
Inhoudelijke wijzigingen  
 
Artikel 1.16 uitwisselbare functies 

Artikel 4.4.b  reorganiseren 

In beide artikelen wordt bij uitwisselbare functies voortaan verwezen naar de Beleidsregels Ontslagtaak UWV 

zodat er geen misverstand kan ontstaan wat daaronder verstaan moet worden. 

 

Artikel 3.6  einde arbeidsovereenkomst 

In artikel C staat dat de opzegging moet schriftelijk gebeuren.  

Geschrapt is de toevoeging ‘onder opgave van redenen’ 

 

Artikel 3.10.2 wachtgeldregeling 2 

Bij wachtgeldregeling 2 is toegevoegd ‘niet zijnde arbeidsongeschiktheid’. In het oude artikel wat het 

onduidelijk of dat daaronder verstaan kon worden.  

 

artikel4.2  Schade tijdens het werk 

Dit artikel is herschreven na toetsing door een aansprakelijkheidsjurist van Achmea. Nu wordt voortaan 

verwezen naar het bepaalde in het BW:  

‘ In het Burgerlijk Wetboek staat beschreven wat de rechten en plichten zijn van de werkgever en de 

werknemer als er sprake is van schade tijdens het werk.’  Dat hoeft niet nog een keer in de cao herhaald te 

worden. Het maximale schadebedrag van €5000 is er ook uitgehaald. 

 

Artikel 4.6 personeel overnemen bij een aanbesteding 

Dit artikel is leesbaar gemaakt. Tijdens het OAJ van 14-4-2015 is besloten om de  afspraak met een jaar te 

verlengen, de afspraak geldt dus tot 30 april 2016.  

 

Artikel 5.3 Gedragscode : wat moet de werknemer doen?  

Dit artikel is ook met de aansprakelijkheidsjurist besproken.  

- Het hoofdstuk begint met ‘de werknemer is verplicht alles te doen wat van een goed werknemer verwacht 

mag worden’ (bij de werkgever is eenzelfde bepaling opgenomen) 

- Het schadegedeelte is hier verwijderd en verplaatst naar 4.2.  

- Verwezen wordt naar een gedragscode die iedere organisatie moet hebben voor 1-5-2016.  

- Tot die tijd is een rijtje van de oude ‘ontoelaatbare handelingen’ opgenomen waar de werknemer zich in 

ieder geval moet houden.  

Artikel 62 Plaats- en tijd onafhankelijk werken 

Dit is een nieuw artikel en bestaat uit combinatie van de oude artikelen 5.9, 17 lid 5 en 29.9. In het nieuwe 
artikel is geschrapt ‘minimaal één dag per week’. 

 
Artikel 7.8 Wanneer ontvangt de werknemer zijn salaris? 

In het nieuwe artikel is de mogelijkheid tot het verstrekken van een voorschot van 75% verwijderd.  

 
Artikel 8.c Overwerk 

Er is een nieuw lid C toegevoegd: ‘Zit de werknemer in salarisschaal 9 of hoger? Dan heeft de werknemer  in 

geval van overwerk in opdracht van zijn werkgever recht op compensatie in tijd voor de uren die de werknemer 

heeft overgewerkt. De werkgever kan in overleg met de werknemer er ook voor kiezen om de  deze extra 

gewerkte uren uit te betalen. De werknemer komt daarbij niet in aanmerking voor de extra vergoeding van 

25% als bedoeld in lid a van dit artikel’. 

Dit was eerst niet in de cao geregeld.  

 



Artikel 8.8 Telefoonkosten 

In dit artikel is de vergoeding voor de aansluitkosten van de telefoon verwijderd.  

 
Artikel 10.7 Wanneer wordt het salaris niet doorbetaald?  

In de oude cao stond een onvolledige opsomming. Daarom is ook op deze plek ervoor gekozen om naar het BW 
te verwijzen: ‘De werkgever hoeft bij arbeidsongeschiktheid het salaris niet door te betalen als een 
omstandigheid genoemd in artikel 7:629 lid 3 BW zich voordoet’.   

 
Artikel 12.3.b 

Het is niet meer mogelijk om van de OBU of de Vut gebruik te gaan maken. Daarom worden bepalingen 
verwijderd die daar over gaan.  

