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Inleiding 

De Jeugdzorg staat voor een ingrijpende stelselwijziging. Door deze wijziging, kortweg 'de transitie' 

genoemd, worden taken die nu nog tot het domein van de provinciaal georganiseerde Bureaus 

Jeugdzorg behoren, overgeheveld naar de gemeenten. De transitie gaat daarnaast gepaard met 

inhoudelijke veranderingen (transformatie) en bezuinigingen. Uitgangspunt is dat het jeugdstelsel 

effectiever georganiseerd wordt. De nadruk zal meer komen te liggen op het voorkómen van 

problemen. Kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen omgeving, gezin en school, ook als er 

problemen zijn. Drang en dwangmaatregelen worden tijdelijk ingezet zodat kinderen zo snel mogelijk 

hulp en ondersteuning ontvangen in hun eigen lokale netwerk. 

Tot 1 januari 2015 voeren de Bureaus Jeugdzorg de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, 

Toegangstaken en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) uit. 

Per 1 januari 2015 wordt de huidige Wet op de Jeugdzorg vervangen door de Jeugd wet. Door de 

wetswijzigingen worden meer taken van het rijk en provincie gedecentraliseerd naar de 

gemeenten. Het Toegang deel is niet op dezelfde wijze belegd in de nieuwe wet. Dit wordt een 

gemeentelijke taak uitgevoerd door professionals die bij de gemeenten in dienst zijn. 

Doelstelling is om dit zo dicht mogelijk en lokaal bij de klant georganiseerd te hebben, daarom is 

gekozen voor GGD Groningen omdat deze instelling qua inhoud van het werk de meeste 

overeenkomsten heeft. Hierbij geldt dat er sprake is van de Wet Overgang van onderneming. 

De werknemers van Bureau Jeugdzorg Groningen vallen onder het arbeidsrecht, de CAO 

Jeugdzorg en aanvullende arbeidsvoorwaarden van Bureau Jeugdzorg Groningen. De 

werknemers van de Toegang komen vanaf 1 januari 2015 in dienst van de GGD Groningen en 

vallen per die datum onder het ambtenarenrecht, de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente 

Groningen en andere rechtspositionele regelingen geldend binnen de gemeente Groningen. Dit 

sociaal plan ziet toe op een zorgvuldige overgang in de rechtspositie van betrokken werknemers. 

Daar waar in dit sociaal plan 'medewerker' staat, kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden. 
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Ondergetekenden: 

Enerzijds 

1. Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de drs.

M.S.R Sitalsing, voorzitter van de Raad van Bestuur, hierna te noemen latende partij of

verder te noemen BJZ Groningen 

2. GGD Groningen, onderdeel gemeente Groningen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

door de, heer drs. P.J.L.M. Teesink, hierna te noemen ontvangende partij of verder te

noemen GGD Groningen

en 

3. de vereniging ABVAKABO/FNV, gevestigd te Zoetermeer, hierbij rechtsgeldig

vertegenwoordigd door mw. D. Dorenbos, bestuurder regio Noord

4. de vereniging CNV Publieke zaak, gevestigd te Den Haag, hierbij rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer 0. Overbeek, bestuurder Markt & Welzijn

5. de vereniging FBZ, gevestigd te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. B.

Sprokholt, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden.

Hierna te noemen werknemersorganisaties 

anderzijds 

komen het volgende sociaal plan overeen: 
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Hoofdstuk 1 

1.1 Preambule 

Algemene bepalingen 

De Bureaus Jeugdzorg in de huidige hoedanigheid bestaan niet meer per 1 januari 2015. Op grond 

van de nieuwe Jeugdwet zullen een groot aantal taken per 1 januari 2015 worden overgedragen aan 

de gemeenten. Door de wetswijzigingen worden meer taken van het rijk en provincie 

gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het Toegang deel is niet op dezelfde wijze belegd in de 

nieuwe wet. Dit wordt een gemeentelijke taak uitgevoerd door professionals die bij de gemeenten in 

dienst zijn. 

