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Bijlage 1. Toelichting bij systematiek  

 

Algemeen 

Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een 

landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als gevolg van 

het verleggen van geldstromen in het nieuwe stelsel passend onderwijs. Doel van de 

overeenkomst is om zoveel mogelijk expertise te behouden in het nieuwe stelsel passend 

onderwijs. Allereerst richten de schoolbesturen gezamenlijk de nieuwe rechtspersoon op 

(het samenwerkingsverband passend onderwijs). De schoolbesturen in het 

samenwerkingsverband maken vervolgens een ondersteuningsplan. Vervolgens worden 

personeelsleden op basis van het ondersteuningsplan zo veel mogelijk geplaatst in een 

functie waar hun expertise ingezet kan worden op een vergelijkbaar functieniveau in het 

nieuwe samenwerkingsverband. Over de personele gevolgen wordt vervolgens overleg 

gevoerd tussen het samenwerkingsverband, de betrokken besturen en de 

vakorganisaties. Voor het vaststellen van overeenstemming in dit overleg gelden de 

vigerende regels van het overlegbesluit, dan wel overlegprotocol van de desbetreffende 

sector. Het landelijk kader moet richting geven om maatwerk op lokaal niveau mogelijk 

te maken in overleg tussen samenwerkingsverbanden, (v)so besturen en  

vakorganisaties.  

 

Partijen kunnen in drie fases tot een gezamenlijke oplossing komen. Zoals hieronder nog 

meer wordt toegelicht is er in fase 1 en 2 een koppeling tussen het vinden van een 

gezamenlijke oplossing voor het personeel en het beschikken over middelen voor 

ambulante begeleiding. Het heeft de voorkeur om zo snel mogelijk duidelijkheid te 

hebben over hoe de expertise geborgd is in het nieuwe stelsel, zodat er ook voor het 

personeel een helder perspectief is.  

 

Schooljaar 2014/2015: opting out 

In het wetsvoorstel passend onderwijs staat dat in het 1e jaar na het vervallen van de 

rugzak, in schooljaar 2014/2015, het geld voor ambulante begeleiding bij de (v)so- 

scholen blijft, tenzij er afspraken zijn gemaakt tussen alle betrokken (v)so- besturen, 

vakorganisaties en het samenwerkingsverband over de personele gevolgen. Als 

ambulante begeleiders in dienst zijn van de rec’s, zullen de afspraken met de rec’s 

moeten worden gemaakt (of met de opvolgend rechtspersoon die werkgever is van het 

personeel). Als er afspraken worden gemaakt, worden de middelen voor ambulante 

begeleiding naar het samenwerkingsverband overgeheveld. 

 

Gezamenlijk akkoord: 
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• Voorwaarde voor de geldigheid van deze gezamenlijke afspraken tot opting out is 

dat alle betrokken (v)so- schoolbesturen, vakorganisaties en het 

samenwerkingsverband overeenstemming hebben bereikt over betrokken 

personeel. Voor het vaststellen van overeenstemming in dit overleg gelden de 

vigerende regels van het overlegbesluit, dan wel overlegprotocol van de 

desbetreffende sector. 

• Heeft er geen overleg plaatsgevonden of is er geen overeenstemming bereikt 

tussen partijen, dan is het niet mogelijk gebruik te maken van opting out.  

• De betrokken (v)so besturen zijn de besturen van de (v)so scholen die op 1-10-

2013 de ambulante begeleiding verzorgden aan de reguliere scholen binnen het 

samenwerkingsverband. 

• Deze afspraken kunnen een overname van personeel inhouden, maar kunnen ook 

een andere afspraak met betrekking tot het personeel betreffen.  

• De afspraken die gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld inhouden dat een beperkt 

deel van het personeel niet wordt overgenomen, maar nog in dienst blijft bij het 

(v)so. Indien alleen een deel van personeel is overgenomen zullen partijen in deze 

fase (schooljaar 2014/2015) onderling een meerjarige herbestedingsverplichting 

van het samenwerkingsverband moeten vastleggen zodat het (v)so de middelen 

heeft om het personeel te betalen. Belangrijke voorwaarde bij het maken van een 

afspraak is dat deze betrekking heeft op een lange termijn (meerjaren). 

