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PREAMBULE
De Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (STOJAH) verzorgt sinds 1 
januari 2015 ten behoeve van onder andere de gemeente Leldschendam-Voorburg, de activiteiten 
voortvloeiend uit de Jeugdwet.
In een Overeenkomst van Overdracht is bij de oprichting van STOJAH opgenomen dat de 
medewerkers bij liquidatie van STOJAH - uiterlijk per 1 januari 2018 - worden overgenomen door de 
betreffende gemeenten, met behoud van arbeidsvoorwaarden en anciënniteit als uitgangspunt.

Per 1 januari 2018 worden de activiteiten voortvloeiend uit de Jeugdwet door de gemeente 
Leidschendam-Voorburg zelf voortgezet. Dit Sociaal Overdrachtsplan beschrijft de voorwaarden die 
van toepassing zijn op de overdracht van taken en werkzaamheden voor de medewerkers van

Onder gelijktijdige aanstelling bij de gemeente Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2018 wordt de 
arbeidsovereenkomst tussen de medewerker met STOJAH met wederzijds goedvinden beëindigd. 
Hierop zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het arbeidsrecht van 
toepassing. Als gevolg van deze overgang zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden.

Dit Sociaal Overdrachtsplan heeft als doel, duidelijkheid te scheppen over de rechtspositionele 
gevolgen voor de medewerkers die het betreft en geeft de collectieve garanties en de basis voor de 
individuele garanties. Deze garanties betreffen minimaal het behoud van het niveau van de huidige 
arbeidsvoorwaarden, diensttijd en individueel verworven en vastgelegde rechten van die 
medewerkers.

Dit Sociaal OverdachtsPlan treedt in werking op 1 januari 2018.

Het Sociaal OverdachtsPlan bevat de afspraken rond de overgang van medewerkers zoals gemaakt 
tussen:

a. de werkgever:
o de Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden, hierna te 

noemen: de oude werkgever;
o de gemeente Leidschendam-Voorburg, hierna te noemen: de nieuwe werkgever;

STOJAH.

en

b. de vakorganisaties vertegenwoordigd:
o FNV Zorg & Welzijn, gevestigd te Amsterdam;

en
CNV Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht; 
en
FBZ, gevestigd te Utrecht;

gezamenlijk hierna te noemen: partijen.
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Inleiding
Bij de nieuwe werkgever is de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Leidschendam- 
Voorburg (ARLV ) van toepassing.

De verschillen tussen de rechtspositieregelingen van de oude werkgever, de CAO Jeugdzorg enerzijds 
en de ARLV anderzijds zijn vergeleken.
De daarbij gebleken verschillen worden met dit Sociaal OverdrachtsPlan afgedekt. Het Sociaal 
OverdachtsPlan is enkel van toepassing op de overgang van medewerkers In vaste dienst bij STOJAH, 
die per 1 januari 2018 worden aangesteld bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

In de door de nieuwe werkgever aan te bieden aanstelling worden de afspraken met betrekking tot 
verworven rechten per individuele medewerker vastgelegd.

De functienaam en functiebeschrijving staan vermeld in de aanstellingsbrief van de nieuwe 
werkgever. De nieuwe werkgever plaatst de medewerker in een vergelijkbare functie zoals door de 
medewerker het laatste jaar bij de oude werkgever werd vervuld. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de eventuele vastgestelde medische beperkingen van de medewerker zoals deze zijn 
opgenomen in het personeelsdossier.

Vanaf de overdrachtsdatum is de ARLV van toepassing op de betreffende medewerkers, tenzij in dit 
Sociaal OverdrachtPlan ander is bepaald.

De personeelszorg voor de uitvoering van dit Sociaal OverdachtsPlan berust tot het moment van 
overgang bij de oude werkgever en vanaf het moment van overgang bij de nieuwe werkgever.

De oude werkgever, de nieuwe werkgever en de medewerker op wie dit Sociaal OverdachtsPlan van 
toepassing is, zijn gehouden hun volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering ervan.