Doelstelling is om dit zo dicht mogelijk en lokaal bij de klant georganiseerd te hebben, daarom is 

gekozen voor GGD Groningen omdat deze instelling qua inhoud van het werk de meeste 

overeenkomsten heeft. 

De werknemers van Bureau Jeugdzorg Groningen vallen onder het arbeidsrecht, de CAO 

Jeugdzorg en aanvullende arbeidsvoorwaarden van Bureau Jeugdzorg Groningen. De 

werknemers van de Toegang komen vanaf 1 januari 2015 in dienst van de GGD Groningen en 

vallen per die datum onder het ambtenarenrecht, de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente 

Groningen en andere rechtspositionele regelingen geldend binnen de gemeente Groningen, waarbij 

het volgende van toepassing is: 

Alle medewerkers die overgaan naar de GGD Gemeente Groningen krijgen een 

werkgelegenheidsgarantie gedurende de looptijd van dit sociaal plan, zijnde tot en met 31 

december 2017. 

Alle medewerkers die overgaan naar de GGD Gemeente Groningen krijgen een 

salarisgarantie tot het maximum van hun huidig salarisniveau, in casu hun huidige 

salarisschaal. De inschaling bij de GGD Groningen vindt plaats conform de op dit moment 

geldende regelgeving in de ARG (Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen). 

De functies van de medewerkers van BJZ worden, naar verwachting, voor eind 2015 

beschreven en gewaardeerd volgens het naar alle waarschijnlijkheid nieuw in te voeren 

systeem HR21. In mei 2015 zullen de bij dit sociaal plan betrokken partijen geïnformeerd 

worden door de gemeente Groningen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de 

beschrijving en waardering van de functies. 

Alle medewerkers krijgen de gelegenheid en de garantie dat zij, ook bij de GGD, kunnen 

blijven voldoen aan de voorwaarden van de Stichting Kwaliteitskader Jeugd . Verplichte 

scholing en de verplichte registratiekosten worden door de GGD vergoed. Scholing in de vrije 

ruimte of scholing ten behoeve van eigen ontwikkeling (niet verplicht voor de uitoefening 

van het vak) kan in overleg worden vergoed maar wordt in beginsel niet vergoed. 

1.2 Doel 

Dit sociaal plan heeft als doel duidelijkheid te scheppen over rechtspositionele gevolgen voor 

werknemers waarop dit plan van toepassing is en biedt, in aanvulling op de 

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen (ARG), nadere maatregelen voor deze 

werknemers. 
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1.3 Uitgangspunten 

1. Voor werkgever en werknemer geldt de inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid

en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan.

2. De werkgever en de betrokken leidinggevenden stimuleren en faciliteren hun medewerkers

actief om zich blijvend te ontwikkelen.

3. Van werknemers wordt een eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief en een positieve

instelling verwacht, waarbij zij permanent aandacht hebben voor en werken aan hun

blijvende en brede inzetbaarheid. Alleen dan zijn zij in staat zo goed mogelijk te anticiperen

op veranderingen.

4. De werkgever koppelt, op basis van het principe 'mens -volgt - werk' de medewerkers aan

de taken die naar GGD Gemeente Groningen overgaan. Op grond van deze koppeling valt de

medewerker onder de werking van dit sociaal plan en als zodanig onder het

reorganisatiegebied.

5. Medewerkers worden overgedragen aan GGD Groningen wanneer:

a) Hun volledige takenpakket wordt overgedragen aan GGD Groningen of

b) Een deel van hun takenpakket wordt overgedragen aan GGD Groningen en dit deel meer

of gelijk is aan 50%.

6. Als er twijfel bestaat over de toepassing van het 4
e 

en s
e 

lid van dit artikel, beslist de

bestuurder van BJZ.

7. Eventuele nadelige effecten ten opzichte van de bestaande rechtspositie die niet zijn

geregeld in dit sociaal plan kunnen aan de orde gesteld worden in het reguliere overleg

tussen bestuurder en bonden. De kosten van de afspraken die uit dit overleg naar voren

komen zijn voor rekening en risico van de latende partij.
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1.4 Looptijd 

1. Dit sociaal plan treedt in werking direct na ondertekening door betrokken partijen en heeft

een looptijd tot en met 31 december 2017.