• De afspraken volgen uit een overleg tussen het samenwerkingsverband, (v)so 

besturen en de vakorganisaties.  

• De mogelijkheid om gebruik te maken van de opting out kent een fatale termijn. 

Het samenwerkingsverband dient, indien het gebruik wil maken van opting-out, 

dit uiterlijk voor 01-05-2014 aan te vragen bij DUO. Op die manier heeft DUO nog 

de tijd om deze aanvraag te verwerken en de geldstroom om te zetten van de 

(v)so besturen naar het samenwerkingsverband.  

• De afspraken over personele gevolgen tot opting out hebben geen invloed op de 

positie van het personeel voor ambulante begeleiding wiens dienstbetrekking in 

het schooljaar 2014/2015 op natuurlijke wijze verloopt. Hierbij kan men 

bijvoorbeeld denken aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

• Tussen de werkgevers van betrokken personeelsleden anders dan ambulante 

begeleiders (rec’s, samenwerkingsverbanden WSNS of VO), het 

samenwerkingsverband en de vakorganisaties worden eveneens afspraken 

gemaakt.  

 

Schooljaar 2015/2016: vermindering van de verplichting tot herbesteding 
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In schooljaar 2015/2016 (het 2e jaar na het vervallen van de leerlinggebonden 

financiering) gaan de middelen voor ambulante begeleiding van rechtswege over naar 

het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft echter een verplichting tot 

herbesteding van deze middelen bij de (v)so-besturen. Partijen hebben de mogelijkheid 

de omvang van de verplichte herbesteding van de middelen naar rato te verminderen. 

Deze vermindering tot herbesteding is mogelijk indien het samenwerkingsverband 

personeel overneemt, indien er sprake is van natuurlijk verloopt of er reeds personeel is 

overgenomen als gevolg van de opting out. Hierover worden afspraken gemaakt tussen 

het samenwerkingsverband, (v)so besturen en de vakorganisaties. Als ambulante 

begeleiders in dienst zijn van de rec’s, zullen de afspraken met de rec’s moeten worden 

gemaakt (of met de opvolgend rechtspersoon die werkgever is van het personeel). 

 

Gezamenlijk akkoord: 

• De vermindering tot herbesteding is alleen mogelijk indien het 

samenwerkingsverband (een deel van het) personeel voor ambulante begeleiding 

per 1-8-2015 overneemt van een of meerdere (v)so besturen. 

• Alle betrokken partijen moeten instemmen met de overname van het personeel in 

het kader van de vermindering tot herbesteding (het samenwerkingsverband, één 

of meerdere (v)so-besturen en vakorganisaties). Voor het vaststellen van 

overeenstemming in dit overleg gelden de vigerende regels van het 

overlegbesluit, dan wel overlegprotocol van de desbetreffende sector.  

• Is er geen overeenstemming bereikt tussen partijen over overname van (een deel 

van het) personeel in het kader van herbesteding, dan volgt er geen vermindering 

over dit deel van het personeel.  

• De afspraken tot overname zijn het gevolg van een overleg waaraan het 

samenwerkingsverband, een of meerdere (v)so- schoolbesturen en de 

vakorganisaties hebben deelgenomen.  

• Uiteraard is het zo dat indien er op 1 augustus 2015 geen afspraken zijn gemaakt 

omdat er geen overleg is gevoerd of omdat er geen overeenstemming is bereikt 

over de afspraken, er dan geen sprake kan zijn van vermindering van de omvang 

van de verplichte herbesteding (uitgezonderd personeel dat reeds anderszins is 

afgevloeid).  

• De overname van personeel heeft geen invloed op de positie van het personeel 

voor ambulante begeleiding wiens dienstbetrekking voor aanvang van het 

schooljaar 2015/2016 al is geëindigd. Ook heeft de overname geen betrekking op 

personeel dat al in het kader van de opting out is overgenomen.  
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• De vermindering op de herbesteding verloopt niet via DUO. Het 

samenwerkingsverband is verplicht de herbesteding rechtstreeks af te stemmen 

met de (v)so besturen. 

• Indien er op 1 augustus 2015 geen afspraken zijn gemaakt omdat er geen overleg 

is gevoerd of omdat er geen overeenstemming is bereikt over de overname van 

het personeel, kan het samenwerkingsverband geen gebruik meer maken van de 

mogelijkheid tot vermindering van de omvang van de verplichte herbesteding.  