Daar waar in dit Sociaal OverdachtsPlan de mannelijke vorm wordt gehanteerd kan ook de 
vrouwelijke vorm worden gelezen.
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1. Begripsbepalingen 
a Aanstelling

b Arbeidsovereenkomst

c Oude werkgever

d Nieuwe werkgever

e Medewerker

f CAO Jeugdzorg
g ARLV

h Overdracht

i Functie (generiek)

J Werkzaamheden

k Salaris
I Diensttijd

m Toekomstperspectief

n Pensioengevend inkomen bij
de oude werkgever

o Pensioengevend inkomen bij
de nieuwe werkgever:

p Overdrachtsdossler

het dienstverband bij de gemeente zoals bedoeld in 
hoofdstuk 2:1A van de ARLV
Een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 610 van boek 
7 van het Burgerlijk Wetboek
de Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK 
Haaglanden
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg (gemeente) 
de persoon die op 31 december 2017, de dag 
voorafgaand aan de datum van overgang, een vast 
dienstverband heeft bij STOJAH en werkzaamheden 
verricht ten behoeve van het Jeugdteam van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg en door de overgang 
hiervan per 1 januari 2018 in dienst treedt bij de nieuwe 
werkgever
de CAO Jeugdzorg 2017-2019 
de op datum van overgang vigerende 
arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg
de overdracht per 1 januari 2018 van medewerkers naar 
de nieuwe werkgever
het geheel van werkzaamheden dat door de medewerker 
is te verrichten
de in de (generieke) functiebeschrijving genoemde 
hoofdtaken en de individueel overeengekomen 
afspraken met betrekking tot concrete taken en 
werkzaamheden.
het salaris als bedoeld in artikel 7 van de CAO Jeugdzorg 
de bij de rechtsvoorgangers van en de bij STOJAH 
doorgebrachte diensttijd 
de mogelijke toekomstige salarisontwikkelingen 
(periodieken) waarop de medewerker bij goed en 
volledig functioneren uitzicht heeft op basis van de Cao 
Jeugdzorg
het voorde medewerker op datum overgang geldende 
pensioengevend inkomen, zoals bedoeld In het 
Pensioenreglement Zorg en Welzijn, 
het voor de medewerker op peildatum 1 januari 2016 
geldende pensioengevend inkomen, zoals bedoeld in het 
Pensioenreglement ABP
het per medewerker samen te stellen overdrachtsdossier 
waarin de individueel verworven rechten van een 
medewerker zijn beschreven zoals die voor de overgang 
van toepassing zijn bij de oude werkgever en zoals deze 
van toepassing worden na de overgang bij de nieuwe
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werkgever (inclusief de afspraken die gemaakt zijn met 
betrekking tot garanties en de met de medewerker 
overeengekomen loopbaanperspectieven e.d.).

2. Toepassingsbereik
2.1. Dit Sociaal OverdachtsPlan is van toepassing op alle medewerkers die per 1 januari 2018 bij 

de nieuwe werkgever worden aangesteld.
2.2. Dit Sociaal OverdachtsPlan is niet van toepassing op bij STOJAH gedetacheerde 

medewerkers van een andere werkgever, uitzendkrachten, stagairs, freelancers, 
zelfstandigen zonder personeel, vrijwilligers, en andere op vergelijkbare basis bij of voor 
Stojah werkzame personen.

3. Einde dienstverband en indiensttreding
3.1. De medewerker en de oude werkgever beëindigen de arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden per 1 januari 2018. Gelijktijdig wordt de medewerker voor onbepaalde tijd 
aangesteld bij de nieuwe werkgever.

3.2. De medewerker krijgt bij de nieuwe werkgever een in aard, omvang en duur gelijk 
dienstverband.

3.3. Geen van de medewerkers zal gedwongen worden ontslagen als gevolg van de overdracht.
3.4. De medewerker, die niet in dienst wenst te treden van de Gemeente, geeft dit tijdig bij de 

oude en nieuwe werkgever aan. De oude werkgever vraagt alsdan een ontslagvergunning 
wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV aan.