 
Artikel 14.5 Wie zit er in de commissie? 

In dit artikel is toegevoegd: De leden worden benoemd voor twee jaar. Na twee jaar kunnen ze  opnieuw 

benoemd worden voor twee jaar, en dat maximaal twee keer.’  

Dat was eind 2014 al door het OAJ besloten en wordt nu in de cao opgenomen. 

 

Bijlage 3  Gezinshuisouders: 

artikel 2c: Eerst was het onduidelijke begrip ‘netto beschikbare arbeidsduur’ opgenomen. Dat is nu vervangen 

door ‘maximaal 8 % van de overeengekomen arbeidsduur  kan ingezet worden  voor werkoverleg en opleiding 

en/of bijscholing’. 

Artikel 5c: aan de vergoedingsregeling in verband met verhuizing wordt toegevoegd: ‘verhuizing vanwege 

pensioen’ in plaats van OBU en VUT. 

 

Bijlage 4  Ontheffingsregeling 

Deze is aangepast aan de eisen die de Stichting van de Arbeid sinds 1 juli 2014 stelt.  

 

Bijlage 6  Wachtgeldregelingen 

In beide wachtgeldregelingen zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen opgenomen:  

Artikel 1.3: de diensttijdbepaling is aangepast. De opname van Orthopedagogisch Centrum De Marke te 

Rekken is verwijderd: de specifieke aandacht is niet nodig omdat de rechtsopvolger gewoon onder de cao 

jeugdzorg valt. De twee subbepalingen (b1 en b2) zijn nu geldig voor iedere diensttijdbepaling. In de oude 

versie leek het erop dat dat alleen voor De Marke zou gelden.  

 

Artikel 1.4.c en 2.4.b: in deze artikelen is de aansluiting met het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd 

kloppend gemaakt. (er stond ‘eerste dag  van de maand waarin hij de aow-gerechtigde leeftijd bereikt’ dat is nu 

geworden ‘tot de dag waarop hij de aow-gerechtigde leeftijd bereikt’) 

 

Artikel 1.7.g en 2.7.d.Dit artikel kan verwijderd worden omdat de werknemer geen aanspraak meer kan maken 

op de OBU of VUT.  

 

Artikel 1.8.d / 1.9 a  en artikel 2.8.d / 2.9.a 

De definitie van passende baan en consequenties bij weigering zijn aangepast. 

In 1.8.d. en 2.8.d. (wanneer beëindiging) staat nu : ‘als de werknemer een passende functie heeft geweigerd, 

die hem werd aangeboden door zijn voormalige werkgever  vanaf de mededeling van zijn ontslag’. 

Bij 1.9.a en 2.9.a (bij vermindering wachtgeld): het wachtgeld wordt verlaagd als de werknemer weigert een 

aangeboden passende functie te aanvaarden, onverminderd het bepaalde in 1.8.d/2.8.d’  

 

Artikel 1.12: wachtgeld bij overlijden 



voorgesteld wordt om het laatste aandachtsstreepje te verwijderen uit de cao: Heeft de werknemer geen 

nabestaanden? En heeft de werknemer te weinig geld om de laatste ziektekosten of de kosten van de uitvaart 

te betalen? Dan kan het wachtgeldbedrag waar de nabestaanden recht op hadden gehad, hiervoor worden 

gebruikt.  

 

Artikel 1.13  opbouw vrijwillig pensioen 

De situatie on de 1.13 b kan niet meer bestaan, dus wordt geschrapt.  

 

Artikel 2.5  hoogte van wachtgeld 

De als derde genoemde uitkering wordt verwijderd omdat geen aanspreek meer gemaakt kan worden op 

uitvoeringsregeling P (obu-vervangende maatregel).  

 

Artikel 2.7.d  wordt ook verwijderd omdat die situatie niet meer kan bestaan. 

 

 

Bijlagen Functieboek: 

Bijlage 11B: 

Artikel 3.7 / 4.5 : de interne bezwaarcommissie / landelijke beroepscommissie wordt opgeheven als het 

nieuwe functieboek is ingevoerd en de bezwaren zijn afgehandeld.  

Artikel 4.1 / 5.1: de LBC kan alleen maar adviezen behandelen als deze niet-bindend zijn.  

 