2. Partijen kunnen in onderling overleg dit sociaal plan tussentijds wijzigen indien:

a) Gedurende de looptijd van dit sociaal plan zich omstandigheden voordoen die tot gevolg

hebben dat van BJZ Groningen redelijkerwijs niet meer kan en mag worden verwacht dat zij

de verplichtingen opgenomen in dit sociaal plan gestand houdt;

b) Gedurende de looptijd van dit sociaal plan wetswijzigingen of generieke maatregelen die

gelden voor BJZ Groningen ernstige invloed hebben op de financiële en organisatorische

situatie bij BJZ Groningen en daardoor de financiële effecten van dit sociaal plan substantieel

groter zijn dan voorzien bij de totstandkoming van dit sociaal plan.

3. In april 2015 zal het proces en de voortgang van de overgang van BJZ naar GGD Groningen

worden geëvalueerd door de op dit moment bij het sociaal plan betrokken partijen. Daarna

volgt er in oktober 2015, in 2016 en in 2017 opnieuw een evaluatie tenzij een van de partijen

aangeeft geen agendapunten te hebben. Tijdens het overleg in april 2015 zal overlegd

worden wie bij de volgende evaluatiemomenten aanwezig zullen zijn.

1.5 Werkingssfeer

1. Dit sociaal plan is van toepassing op BJZ Groningen en de werknemers met een

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die bij BJZ Groningen in dienst zijn en die

overgaan naar de GGD, onderdeel gemeente Groningen (mens volgt werk).

2. Dit sociaal plan is niet van toepassing op werknemers voor wie al een procedure tot

beëindiging van hun dienstverband is opgestart zoals langdurig zieken na 2 jaar ziekte,

werknemers voor wie een ontslagprocedure is gestart wegens onvoldoende functioneren en

medewerkers die om ontslag wegens vervroegde uitdiensttreding of daarmee vergelijkbare

regelingen hebben verzocht.

1.6 Hardheidsclausule 

In gevallen waarin dit sociaal plan naar het oordeel van de werkgever leidt tot een onbillijke situatie 

voor de individuele medewerker, zal de werkgever in de voor de werknemer gunstige zin van het 

hierin bepaalde afwijken. In gevallen dat de werknemer meent dat sprake is van een onbillijke 

situatie kan de werknemer schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij de werkgever. Door 

andere werknemers kunnen aan aanspraken als gevolg hiervan, aan een individuele medewerker 

gedaan, geen rechten aan worden ontleend. 

1.7 Cumulatiebepaling 

Dit sociaal plan komt vanaf de datum van inwerkingtreding in de plaats van eventuele eerdere sociale 

plannen en het voormalig 'sociaal statuut' van Bureau Jeugdzorg Groningen. Dit laat onverlet 

eventuele rechten, die werknemers al genieten op basis van die plannen. 

1.8 Definities / begripsomschrijvingen 

ARG 

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen. 
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Bezwarencommissie: 

De commissie die de werknemer dan wel de werkgever kan adviseren over de toepassing van de in 

het sociaal plan beschreven bepalingen. 

Brutosalaris: 

Onder brutosalaris wordt verstaan het tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen 

bruto maandsalaris inclusief een vaste persoonlijke toelage, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

Netto/bruto: 

Alle in dit sociaal plan genoemde bedragen zijn bruto, tenzij ze uitdrukkelijk als 'netto' worden 

vermeld. De werkgever pleegt de wettelijk verplichte inhoudingen. Vergoedingen worden slechts 

onbelast uitgekeerd voor zover fiscale en sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet. 

CAO: 

De CAO zoals bedoeld in dit sociaal plan is de CAO Jeugdzorg. 

Functie: 

De door de werknemer uitgeoefende taken en verantwoordelijkheden zoals overeengekomen in de 

arbeidsovereenkomst en vastgelegd in de functiebeschrijving alsmede de omvang van het 

dienstverband. 

Plaatsingsbesluit: 

Een schriftelijk bericht van de werkgever aan de werknemer waarin het besluit tot plaatsing wordt 

medegedeeld. 

