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 Lief&Leed regeling 

 

 

Inleiding 

De Lief&Leed regeling bestaat uit twee onderdelen.  Het eerste deel is het interne beleid voor het geven 
van cadeaus bij jubilea, verjaardagen, huwelijk, ziekte etc. Het tweede deel beschrijft hoe wij omgaan 
met relatiegeschenken. Voor vragen hierover kun je bij P&O terecht.  
 

 Gebeurtenis Attentie Actie door 

1 Huwelijk (*)  Bloemen € 20,- excl bezorgkosten. 
 Met de pet rond indien afdeling 

(team) daar voor kiest.  

Leidinggevende 
 

2 Verjaardag  Met de pet rond indien team of 
afdeling daar voor kiest. 

Team/Afdeling 

3 Geboorte (*)  Bloemen € 20,- excl. bezorgkosten 
namens werkgever. 

 Cadeau met de pet rond indien 
afdeling (team) daar voor kiest. 

Leidinggevende 
 
Leidinggevende 

4 12 ½ indienst  Uitkeren jubileumuitkering, 
vergezeld door brief ondertekend 
door directeur. 

 Taart met afdeling (team) 

Salarisadministratie 
 
 
Leidinggevende 

5 25 jaar indienst  Uitkeren jubileumuitkering, 
vergezeld door brief ondertekend 
door directeur. 

 Etentje met afdeling (team) of taart 
met KWF, borrel i.p.v. taart of 
etentje is ook mogelijk. 

Salarisadministratie 
 
 
Leidinggevende 

6 Ziekte/ 
Ziekenhuisopname 

 Na 2 weken bloemen of een 
fruitmand  € 20,- excl. 
bezorgkosten, namens directie en 
personeel 

 Cadeau met de pet rond indien 
afdeling (team) daar voor kiest. 

Leidinggevende 

7 Overlijden 1e graads 
familielid 

 Bloemen € 20,- excl bezorgkosten. Leidinggevende 

8 25/40- jarig huwelijk 
medewerker (*) 

 Bloemen € 20,- excl. bezorgkosten. leidinggevende 
 

9 (Vroeg) pensioen  Afscheidsreceptie (borrel of 
taartmoment) 

 Geschenk met 
herinneringswaarde(ideëel) 
€ 150,-  

 Bloemen € 20,- 

leidinggevende 
 
 
 
 

10 Afscheid 
 >1 jaar en < 5 

jaar 
 
 

 
 Geen officieel afscheid, indien 

gewenst taartmoment/interne 
borrel met afdeling/genodigden. 
 

leidinggevende 
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 > 5 jaar  Etentje of officieel afscheid (borrel 
in de kantine). Kosten voor een 
etentje zijn maximaal € 40 per 
persoon met een maximum van  
€ 400 voor het totale etentje.  

11
  

Afdelings(team) uitje 
en/of etentje 

 1 x per jaar uitje/teambuilding en 1x 
per jaar etentje (of combi), max. € 
100,- per persoon totaal 

leidinggevende 

 
 (*) Uitsluitend wanneer  hiervan een mededeling wordt ontvangen 
 
Bij aanbieding van een geschenk of cadeaubon namens KWF Kankerbestrijding is het niet de bedoeling 
dat er door medewerkers van KWF Kankerbestrijding ook nog geschenken worden aangeboden 
namens het bedrijf. Op persoonlijke titel mag natuurlijk wel. 
 
Bij de genoemde punten en ook in alle overige gevallen, geldt ook nog dat: 

- Vanuit KWF gelden geen fooi wordt verstrekt door medewerkers. Een fooi is voor eigen 
rekening. 

- Er wordt geen sterke drank verstrekt of genoten op kosten van KWF.  
- Een borrel, receptie of taartmoment wordt altijd gehouden op een locatie van KWF (kantoor). 

Mocht een medewerker dit extern willen dan is dit op kosten van de medewerker zelf.  
 
Aannemen (relatie)geschenken door KWF medewerkers 

Alle geschenken die relaties aan medewerkers van KWF Kankerbestrijding geven, worden verzameld 
en op een later tijdstip (per traditie de Nieuwjaarborrel) verdeeld onder alle medewerkers van KWF 
Kankerbestrijding. Deze geschenken worden verzameld door facilitaire zaken. Afwijken hiervan, 
bijvoorbeeld bij geschenken van zeer persoonlijke aard of in verband met een persoonlijke inspanning 
of direct aan de persoon gerelateerd, mag men aannemen tot een maximum van 20 euro. Daarboven 
kan dit alleen na instemming van de desbetreffende leidinggevende.  
 
Wat te doen met ‘uitjes’ zoals een bijzondere openstelling van een tentoonstelling, 
voetbalwedstrijden, ballonvaarten, boottochten etc. met een waarde van meer dan € 100,-? Houdt 
rekening met de volgende zaken: 

 Wat is het belang voor KWF? Geen persoonlijk gewin. 
 Goed voor het netwerk, Wie gaat waar heen? 
 Verwachting naar de relaties toe. 
 Mate van afhankelijkheid van leverancier, relatie. 
 Kan ik dit goed uitleggen aan een donateur? 

 
In deze gevallen altijd in overleg met de leidinggevende, acceptatie altijd vanuit een zakelijk 
inhoudelijke reden. De onafhankelijkheid van KWF Kankerbestrijding moet bewaard kunnen blijven en 
het “uitje” moet passen binnen de normen en waarden van KWF Kankerbestrijding. 
  
Relatiegeschenken door medewerkers aan externen 

Basisregel: relatiegeschenken altijd afstemmen met leidinggevende. Geschenken met een waarde van 
meer dan 50 euro akkoord algemeen directeur. 
 


