volgt ontwikkelingen in regelgeving op dit terrein. Zij organiseert ook halfjaarlijkse ‘moreel beraad’-

sessies, waarin het team issues rondom integriteit bespreekt en grijs gebied tussen gewenst en ongewenst gedrag wordt 

verkend. De office manager is getraind om deze rol goed te kunnen vervullen.  

 

Daarnaast laat THP zich adviseren door brancheorganisatie Partos op dit vlak, en door THP Global. THP Global laat zich op 

zijn beurt weer adviseren door het externe klokkenluidersmeldpunt Navex (die de site Ethicspoint beheert).  

Meldingen over integriteitsschendingen worden, voor zover bekend, gemeld aan betrokken financiers en opgenomen in het 

bestuursverslag.  

 
10. Pensioen. 
 

THP geeft een vergoeding ten behoeve van de door de medewerker zelf te treffen pensioenvoorziening van 10% van het 

bruto salaris, inclusief het vakantiegeld. Deze vergoeding wordt maandelijks op de salarisstrook vermeld en uitgekeerd. 

 

 

  

http://thehungerproject.nl/
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11. Vergoedingen. 
 

11.1 Woon-werkverkeer. 
Alle medewerkers kunnen aanspraak maken op een volledige vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer voor 

woon-werkverkeer. De kosten worden vergoed op basis van vervoer in de 2e klasse. THP heeft een overeenkomst met de NS 

en kan aan medewerkers een NS Business Card verstrekken waarmee de openbaarvervoerkosten rechtstreeks bij THP in 

rekening worden gebracht. Het heeft de voorkeur om te werken met een NS Business Card, om onnodige declaraties te 

vermijden.  

 

Medewerkers die gebruik maken van een fiets voor hun woon-werkverkeer en geen openbaarvervoervergoeding ontvangen, 

kunnen in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de aanschaf en onderhoudskosten van de fiets. 

 

Als je voor THP binnen Nederland met de auto reist (omdat je ergens heen moet waar je met het OV moeilijk kan komen of 

omdat je dozen folders bij je hebt bijvoorbeeld), dan geldt er een reiskostenvergoeding van 0,21 cent per km (per 1 januari 

2023). Je kan deze via een declaratieformulier declareren.  

 

11.2 Personeelskorting voor meereizende familieleden. 
Medewerkers die meegaan op een investeerdersreis en vergezeld worden door een familielid, kunnen de reis- 

verblijfskosten van partner, ouder of kind via de werkkostenregeling verrekenen met hun brutosalaris, mits de 

werkkostenregeling die ruimte biedt voor dat jaar. Uiteraard wordt eerst gekeken of dit mogelijk is gezien de 

werkzaamheden tijdens de reis. De directie moet toestemming geven voor meereizen en voor gebruik van de 

werkkostenregeling,  en eventuele afspraken over verzekering etc. worden op schrift vastgelegd.   

 

11.3 Onkosten medewerkers. 
Onkosten die door medewerkers voor THP worden gemaakt kunnen worden vergoed. Hiervoor wordt een 

declaratieformulier ingevuld en met de bewijzen van de uitgave bij de administratie ingeleverd. Alleen kosten gemaakt in 

overleg met de verantwoordelijke budgethouder of de directie komen voor vergoeding in aanmerking.  

 

 

12. Feestjes, partijen en rituelen. 
 

Om verbinding en vertrouwen (op afstand) te creëren en blijvend te voeden, om de onderlinge banden aan te halen en om 

de organisatiecultuur te eren en creëren, wordt minimaal twee keer per jaar een passie-uitje of andere bijeenkomst (bijv. 

een kerstbijeenkomst) georganiseerd. Medewerkers zijn vrij om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om dit te 

organiseren, en we vinden het belangrijk dat iedereen zijn best doet om hierbij aanwezig te zijn.   

 

Rituelen zijn belangrijk voor THP omdat deze betekenis geven aan ons werk bij THP. We maken gebruik van rituelen om te 

verbinden. Voorbeelden van rituelen die op dit moment gebruikt worden zijn het kantooraltaar, de totemdieren voor elke 

werknemer, cadeautjes voor nieuwkomers, het juichbeleid (complimentenregeling), en het gezamenlijk lunchen als we op 

kantoor zijn. De bestaande rituelen zijn niet gebeiteld in steen; er is altijd ruimte om nieuwe rituelen toe te voegen aan reeds 

bestaande rituelen, of rituelen die niet meer passend lijken weer af te schaffen. We geven aandacht aan hoogte- en 

dieptepunten in het leven van medewerkers. 
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Bijlagen. 
 

 

Bijlage 1. Salarishuis. 
 
 

    

     

 bruto jaarsalaris incl vakantiegeld  

 A B C D 

 Ondersteunend Programma  Senior Directeur 

 medewerker medewerker medewerker   

 administratie   coördinator   

     

1 41.332 49.623 53.073 71.971 

2 42.158 50.616 54.134 73.411 

3 43.001 51.628 55.217 74.879 

4 43.861 52.661 56.321 76.376 

5 44.738 53.715 57.448 77.904 

6 45.633 54.789 58.597 79.462 

7 46.546 55.884 59.768 81.052 

8 47.477 57.002 60.964 82.673 

9 48.426 58.141 62.183 84.325 

10 49.395 59.304 63.427 86.012 

11 50.383 60.490 64.695 87.732 

12 51.390 61.700 65.989 89.487 

13 52.418 62.934 67.309 91.276 

14 53.466 64.192 68.654 93.102 

15 54.536 65.476 70.027 94.964 

16 55.626 66.785 71.428 96.863 

17 56.739 68.121 72.856 98.801 

18 57.874 69.483 74.313 100.778 
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Bijlage 2. Dienstreizen. 
 