Reorganisatie: 

Een wijziging in de organisatie van (een deel van) de onderneming, die een wijziging in de 

arbeidssituatie van één of meerdere medewerkers tot gevolg heeft. 

Latende werkgever: 

Bureau Jeugdzorg Groningen 

Ontvangende werkgever: 

GGD Groningen, gemeente Groningen 

Werkgever 

Zowel de latende als de ontvangende werkgever 

Werknemer: 

Iedere persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op de datum van 

inwerkingtreding van dit sociaal plan in dienst is bij de latende werkgever. 
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Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure 

2.1 Inleiding 

1. Deze plaatsingsprocedure verloopt in stappen. In dit hoofdstuk worden de stappen nader

uitgewerkt. 

2. De werkgever geeft uitvoering aan het besluit tot reorganisatie. De personele invulling vindt plaats

volgens onderstaande stappen en met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit sociaal plan. 

3. Bij plaatsing van werknemers hebben werkgever en werknemer een wederzijdse

inspanningsverplichting en verantwoordelijkheid. 

2.2 Stappenplan 

2.Z.1 lnstemmingsaanvraag

Op basis van een voorgenomen besluit van de werkgever wordt een instemmingsaanvraag 

voorgelegd aan de Ondernemingsraad zoals bedoeld in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden 

en artikel 5.4.1 van de CAO Jeugdzorg. 

2.2.Z Uitgangspunten 

2.2.2.1 Uitgangspunt bij de toepassing van dit hoofdstuk is 'mens volgt werk'. 

2.2.2.2 Bepalend bij dit uitgangspunt vormt de functie zoals die bij de werkgever werd uitgevoerd. 

2.2.2.3 Er is sprake van 'mens volgt werk' als de functie voor 50% of meer gelijk blijft. 
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Hoofdstuk 3 Rechtspositie 

3.1 Arbeidsvoorwaarden 

GGD Groningen hanteert de arbeidsvoorwaarden uit de Arbeidsvoorwaarden regeling gemeente 

Groningen en de bijbehorende regelgeving. 

3.2 Ontslag en aanstelling 

Aan de medewerker die naar de GGD Groningen overgaat, wordt met toepassing van de voor hem 

geldende regelgeving door de werkgever ontslag verleend, onder gelijktijdige aanstelling bij GGD 

Groningen. 

3.3 Dienstverband 

De medewerker krijgt bij GGD Groningen een in aard, omvang en duur gelijk dienstverband als het 

dienstverband bij BJZ op de dag van ontslag. 

3.4 Salaris 

3.4.1 De medewerker die wordt geplaatst in een functie bij GGD Groningen waaraan een lager of 

gelijk salaris is gekoppeld dan de functie waaruit hij vertrekt, behoudt het recht op het salaris en het 

salarisperspectief in de aan de functie gekoppelde functieschaal. Als medewerkers tijdens het 

dienstverband met BJZ salarisafspraken hebben gemaakt, zullen deze afspraken gehandhaafd 

blijven. 

3.4.2 De medewerker wordt bij de GGD Groningen ingeschaald op het bruto salaris gelijk aan het 

bruto salaris bij BJZ. Komt het bedrag gelijk aan het bruto salaris bij BJZ niet voor in de bij de functie 

behorende salarisschaal, dan vindt inschaling plaats op het naasthogere bedrag van die schaal. 

3.4.3 Indien de medewerker individueel verworven rechten heeft en deze rechten zijn schriftelijk 

vastgelegd, garandeert GGD Groningen deze rechten. 

3.5 Diensttijd 

De bij de latende werkgever en diens rechtsvoorgangers opgebouwde diensttijd worden geacht 

dienstjaren bij de GGD Groningen te zijn en tellen derhalve mee voor de toepassing van de 

rechtspositieregelingen van GGD Groningen waar diensttijd van belang is. 