4. Plaatsing van medewerkers
4.1. De oude werkgever verplicht zich vóór de overgang van de medewerkers naar de nieuwe 

werkgever zorg te dragen voor het opstellen van een correct en volledig overdrachtsdossier. 
De medewerker wordt gevraagd zijn individuele overdrachtsdossier te controleren op 
juistheid en volledigheid en voorgezien te ondertekenen,

4.2. De oude werkgever draagt tevens de personeelsdossiers van de medewerkers die in dienst 
treden tijdig over aan de nieuwe werkgever. Niet relevante gegevens worden met 
instemming van de medewerker uit het personeelsdossier verwijderd. Medewerkers krijgen 
voldoende tijd om het personeelsdossier in te zien, te verzoeken om verwijdering van 
gegevens en bezwaar te maken tegen de overdracht van bepaalde gegevens, in 
overeenstemming met de wettelijke regels.

4.3. De medewerker ontvangt een brief van de gemeente over de overdracht en voorlopige 
informatie met betrekking tot wat is opgenomen in het vijfde lid van dit artikel. Gelijktijdig 
ontvangt de medewerker een brief van de oude werkgever met het verzoek de 
beëindigingsovereenkomst, waarin de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden 
wordt beëindigd, te ondertekenen.

4.4. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om de gegevens te controleren en om 
nader te worden voorgelicht over de inhoud van de brief.

4.5. De medewerker ontvangt vóór de overgangsdatum een aanstellingsbesluit van de Gemeente 
en een kennisgeving van uitdiensttreding van STOJAH. De uitdiensttreding bij STOJAH is 
onlosmakelijk verbonden aan indiensttreding bij de Gemeente, tenzij sprake is van de 
situatie als bedoeld in artikel 3.4.
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4.6. Het aanstellingsbesluit bevat in ieder geval de volgende gegevens: 
o naam en adres en geboortedatum van de medewerker;
o datum van indiensttreding; 
o naam organisatieonderdeel; 
o toepasselijk HR21-profiel
o functionele schaal, salaristrede en periodiekdatum (bruto salarisbedrag per maand); 
o formele en feitelijke arbeidsduur (deeltijd); 
o aantal verlofuren;
o individuele en lopende aanspraken en garantietoelagen op basis van dit 5ociaal 

OverdrachtsPlan
o de mee te nemen opgebouwde diensttijd/anciënniteit ex artikel 11 van dit Sociaal 

OverdrachtsPlan
o perspectief zoals bedoeld in artikel 6.4, 
o geregistreerde diensttijd 
o aanspraak op de overgangsregeling verlof 
o Inschrijving BIG register en SJK (indien van toepassing)

4.7. Wijzigingen na de overdrachtsdatum in de plaatsing van de medewerker, die geen verband 
hebben of voortkomen uit deze overdracht vinden plaats met inachtneming van de 
toepasselijke regels in de ARLV, het Sociaal OverdrachtsPlan en andere relevante regelgeving 
van de gemeente,

5. Verplichtingen nieuwe werkgever
5.1. De nieuwe werkgever zal in het kader van de overgang geen medisch(e) keuring en / of 

onderzoek laten uitvoeren,
5.2. De nieuwe werkgever zal bij het plaatsen van medewerkers rekening houden met eventuele 

beperkingen zoals die zijn opgenomen in het overdrachtsdossier.

6. Salarisgarantie bij overdracht
6.1. Het salaris van de medewerker bij de Gemeente wordt vastgesteld aan de hand van 

salarisschaal die hoort bij de functie waarin de medewerker bij de Gemeente zal worden 
geplaatst.

6.2. De medewerker behoudt tenminste het salaris zoals dat voor hem gold vóór de Overdracht. 
Als uitgangspunt bij de vaststelling van het Salaris bij de Gemeente geldt het Salaris dat geldt 
op 31 december 2017.

