Gebruikershandleiding

Snel wegwijs door RAP!

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Salaris en vergoedingen

Werktijden

Vakantie en verlof
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Inleiding
Zoals u weet, kunt u de voor u geldende arbeidsvoorwaarden raadplegen met behulp van het
webbased pakket RAP. Dit pakket is speciaal voor onze organisatie gemaakt door Driessen
HRM_Payroll.
RAP is opgebouwd uit twee onderdelen. In het ene onderdeel staat de volledige tekst van de CAOVO. In het andere onderdeel vindt u een uitleg van de arbeidsvoorwaarden in goed leesbare, heldere,
niet-juridische taal. Heeft u vragen over ouderschapsverlof, bijzondere verlofdagen, studiekosten,
enzovoorts? De antwoorden vindt u in RAP.
In deze hand-out wordt uitgelegd wat het RAP pakket is en hoe u het kan gebruiken. Dit doen we door
de twee onderdelen van RAP te verduidelijken: de ‘CAO Populair en de ‘Arbeidsvoorwaarden’.
Vervolgens wordt toegelicht hoe u vindt wat u zoekt in RAP.
Op het Personeelsweb staat een icoontje naar RAP. Wanneer u hier op klikt, opent het programma
zich.
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CAO Populair
Het onderdeel ‘CAO Populair’ geeft een samenvatting van de meest voorkomende CAO-VO
onderwerpen. De ‘CAO Populair ’ is een handig naslagwerk over de CAO-VO, omdat u hier in goed

leesbare, heldere, niet-juridische taal een uitleg van de arbeidsvoorwaarden vindt. U kunt hier dus
informatie vinden over de belangrijkste onderdelen van de CAO-VO. In de volgende weergave ziet u
de startpagina van de ‘CAO Populair’.
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Door links in de inhoudsopgave op de onderdelen te klikken, verschijnt de bijbehorende tekst.
Wanneer u bijvoorbeeld meer wilt weten over zwangerschapsverlof klikt u op het onderdeel ‘Vakantie
en Verlof’ en vervolgens op ‘Verlof in verband met zwangerschap en bevalling’. Rechts in uw scherm
verschijnt de informatie. Hierna ziet u hiervan een afbeelding.
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Arbeidsvoorwaarden
Door op de gouden button rechtsboven ‘Arbeidsvoorwaarden’ te klikken komt u in het onderdeel
‘Arbeidsvoorwaarden’. In dit onderdeel vindt u de volledige tekst van de CAO-VO. Hierin staan de voor
u geldende arbeidsvoorwaarden waar u zich op kunt beroepen. In de volgende weergave ziet u de
startpagina van het onderdeel ‘Arbeidsvoorwaarden’.
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Door links in uw scherm op de hoofdstukken te klikken, verschijnt de tekst. Wanneer u bijvoorbeeld
meer wilt weten over ouderschapsverlof klikt u op hoofdstuk ’15 Verlof’ en vervolgens op artikel ‘15.7
Ouderschapsverlof’. Rechts in uw scherm verschijnt de tekst.
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Zoeken binnen RAP
Hoe vindt u snel de gewenste informatie? RAP biedt verschillende mogelijkheden om op een bepaald
onderwerp te zoeken. Naast het bladeren door de onderwerpen biedt RAP een mogelijkheid om op
een Google-achtige wijze een zoekterm in te voeren.
Rechtsboven in uw scherm kunt u een zoekterm invullen. Wanneer u bijvoorbeeld antwoord wilt op de
vraag:
•

Hoe hoog is mijn eindejaarsuitkering?

Vult u de zoekterm ‘eindejaarsuitkering’ in. De zoekmachine geeft de volgende resultaten:

Boven in het scherm staat: ‘U zocht in’ door hier een module aan te klikken worden alleen de
zoekresultaten getoond van deze module. Wilt u een populaire samenvatting klik dan op ‘CAO
Populair’. Wilt u de exacte juridische tekst zien waar u zich op kunt beroepen, klik dan op
‘Arbeidsvoorwaarden‘.
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In het zoekscherm ziet u verschillende resultaten. De resultaten uit de ‘Arbeidsvoorwaarden’ worden
aangegeven met het volgende icoontje . Resultaten uit de ‘CAO Populair’ worden aangegeven met
het icoontje . Een klik op een zoekresultaat en u krijgt antwoord op uw vraag in goed begrijpelijk
Nederlands.
Daarnaast heeft RAP een uitbreide zoekoptie. Deze kunt u vinden naast het logo van Driessen
HRM_Payroll. Wanneer u hier op klikt, heeft u nog meer opties om de zoekresultaten te verfijnen.
Dit kunt u op het volgende afbeelding zien:

Afsluiting
Voor meer vragen over het RAP systeem kunt u terecht bij Annet van Hulten van de afdeling P&O. Zij
is bereikbaar via jm.van.hulten@markland.nl.
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