3.6 Ambtsjubileum 

In de CAO Jeugdzorg hebben medewerkers ook recht op een ambtsjubileumgratificatie bij een 12,5 

en 30 jarig dienstverband. De rechtspositionele regelingen binnen GGD Groningen kennen deze twee 

ambtsjubilea niet. Als een medewerker binnen 5 jaar na de overgang met ingang van 1 januari 2015 

alsnog zijn 12,5 of 30 jarig ambtsjubileum viert, dan heeft deze medewerker alsnog recht op de 

gratificatie genoemd in het huidig artikel 28.3 van de cao Jeugdzorg (met een looptijd tot 30 april 

2015) welke luidt: 

28.3 Jubileumgratificatie 

a. De werknemer, die al of niet met onderbreking in dienst is geweest van één of meer werkgevers,

die onder de werkingssfeer van deze cao, de cao Gezinsverzorging, de cao Welzijn &

Maatschappelijke Dienstverlening of het Rechtspositiereglement Bijzonder Jeugdwerk vallen, heeft

recht op een jubileumgratificatie bij het volbrengen van een diensttijd van 25, 30 of 40 jaar en wel

bij:
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• 25 dienstjaren: een half maandsalaris;
• 30 dienstjaren: drievierde maandsalaris;
• 40 dienstjaren: een heel maandsalaris.

Met betrekking tot de BJZ wordt mede als diensttijd aangemerkt: 
• met betrekking tot ex-werknemers van BJZ: de tijd die is doorgebracht onder de ambtelijke

rechtspositie direct voorafgaande aan de indiensttreding bij BJZ (inclusief militaire dienst) en de

tijd doorgebracht bij BJZ;
• met betrekking tot nieuw personeel van BJZ: de tijd die is doorgebracht onder het RPBO (als

onderwijzer) voor zover die tijd direct voorafgaat aan de indiensttreding bij de Stichting BJZ.

b. De werknemer, die al of niet met onderbreking in dienst is geweest van één werkgever die onder

de werkingssfeer van deze cao valt, heeft recht op een jubileumgratificatie bij het volbrengen van

een diensttijd van 12½ jaar.

De gratificatie bedraagt in dat geval: een vierde maandsalaris.

c. Voor de toepassing van a. en b. wordt onder maandsalaris begrepen:

1. het salaris als bedoeld in artikel 1 sub e., omgerekend naar de gemiddelde omvang van het

dienstverband in de voorafgaande gehele werkperiode mits dit aantoonbaar is door de werknemer,

vermeerderd met;

2. vakantietoeslag over de gemiddelde omvang en;

3. het bedrag dat in 3 maanden voorafgaande aan het jubileum gemiddeld per maand aan

onregelmatigheidstoeslag is genoten. 

Voor de overige ambtsjubilea (25 en 40 jaar) wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente 

Groningen gevolgd. 

3.7 Verlof 

Medewerkers nemen het saldo aan wettelijk en bovenwettelijk verlof, waarover zij beschikken op 

het moment van overgang mee naar GGD Groningen, met een maximum van 80 uren bij een voltijds 

aanstelling, voor deeltijders is dit naar rato van het dienstverband. Indien het aantal verlofuren op de 

implementatiedatum hoger is dan het maximum aantal uren van 80 (voor deeltijders naar rato van 

het dienstverband), doet de leidinggevende voorafgaand aan de overgang een opname

/uitbetalingsvoorstel aan de betreffende medewerker. 

Met ingang van 1 januari 2015 gelden de verlofregelingen van de ARG waarbij het volgende 

opgemerkt wordt. 

Bij de GGD Groningen hebben medewerkers 14,4 uur bovenwettelijk verlof per jaar. Bij BJZ is dat 56 

uur op jaarbasis. Het bovenwettelijk verlof bij de GGD wordt uitgebreid met leeftijdsverlofuren. Dit 

houdt in dat een werknemer met ingang van een bepaalde leeftijd er meer bovenwettelijke uren bij 

krijgt. Op een bepaald moment is er dan ook geen verschil meer tussen de bovenwettelijke 

verlofuren bij BJZ en bij de GGD. Echter, in het kader van dit sociaal plan wordt afgesproken dat het 

verschil tussen het bovenwettelijke verlof bij BJZ en bij de GGD op 31 december 2014 berekend 

wordt per medewerker. De uitkomst hiervan wordt dan in 5 jaar tijd afgebouwd naar O volgens de 

volgende staffel 100 - 80 - 60 - 40 -20 - 0 . In 2020 hebben de medewerkers dan ook geen recht 

meer op meer bovenwettelijk verlof dan hun collega's die al in dienst waren van de GGD Groningen 

voor 1 januari 2015. 
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Voor wat betreft het vitaliteitsverlof is afgesproken dat medewerkers van BJZ recht houden op het 

vitaliteitsverlof. Dit vitaliteitsverlof wordt ook afgebouwd volgens de volgende staffel 100 - 80 - 60 -