6.3. Als het bruto maandsalaris van de medewerker (berekend aan de hand van het salaris) niet 
precies overeenkomt met een van de bedragen in de salarisschaal die verbonden is aan de 
functie waarin medewerker wordt geplaatst, wordt het eerstvolgende salaris In die schaal 
toegekend, onverminderd wat is bepaald in artikel 6.5.

6.4. De medewerker heeft bij plaatsing in de aan de functie verbonden salarisschaal perspectief 
op doorgroei in de schaal, in overeenstemming met de belonlngsregels van de Gemeente. 
Dat perspectief is nooit lager dan het perspectief op doorgroei in de schaal dat de 
medewerker zou hebben gehad bij voortzetting van het dienstverband bij STOJAH op grond 
van de Cao Jeugdzorg.

6.5. Als het salaris dat voor de medewerker gold hoger is dan het maximumsalaris van de 
salarisschaal die verbonden is aan de functie waarin de medewerker wordt geplaatst, wordt 
het maximumsalaris in die salarisschaal toegekend en wordt het resterende verschil, tenzij



dit minder dan € 25,- bruto per maand bedraagt, gecompenseerd door toekenning van een 
vaste maandelijkse garantietoelage.

6.6. De garantietoelage wordt voor wat betreft verhoging en grondslagen gelijk gesteld aan het 
salaris zoals bedoeld in artikel 3.3 ARLV.

6.7. Als de medewerker bij voortzetting van het dienstverband bij STOJAH perspectief zou 
hebben gehad op doorgroei in de schaal van de Cao Jeugdzorg, wordt de garantietoelage op 
de datum van de jaarlijkse salarisverhoging dienovereenkomstig verhoogd totdat het 
maximumbedrag van de vóór de overdracht voor de medewerker geldende schaal is bereikt, 
tenzij op basis van de HR-gesprekscyclus er sprake is van onvoldoende functioneren.

6.8. De garantietoelage wordt stopgezet:
o zodra de medewerker vrijwillig een andere functie gaat vervullen waaraan een lagere 

salarisschaal is verbonden;
o zodra de aan de functie verbonden salarisschaal wordt verhoogd als gevolg van 

herwaardering en het nieuwe salaris hoger is dan het oude salaris plus de 
garantietoelage;

o zodra de medewerker een functie gaat vervullen waaraan een hogere salarisschaal is 
verbonden en het nieuwe salaris hoger is dan het oude salaris plus de 
garantietoelage.

6.9. De datum van jaarlijkse salarisverhoging naar de volgende periodiek als bedoeld in artikel 3:4 
ARLV is gelijk aan de periodiekdatum zoals deze voor de medewerker bij STOJAH gold.

7. Pensioen
7.1. Alle medewerkers nemen na de overgang verplicht deel aan de Stichting Pensioenfonds ABP. 

De nieuwe werkgever meldt de medewerkers tijdig bij het ABP aan terwijl de oude 
werkgever de medewerker bij de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) per datum 
van overgang afmeldt.

7.2. Ten behoeve van de medewerker die zoals blijkt uit zijn PFZW pensioenoverzicht over 2017 
aanspraak heeft op voorwaardelijk pensioen als bedoeld in artikel 10.6 van het PFZW 
pensioenreglement, dat vóór de overgangsdatum niet is omgezet In een onvoorwaardelijke 
aanspraak, wordt door de gemeente een financiële voorziening getroffen. Deze voorziening 
wordt getroffen zodra de medewerker na de overgang ononderbroken aangesteld is geweest 
bij de gemeente tot 1 januari 2021, dan wel na de overgang ononderbroken aangesteld is 
geweest bij de gemeente tot de eerste dag van de maand waarin hij 55 jaar wordt vóór 1 
januari 2021.

8. Verlofdagen
8.1. Voor 31 december 2017, heeft de medewerker bij de oude werkgever het recht om niet 

genoten verlofdagen, voor zover het dienstbelang zich daartegen niet verzet, geheel of 
gedeeltelijk op te nemen.

