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Personeelshandboek ICTWaarborg

Inleiding
Het Personeelshandboek van ICTWaarborg geldt als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst tussen 
Werkgever en Werknemer. In dit handboek zijn de arbeidsvoorwaarden en regelingen beschreven die gelden 
binnen Werkgever en zijn van toepassing op alle Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of 
onbepaalde tijd of als dit in de arbeidsovereenkomst van Werknemer staat vermeld. 

Deze regels betreffen onder meer de geldende werktijden, de regels voor ziekmelding, veiligheid en gedrag op 
de werkvloer. Een aantal regels ziet op het bijzondere karakter van de onderneming van werkgever. In het 
bijzonder de absoluut noodzakelijk zorgvuldige omgang met data van klanten en de verwijdering hiervan.

In alle gevallen waarin dit Personeelshandboek niet voorziet of onduidelijkheden biedt met betrekking tot de 
interpretatie ervan, zal de directie van Werkgever een uitspraak doen, rekening houdend met de belangen van 
alle betrokkenen. 

De Werknemer is verplicht zich te houden aan de in dit Personeelshandboek opgenomen voorschriften omtrent 
het verrichten van de arbeid alsmede aan de voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde 
binnen Werkgever.

Het Personeelshandboek is een dynamisch document. Het wordt aangepast als gevolg van 
organisatieontwikkeling en wanneer er verandering in wet- en regelgeving plaatsvindt. Waar ‘hij’ of de 
mannelijke vorm staat, wordt indien van toepassing ook ‘zij’ of de vrouwelijke vorm bedoeld. 

De Werknemer is verplicht zich te houden aan de in dit Personeelshandboek opgenomen voorschriften omtrent 
het verrichten van de arbeid alsmede aan de voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde 
binnen Werkgever. Deze voorschriften kunnen door Werkgever te allen tijde eenzijdig worden gewijzigd. 

Bij alle arbeidsvoorwaarden die genoemd worden in dit Personeelshandboek, is uitgangspunt een fulltime 
dienstverband, zijnde een 40-urige werkweek. Bij een parttime dienstverband worden de in dit 
Personeelshandboek genoemde arbeidsvoorwaarden pro rata met het overeengekomen parttime percentage 
naar beneden bijgesteld. 
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