40 - 20. Hierbij is echter afgesproken dat er minimaal tweemaal de arbeidsomvang per week 

overblijft. Het vitaliteitsverlof wordt niet afgebouwd naar 0. 

3.8 Reiskosten 

Voor wat betreft de reiskosten geldt vanaf 1 januari 2015 de vergoedingsregeling reiskosten GGD 

Groningen. Medewerkers worden op grond hiervan ingedeeld in ambulante en niet ambulante 

functies. Voor de exacte regeling wordt verwezen naar bijgaande regeling. 

Mocht op 1 januari 2016 blijken dat de medewerkers vanuit Bureau Jeugdzorg nadelige gevolgen 

ervaren van deze overgang, dan worden deze nadelige gevolgen gecompenseerd volgens 

onderstaande tekst: 

Medewerkers waarvoor de vergoedingsregeling aantoonbaar nadelig uitpakt (netto meer dan 50 

euro nadeliger t.o.v. het laatste jaar voorafgaand aan deze regeling), hebben recht op de 

overgangsregeling. 

Na afloop van het eerste jaar van deze nieuwe regeling wordt het netto verschil bepaald tussen de 

uitbetaalde reiskosten over de laatste 12 maanden van de oude regeling en de eerste 12 maanden 

van de nieuwe regeling. Indien de uitbetaalde reiskosten over de eerste 12 maanden van de nieuwe 

regeling lager zijn dan over de laatste 12 maanden van de oude regeling en dit netto verschil is groter 

dan 50 euro, komt de betreffende medewerker in aanmerking voor compensatie. 

Is daarbij het netto verschil groter dan 750 euro op jaarbasis, dan krijgt betreffende medewerker 

over het 1 
e jaar van de nieuwe regeling 75% van het nadelig effect gecompenseerd, het 2

e jaar 50% 

en het 3
e 

jaar 25%. Daarna vindt er geen compensatie meer plaats. 

Is het netto verschil groter dan 50 euro maar kleiner dan 750 euro op jaarbasis, dan krijgt 

betreffende medewerker over het 1 e jaar van de nieuwe regeling 66% van het nadelig effect 

gecompenseerd en het 2
e 

jaar 33%. Daarna vindt er geen compensatie meer plaats. 

Dit nadelig effect wordt eenmalig vastgesteld en blijft gelden zolang betreffende medewerker 

gedurende de afbouwregeling werkzaam blijft in dezelfde functie. 

Medewerkers die naar verwachting meer dan 750 euro netto per jaar er op achteruit gaan, kunnen 

een verzoek indienen om op voorschotbasis gedurende het 1 e en het 2e jaar van de nieuwe regeling 

reeds per kwartaal een deel van het te verwachten compensatiebedrag te ontvangen. 

3.8.1 Reistijd 

Bij de GGD Groningen kennen we geen compensatie in reistijd zoals dit bij BJZ wel gebruikelijk lijkt te 

zijn. Uitgangspunt hierbij is dat er geen reistijd compensatie gegeven wordt. In individuele situaties 

kan echter met de betreffende leidinggevende overlegd worden over een in die situatie passende 

oplossing. Hier zal in redelijkheid mee omgegaan worden. 
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3.9 Pensioen 

Medewerkers van BJZ komen automatisch in het pensioenfonds ABP vanaf het moment van 

aanstelling. Zodra collectieve overdracht mogelijk is, worden de opgebouwde rechten van de 

medewerkers collectief overgedragen aan het ABP. 