8.2. Op 31 december 2017, heeft, bij het einde van de arbeidsovereenkomst, de medewerker het 
recht op uitbetaling van niet genoten verlofdagen door de oude werkgever.

8.3. Het resterende verloftegoed bij de oude werkgever wordt na datum van overgang 
bijgeschreven op het verloftegoed bij de nieuwe werkgever. De verjaringstermijn voor het 
bovenwettelijk verlof bedraagt vijfjaar.

8.4. De bij de nieuwe werkgever geldende verlofbepalingen zijn vanaf datum overgang onverkort 
op de medewerker van toepassing.
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8.5. Vanwege het verschil in verlofaanspraken bij de oude en de nieuwe werkgever, geldt vanaf 1 
januari 2018, gedurende een periode van tweeëneenhalf jaar (2,5 jaar) een 
overgangsregeling:

a. De verlofaanspraak van de medewerker (bij de oude werkgever over het 
kalenderjaar 2017, op basis van de cao Jeugdzorg wordt vastgesteld (a).

b. De verlofaanspraak van dezelfde medewerker bij de nieuwe werkgever over het 
kalenderjaar 2017 wordt vastgesteld, als ware hij in dienst van de nieuwe werkgever 
(b).

c. De aanspraak onder (b) wordt in mindering gebracht op de aanspraak onder (a)
d. Het resultaat (c) wordt gedurende tweeëneenhalf jaar als bovenwettelijk verlof 

toegevoegd aan het verloftegoed van de medewerker bij de oude werkgever. De 
verjaringstermijn voor deze uren bedraagt 5 jaar.

9. Leeftijdsafhankelljk verlof/Vitaliteitsbudget
9.1. De medewerkers maken per de overgangsdatum aanspraak op leeftijdsverlof, mits zij aan de 

voorwaarden die het ARLV hieraan stelt voldoen. Deze voorwaarden en de hoogte van het 
leeftijdsverlof verschillen met het aantal vitaliteitsuren waarop aanspraak bestaat conform 
het aantal verlofuren dat met het vltaliteitsbudget conform artikel 9.3 van de cao Jeugdzorg 
kan worden ingekocht (inclusief de van het vltaliteitsbudget onderdeel uitmakende garantïe- 
uren die men uit hoofde van bijlage 10 onderdeel 4 van de cao Jeugdzorg toegekend heeft 
gekregen). Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt:

9.2. Medewerkers met een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die op de 
overgangsdatum 50 jaar of ouder zijn, behouden hun aanspraak op de met het 
vltaliteitsbudget corresponderende uren. De aanspraak zal worden gebaseerd op de op de 
Overgangsdatum geldende versies van de cao Jeugdzorg.

9.3. Voor medewerkers met een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die op de 
Overgangsdatum jonger dan 50 jaar zijn, geldt vanwege het verschil in leeftijdsafhankelijke 
verlofaanspraken tussen de Gemeente en Stojah de volgende compensatieregeling:
a) de individuele leeftijdsafhankelijke verlofaanspraak (conform de hiervoor genoemde 

artikelen uit de cao Jeugdzorg) van de Werknemer bij Stojah over het kalenderjaar 
2017 wordt vastgesteld;

b) de individuele aanspraak op leeftijdsverlof van dezelfde Werknemer over het 
kalenderjaar 2017 wordt vastgesteld als ware hij in dienst geweest van de 
Gemeente;

c) de aanspraak onder (b) wordt in mindering gebracht op de aanspraak onder (a);
d) het resultaat van (c) wordt vermenigvuldigd met 2,5 en toegevoegd aan het 

bovenwettelijk verloftegoed van de Werknemer.
9.4. Medewerkers die onder de cao Jeugdzorg vallen en hun vltaliteitsbudget geheel of 

