
Arbeidsvoorwaarden
De Mensch van Lens staat bij ons centraal. We vinden jouw geluk en welzijn 

belangrijk en daar horen natuurlijk aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bij. 

Dit is wat Lens jou biedt:

Verlof & vakantiedagen
Geen inspanning zonder ontspanning. Iedereen heeft 

tijd nodig om goed voor zichzelf te zorgen. Daarom 

krijg je bij Lens 25 vakantiedagen op fulltime basis. 

We vinden het belangrijk dat deze vakantiedagen 

worden opgenomen om even bij te komen en 

te ontspannen. Daarnaast krijgt iedereen een 

persoonlijke feestdag. Deze kun je gebruiken voor je 

verjaardag, een religieuze feestdag of bijvoorbeeld 

de vrijdag na Hemelvaart. De keuze is aan jou! 

Lens biedt verder nog een verhuisdag, bijzonder 

verlof en meer. 

Reiskosten
Of je nou op de fiets komt, te voet of op de step, 

vanaf 11 kilometer woon-werk krijgt iedereen een 

vergoeding van €0,21 per kilometer. Uiteraard krijg 

je voor zakelijke kilometers dezelfde vergoeding. Ook 

een lease-auto behoort tot de mogelijkheden. Maak 

je liever gebruik van het OV? Dan kun je kiezen voor 

een NS business card.

Vakantiegeld 

Bovenop je salaris krijg je nog 8% vakantiegeld. 

Dit wordt maandelijks voor je gereserveerd en 

uitbetaald in de maand mei.  

Ontwikkelbudget
Omdat we leren binnen Lens belangrijk vinden, krijg 

je uitgebreid de tijd in de eerste 7 maanden om 

ons bedrijf en de collega’s te leren kennen. Daarna 

geldt er voor jou een ontwikkelbudget dat je per 

kalenderjaar krijgt toegewezen.

Hardware 
Bij Lens krijg je ter beschikking gestelde 

communicatiemiddelen zoals een laptop en een 

telefoonabonnement. Deze staan voor je klaar bij 

je start! Extra hulpmiddelen voor gezond en veilig 

(thuis) werken, kun je naar wens aanvragen. 

Lens Academy
De Lens Academy zorgt ervoor dat de mensch van 

Lens profiteert van alle kennis die beschikbaar 

is binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan 

instructiemateriaal van gevolgde cursussen. De 

Lens Academy helpt je om als nieuwkomer de 

organisatie te leren kennen en je vervolgens verder 

te ontwikkelen en te groeien.

Lunch & snacks 

Iedere dag staat er weer een gezonde lunch klaar 

voor alle medewerkers, vers bereid door onze 

inhouse chef. Hiervoor wordt er iedere maand een 

kleine bijdrage van je salaris ingehouden (€3,55 per 

dag). Met voorkeuren of allergieën wordt rekening 

gehouden. Naast de lunch is er ook altijd vers fruit 

of een andere snack aanwezig in de keuken die vrij 

zijn om te pakken!

Sport
Elke woensdag om 17.45 uur wordt er fanatiek 

getraind in de vorm van een bootcamp. We hebben 

ook een heus Lens-voetbalteam. Zij hebben zich 

zelfs  kampioen mogen noemen van het ‘21-’22 

seizoen! Eens in de zoveel tijd wordt de padelbaan op 

de NDSM afgehuurd en ook als je een racefiets bezit, 

zit je goed bij Lens. We hebben een enthousiaste 

wielerclub die bij mooi weer een samen op pad 

gaan. Je kunt ze herkennen aan de flitsende Lens 

wielerclub shirts! 

Pingpong 
Wil je even stoom afblazen tijdens werk? Dat kan 

met de pingpongtafel in de keuken. Durf jij de 

pingpong kampioen uit te dagen voor een potje? 



Winstdeling 

Bij Lens kennen we een winstdeling. Dit betekent 

dat wanneer Lens winst maakt in een jaar een 

gedeelte van deze winst wordt verdeeld onder de 

medewerkers. Dit kan oplopen tot maximaal 5% van 

je jaarsalaris.

Hybride werken 

We werken hybride. Dat betekent dat voor de 

meeste van ons geldt dat je gedeeltelijk op kantoor 

en gedeeltelijk thuis werkt. Bij je start bespreek 

je met je leidinggevende wat deze verdeling gaat 

zijn.  Op de dagen dat je thuis werkt ontvang 

een thuiswerkvergoeding. Dit is €2,15 netto ter 

compensatie van de onkosten die je thuis maakt 

voor bijvoorbeeld koffie, gas/water/licht etc. 

Pensioen 
Elke maand wordt er 2% van je pensioengevend 

salaris in een pensioenpot gestopt. Deze is 

ondergebracht bij Brand New Day. Je kunt daarnaast 

zelf fiscaal voordelig je pensioen via je salaris 

aanvullen met een bedrag naar keuze, dit is niet 

verplicht. 

Tellerkwartiertje 
Elke vrijdagmiddag om 16.00 uur hebben we het 

zogeheten ‘Tellerkwartiertje’. Als iedereen bij elkaar 

staat met een drankje wordt er door een collega een 

onderwerp onder de aandacht gebracht, om aan je 

eigen marketing te werken of om elkaar gewoon 

beter te leren kennen. Kortom, om de interne 

communicatie op peil te houden.

Vrijmibo 

Met het Tellerkwartiertje is het tijd om het weekend 

in te luiden. Elke vrijdagmiddag staat er een koud 

biertje of een wijntje voor je klaar in de keuken!

Uitjes 

Elk jaar ga je samen met je team op pad op kosten 

van Lens. Hoe dit teamuitje wordt ingevuld is 

helemaal aan jullie! Daarnaast gaan we ook elk jaar 

met heel Lens een dagje weg. De organisatie van het 

uitje wisselt per jaar en het blijft tot op de dag zelf 

een verrassing wat we gaan doen. 

Wat je moet ervaren
Onze cultuur! Alle collega’s werken elke dag keihard 

om de projecten van Lens te realiseren, maar 

dit doen we wel in een inspirerende en creatieve 

omgeving.  Wij geloven namelijk dat dit hand in 

hand gaat met een prettige werksfeer.