3.10 Overige bepalingen 

3.9.1 Mocht een van de werknemers van BJZ ziek zijn op de dag van overgang en uiteindelijk blijkt 

dat er een WGA traject opgestart dient te worden, dan zijn de kosten hiervan voor de latende partij. 

Hoofdstuk4 Bezwarencommissie 

4.1 Bezwarencommissie 

1. De partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie leden en

drie plaatsvervangende leden. 

2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt:

a) Eén lid en diens plaatsvervanger worden benoemd op voordracht van de latende werkgever.

b) Eén lid en diens plaatsvervanger worden benoemd op voordracht van ABVAKABO/FNV, CNV

Publieke zaak en FBZ. 

c) Eén lid of diens plaatsvervanger worden benoemd als onafhankelijke voorzitter c.q.

plaatsvervangend voorzitter op voordracht van de latende werkgever - en werknemersorganisaties 

gezamenlijk. 

3. Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen werknemer of bestuurslid zijn van de

eigen organisatie. 

4. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de latende werkgever.

5. De commissie wordt voor de eerste keer samengesteld op het moment dat het eerste verzoek is

ingediend. 

6. Als de werknemer een bezwaar wil maken tegen een beslissing uit hoofde van dit sociaal plan, kan

hij dit doen bij de bezwarencommissie, aangesteld naar aanleiding van dit sociaal plan. 

4.2 Werkwijze bezwarencommissie 

1. De werknemer kan zich tot twee weken na schriftelijke ontvangst van een besluit op grond van dit

sociaal plan, wenden tot de commissie met het verzoek het besluit te beoordelen. 

2. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen vier weken na de indiening van

het bezwaarschrift. 

3. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de latende werkgever gehoord, waarbij zij zich

door een raadsman kunnen laten bijstaan. 

4. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders

besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de latende werkgever. 
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5. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, die niet

openbaar is, al dan niet met plaatsvervangers. 

6. De latende werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de

bezwarencommissie te verlenen. 

7. De bezwarencommissie doet een schriftelijke uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het

door de werknemer ingediende bezwaar. 

8. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen -

met redenen omkleed- bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de latende werkgever 

medegedeeld. 

9. Op grond van het advies van de bezwarencommissie neemt de bestuurder van de latende

werkgever binnen twee weken een definitief gemotiveerd besluit. 

10. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet

ontvankelijk verklaard indien het bezwaar voor de aanmelding van de bezwarencommissie of tijdens 

behandeling door de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt door de latende 

werkgever of de werknemer. 

ll. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht.

12. Aan het verloop van de bezwaarschriftenprocedure is geen opschortende werking verbonden.
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Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 

Deze regeling kan worden aangehaald als Sociaal plan Bureau Jeugdzorg Groningen. 

Aldus overeengekomen te Groningen, december 2014 
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Verklaring 

In aansluiting op het Sociaal Plan artikel 3.8 Pensioen zoals vastgelegd in het Sociaal Plan 
Bureau Jeugdzorg (BJZ) - gemeente Groningen december 2014, 

ÎJr-iw 
In het bijzonder de overgang van de bij PFWZ opgebouwde voorwaardelijke pensioen 
rechten; 
De nadien door ABP geformuleerde voorstellen; 
Gelet op de door de Nederlandse Bank gestelde eisen; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d.25 november 
2014. 

Komen de gemeente Groningen, in dezen in rechte vertegenwoordigd door de heer dr 
P.J.L.M. Teesink en de in commissie vertegenwoordigde vakbonden Abvakabo FNV, CNV 
Publieke Zaak en FBZ overeen in te stemmen met het volgende: 

Het ABP neemt met de collectieve waardeoverdracht de overdracht van de voorwaardelijke 
pensioen rechten naar vaste rechten voor haar rekening en verklaart de affinancieringstermijn 

"'""'.,._.,.......,i,..,.,tt"d van 55 jaar niet van toepassing.

' 

Gemeente roningen 
Namens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. P.J.L.M. Teesink 

geves gd te Zoetermeer 
s deze rechtsgeläig vertegenwoordigd door mw. D. Dorenbos 

----

FBZ gev 1g te Utrecht 

Namens eze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. B. Sprokholt






