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Dactari is lid van de BPW en conformeert zich aan de Veterinaire sector cao. Het bestuur en 
management van Dactari hechten waarde aan de betrokkenheid van de Dactari werknemers en 
onderschrijven het belang van transparantie op het gebied van arbeidsvoorwaarden.  
 
In dit addendum staan de punten beschreven waar Dactari afwijkt van de veterinaire sector cao ten 
gunste van de werknemer. Op deze manier levert Dactari een bijdrage aan de duurzame 
inzetbaarheid van haar werknemers.  
 

1. Ontwikkelingsgesprekken 
Elk half jaar heb je een ontwikkelingsgesprek met je leidinggevende. Hierin staan jouw 
talenten, persoonlijke ambitie en ontwikkeling centraal. 

2. Vakantie-uren 
Per jaar heb je recht op 4x je wekelijkse contractuele arbeidsduur wettelijke vakantie en 2x je 
wekelijkse contractuele arbeidsduur bovenwettelijk. Voor een fulltimer betekent dit 160 uur 
wettelijke vakantie en 80 uur bovenwettelijke vakantie. Met de 6e week vakantie geeft 
Dactari invulling aan het adviesbudget voor duurzame inzetbaarheid 

3. Thuiswerken 
Je hebt de mogelijkheid een deel van je werkzaamheden vanuit huis uit te voeren. De 
hoeveelheid thuiswerktijd bepaal je in overleg met je leidinggevende. Per dag thuiswerken 
ontvang je een vergoeding van € 2,-. Dactari zorgt samen met jou ook thuis voor een goed 
ingerichte werkplek. 

4. Laptop 
Je ontvangt een laptop in bruikleen van Dactari. 

5. Reiskosten woon-werk 
De vergoeding ontvang je over de hele reis vanaf je woonplaats naar je werklocatie (en 
andersom voor de terugweg). 

6. Telefoonkosten  
Wanneer je een (project)managementfunctie hebt ontvang je een maandelijkse 
telefoonvergoeding van €40,-. 

7. Verzekeringen 
Dactari vergoedt voor elke medewerker de volgende verzekeringen: 

a. WGA Plus-verzekering - vult een deel van je inkomen aan als je gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid wordt. 

b. Collectieve Ongevallenverzekering – verzorgt een uitkering, wanneer je door een 
ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. Met deze verzekering creëert Dactari een 
financieel vangnet voor jou of je nabestaanden. 

c. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – Dactari is verzekerd voor het risico van 
aansprakelijkheid wanneer je schade veroorzaken bij anderen. 

d. Aansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers – Je bent verzekerd 
tegen schade door ongevallen in het verkeer. 

e. Verzuimverzekering - Dactari krijgt een vergoeding voor de eerste 104 weken, mocht 
je ziek worden. 

8. Pensioenpremieverdeling (dierenartsen, voor andere medewerkers geldt de onderstaande 
verdeling al in de cao) 
Dactari draagt zorg voor de afdracht van de verschuldigde premie aan de pensioeninstelling. 
Hierbij betaalt Dactari 2/3 van de premie en mag 1/3 van de totaal verschuldigde premie 
verhalen op de werknemer. 