Er zijn diverse redenen om naar programmalanden te reizen. Dat kan zijn om ons werk – dat via Nederland ondersteunt 

wordt –  te monitoren, maar ook om een nieuw voorstel samen met een team uit te werken, of om beeldmateriaal en 

verhalen te verzamelen voor communicatie. We stimuleren THP medewerkers om op reis gaan om ons verhaal beter te 

vertellen en onze methodiek te begrijpen. Maar ook om relaties te leggen met collega’s in programmalanden, die 

samenwerking op afstand makkelijker maken.  

 

In deze bijlage liggen een aantal afspraken rondom deze reizen vast.  

 

Voordat je op reis gaat:  

• Voor je een reis gaat organiseren en vluchten reserveert etc. leg je dit aan de directie voor. De directie is budgethouder 

van het reisbudget.  

• De office manager kan (mag iedereen het zelf doen of bij voorkeur via office manager)  je ondersteunen bij het boeken 

van vluchten, hotels en het regelen van een visum. 

• Meld je met je reisgegevens aan in het systeem van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

• We volgen de veiligheidsadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij Code Rood mag je niet op reis, bij Code 

Oranje is dit op basis van een gesprek met de directie. Bij Code Oranje moet er twee dagen voor je op reis gaat contact 

zijn met de directie op basis van het meest recente veiligheidsadvies, en moet deze expliciet nogmaals op dat moment 

toestemming geven.  

• Je laat een reisschema achter met adressen en contactgegevens, bij zowel de office manager als de directie in 

Nederland, als de landendirecteur van het land waar je naar toe gaat.  

• De kosten voor vaccinatie en malaria profylaxe worden vergoed door THP, op declaratiebasis; je paspoort kan je niet 

declareren.  

• Je bent tijdens dienstreizen verzekerd via Europeesche Verzekeringen, van ASR Schadeverzekeringen NV. Meer 

informatie hierover bij de financieel medewerker.  

 

Veiligheid. 
We willen dat medewerkers zich veilig voelen op reis. Iedereen die voor THP reist kan daarom een veiligheidscursus volgen. 

Voor medewerkers die regelmatig naar Code Oranje gebied reizen, is deze cursus sterk aanbevolen.  

 

De richtlijnen rondom veiligheid op dienstreizen van de internationale THP Organisatie kun je hier vinden.   

 

En verder: 

• Je mag niet zelf een auto besturen, daar zijn we niet voor verzekerd.  

• Mocht je aansluitend na je dienstreis op vakantie gaan, dan moet duidelijk zijn wanneer je werk eindigt en je vakantie 

begint, en moet dit vastgelegd worden (voor o.a. de verzekering).   

• Er kan alleen bij hoge uitzondering in het donker worden gereisd. Verkeer van en naar kantoor, hotel, restaurant etc. 

kan wel; het gaat erom dat je niet in het donker van de ene naar de andere stad reist. Dit is ook tegen onze internationale 

regels, het is belangrijk dat je medewerkers in programmalanden hierop wijst als je denkt dat het programma hiertoe 

gaat leiden.  

• Je mag altijd zelfstandig beslissen om iets niet te doen of anders te doen als je je onveilig voelt. Denk dan bijvoorbeeld 

aan het niet op projectbezoek gaan of het wisselen van hotel. Als je hierover wil overleggen kan je de directie bellen, 

maar dat hoeft niet en beslissingen die je op zo’n moment neemt zullen nooit als ‘fout’ worden bestempeld.  
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Uren schrijven. 
Dienstreizen zijn intensieve reizen en de kans is groot dat er tijdens dienstreizen meer uren worden gemaakt dan de uren 

die zijn opgenomen in arbeidscontracten. Juist ook in het geval van een deeltijdaanstelling, zoals de meeste teamleden die 

hebben. Voor het welzijn van de medewerker is het belangrijk dat dienstreizen geen uitputtingsslag worden. Voor het 

schrijven van uren tijdens dienstreizen gelden daarom de volgende uitgangspunten: 

• Werkdagen. Wanneer er gereisd of gewerkt wordt in het weekend, gelden deze uren als overuren. Wanneer een 

medewerker vanwege een dienstreis meer dagen werkt dan in het contract zijn opgenomen, mogen alle uren gemaakt 

op deze dagen geschreven worden als overuren, met het hieronder beschreven maximum van 10 uur per dag. 

• Voor dienstreizen geldt dat je het werkelijk aantal gewerkte of gereisde uren schrijft, met een maximum van 10 uur per 

dag. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, in overleg en met schriftelijke toestemming van de 

directie. 

 

Kosten declareren. 
Reis- en verblijfkosten voortkomend uit dienstreizen worden in principe volledig vergoed op declaratiebasis. Bij 

uitzondering kan er gewerkt worden met een per diem, maar hiervoor moet vooraf toestemming worden gegeven door de 

directie. We verwachten dat medewerkers veilige en kostenefficiënte accommodaties boeken. De office manager kan hierbij 

ondersteunen.  
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Bijlage 3. Organogram  
The Hunger Project Nederland. 
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It always seems impossible, 
until it’s done. 

 
~ Nelson Mandela 
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