gedeeltelijk voor iets anders dan de Inkoop van verlof hebben aangewend, kunnen eveneens 
een beroep doen op de regeling zoals neergelegd In dit artikel. Voor het bepalen van de 
omvang van de aanspraak als bedoeld onder b dan wel de hoogte van de compensatie als 
bedoeld onder c wordt als uitgangspunt genomen het aantal verlofuren waarop de 
medewerker In 2017 aanspraak zou hebben gemaakt, indien hij zijn vltaliteitsbudget volledig 
zou hebben aangewend voor de aankoop van verlof. De medewerkers ontvangen voor het 
overige geen compensatie in verband met het vervallen van het vltaliteitsbudget
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10. Ambtsjubileumgratificatie
10.1. De medewerker die in 2018 of 2019 een ambtsjubileum van 12,5 jaar zou hebben bereikt 

bij STOJAH behoudt na de overdracht recht op de aan dat jubileum verbonden gratificatie, 
te betalen door de Gemeente bij het bereiken van het ambtsjubileum.

10.2. De medewerker die in 2018 een ambtsjubileum van 30 jaar zou hebben bereikt bij STOJAH 
behoudt na behoudt na de overdracht recht op de aan dat jubileum verbonden gratificatie, 
te betalen door de Gemeente bij het bereiken van het ambtsjubileum.

11. Anciënniteit
11.1. De medewerker behoudt bij overdracht zijn bij STOJAH en rechtsvoorgangers opgebouwde 

diensttijd, zoals geregistreerd in de personeelsadministratie van STOJAH en overgedragen 
aan de Gemeente.

11.2. Deze diensttijd wordt betrokken bij de berekening van rechtspositionele aangelegenheden 
zoals bijv. ambtsjubilea, boventalligheid en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en 
generatiepact.

12. Overige rechten
12.1. Indien op het moment van overgang een studie is begonnen, wordt de aan de medewerker 

door de oude werkgever toegekende studiefaciliteiten, waaronder verlof en vergoeding 
kosten, gegarandeerd bij de nieuwe werkgever.

12.2. Medewerkers krijgen de gelegenheid om na de overdracht te kunnen blijven voldoen aan 
de voorwaarden van de Stichting Kwaliteltsregister Jeugd en indien van toepassing NIP. De 
nieuwe werkgever vergoedt de hiervoor te maken kosten met inbegrip van de 
(her)registratiekosten.

12.3. Het door de oude werkgever toegekende ouderschapsverlof, vakantieverlof en verloven op 
grond van de Wet Arbeid en Zorg blijft onder dezelfde voorwaarden van kracht bij de 
nieuwe werkgever.

12.4. Individuele afspraken van de werknemer met de werkgever gaan mee over mits deze voor 
de overgang op schrift zijn gesteld. Deze afspraken en maken conform artikel 4.6 van dit 
Sociaal Overdrachtsplan deel uit van de aanstelling

13. Bezwaren
13.1. Bezwaren van medewerkers met betrekking tot de afwikkeling van het dienstverband bij de 

oude werkgever, worden door de oude werkgever in behandeling genomen.
13.2. Bezwaren van medewerkers met betrekking tot hen betreffende rechtspositionele of 

arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de indiensttreding bij de nieuwe werkgever worden 
door de nieuwe werkgever in behandeling genomen, met inachtneming van de Algemene 
wet bestuursrecht en de gemeentelijke bezwarenprocedure voor personele 
aangelegenheden.

14. Hardheidsclausule
14.1. In situaties waarin dit Sociaal OverdachtsPlan onbedoeld niet voorziet en waarin de

overgang zorgt voor verstrekkende nadelige en onbillijke gevolgen voor een medewerker, 
zal de Gemeente na de overgang afwijken van dit Sociaal OverdrachtsPlan in voor de 
medewerker gunstige zin.
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14.2. De medewerker die meent dat van een dergelijke situatie sprake is, kan binnen zes weken 
na de overgangsdatum schriftelijk een gemotiveerd verzoek om toepassing van de clausule 
indienen bij de Gemeente.

14.3. De medewerker kan tegen de afwijzing van een verzoek om toepassing van de clausule 
bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Ondertekening

Namens de vakorganisaties,

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

K. Tigelaar B.J.D. Huykman
Burgemeester Gemeentesecretaris
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