• Tussen de werkgevers van betrokken personeelsleden anders dan ambulante 

begeleiders (rec’s, samenwerkingsverbanden WSNS of VO), het 

samenwerkingsverband en de vakorganisaties worden eveneens afspraken 

gemaakt.  

 

Vermindering naar rato vindt plaats:  

1) indien en naar de mate waarin het personeel belast met de ambulante begeleiding is 

overgenomen door het samenwerkingsverband. Deze afspraken tot overname van 

personeel dienen voor 1-8-2015 te zijn gemaakt. 

2) indien en naar de mate waarin het personeelsbestand per 1-8-2015 al is verkleind 

wegens het natuurlijk verloop.  

3) indien en naar de mate waarin er personeel is in het kader van de opting out in 

schooljaar 2014/2015.   

 

Schooljaar 2016/2017: resterende personeel  

Indien er door het samenwerkingsverband geen afspraken zijn gemaakt in het kader van 

de opting out en geen, of niet volledige, afspraken zijn gemaakt over de vermindering 

van de verplichte herbesteding, moet er alsnog overleg over betrokken personeel 

plaatsvinden met hun werkgevers. Deze verplichting wordt vastgelegd bij AMvB. Deze 

verplichting houdt in dat een samenwerkingsverband verplicht is om op 

overeenstemming gericht overleg te voeren met de betrokken werkgever(s) van 

betrokken personeelsleden ((v)so, rec’s, samenwerkingsverbanden WSNS of VO) 

besturen en de vakorganisaties over het resterende betrokken personeel. Het verzoek tot 

overleg kan worden gedaan door de betrokken (v)so besturen of met de opvolgend 

rechtspersoon die werkgever is van het personeel in het geval van de rec’s en/of de 

samenwerkingsverbanden WSNS of VO.  

Het overleg betreft de personeelsleden die opgenomen zijn in de landelijke registratie 

vanaf de nulmeting en die vervolgens niet als gevolg van afspraken m.b.t. opting out, of 

vermindering van de verplichte herbesteding zijn herplaatst en evenmin als gevolg van 

natuurlijk verloop uitstromen per 01-08-2016.  
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Indien overleg plaatsvindt dienen partijen ook daadwerkelijk de intentie te hebben om tot 

overeenstemming te komen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt en partijen 

maken deel uit van het samenwerkingsverband, dan kan de situatie worden aangemeld 

voor arbitrage bij de landelijke arbitragevoorziening. Indien er alsnog geen 

overeenstemming wordt bereikt of niet alle partijen deel uitmaken van het 

samenwerkingsverband, dan kunnen partijen zich tot de rechter wenden. De rechter 

toetst vervolgens de intentie om tot overeenstemming te komen. 

 

Situatie na transitieperiode 

In de transitieperiode van het nieuwe stelsel passend onderwijs worden geldstromen 

verlegd. Hoe de geldstromen worden ingezet, wordt vastgelegd in het eerste 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Als een samenwerkingsverband bij 

volgende ondersteuningsplannen besluit tot het verschuiven van middelen binnen het 

ondersteuningsplan, is de werkgever van de betrokken personeelsleden verantwoordelijk 

voor het behartigen van de belangen van hun eigen betrokken werknemers. Immers, 

ieder individueel bestuur maakt onderdeel uit van de rechtspersoon van het 

samenwerkingsverband en heeft daardoor inspraak in de besluitvorming over het 

ondersteuningsplan. Als besturen het niet eens worden binnen het 

samenwerkingsverband, kunnen ze gebruik maken van de geschillenregeling zoals ze die 

gezamenlijk in de statuten hebben vastgelegd.  

 

Registratie, monitoring en bewaking afspraken 

Gedurende de periode dat het nieuwe stelsel passend onderwijs wordt ingevoerd, wordt 

er tenminste eens per halfjaar overleg gevoerd tussen de partijen van deze 

overeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot de personele aspecten van de 

invoering. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan treden partijen 

hierover tussentijds met elkaar in overleg. Op basis van informatie vanuit de registratie 

(zie bijlage 3) en signalen vanuit de begeleidingscommissie kunnen de afspraken worden 

aangepast. 
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Bijlage 2. Invoeringstraject , tijdpad en verplichting tot overleg  

 

Schooljaar 2012/2013:  

- Augustus 2012: publicatie regeling schooljaar 2012-2013 (€ 10 per leerling voor de 

samenwerkingsverbanden en cluster 1 en 2 voor de invoering van passend onderwijs 

(organisatorisch, inhoudelijk en personeel)).  

- November 2012: publicatie wet passend onderwijs en de ministeriële regeling met de 

regio-indeling samenwerkingsverbanden. 

- najaar 2012: nulmeting bij de schoolbesturen (v)so en rec’s (start registratie 

personeel), basis voor omvang betrokken personeelsbestand is 1 mei 2012.     

- najaar 2012: onderzoek in welke mate er sprake is van personeel van de huidige 

samenwerkingsverbanden (wsns/vo) of personeel benoemd of aangesteld op het 

schooldeel van de lgf in het reguliere onderwijs dat als gevolg van de invoering van het 

nieuwe stelsel zijn of haar baan dreigt te verliezen of van personeel dat als gevolg van de 

effecten van de verevening mogelijk hun baan verliest. 

- start vormgeving samenwerkingsverband  

- start inrichting ondersteuningsplanraad  

- start vormgeving ondersteuningsplan en overleg met gemeenten en 

ondersteuningsplanraad, zodat in het voorbereidingsjaar die activiteiten zoveel mogelijk 

zijn afgerond 

- start vormgeving personeelsplaatje (welke functies en bijbehorende functiewaardering 

vloeien voort uit het ondersteuningsplan). 

 

Schooljaar 2013/2014 

- Augustus 2013: De regeling zal worden verlengd voor het schooljaar 2013-2014, 

afhankelijk van de mate waarin er groei optreedt in het aantal indicaties. 

- 1 oktober 2013: Formele peildatum ambulante begeleiding ten behoeve van opting out 

en verplichte herbesteding. Het gaat dan om het personeel dat bij de nulmeting was 

geregistreerd en nu nog steeds in dienst is bij het (v)so bestuur, zonder dat er afspraken 

met hen zijn gemaakt. 

- Uiterlijk 1 februari 2014 legt het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan voor 

aan de ondersteuningsplanraad. 

- Uiterlijk 1 mei 2014 heeft het samenwerkingsverband haar eerste ondersteuningsplan 

vastgesteld en ingediend bij de inspectie. 

- Uiterlijk 1 mei 2014 kunnen de samenwerkingsverbanden zich na overeenstemming 

met de betrokken (v)so scholen en de vakorganisaties bij DUO aanmelden voor de opting 

out. 
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Schooljaar 2014/2015 

-  1 augustus 2014: de zorgplicht wordt ingevoerd en de huidige 

samenwerkingsverbanden en de rec’s komen te vervallen;  

- 1 augustus 2014: indien het samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over de 

overdracht van personeel met alle (v)so-scholen waar het ambulante begeleiding van 

ontving, kan na overeenstemming met de vakorganisaties het geld voor de ambulante 

begeleiding naar het samenwerkingsverband (‘opting out’) worden overgemaakt.  

 

Schooljaar 2015/2016 

- 1 augustus 2015: de middelen voor ambulante begeleiding gaan naar het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft nog één jaar de verplichting 

tot herbesteding bij de (v)so-scholen waar het eerder ambulante begeleiding van 

ontving. De verplichting tot herbesteding wordt naar rato verminderd naarmate er door 

het samenwerkingsverband in overleg afspraken zijn gemaakt over het overnemen van 

personeel met één of meerdere (v)so besturen en de vakorganisaties.  

 

Schooljaar 2016/2017 

- uiterlijk 1 augustus 2016 is het op overeenstemming gericht overleg tussen 

samenwerkingsverbanden, (v)so besturen en vakorganisaties over het resterende 

betrokken personeel afgerond. 

 

Halfjaarlijks overleg 

Het halfjaarlijks overleg tussen partijen wordt gepland nadat de uitkomsten van de 

halfjaarlijkse meting t.b.v. de registratie beschikbaar is, zodat gesproken kan worden 

over de voortgang.
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Bijlage 3. Opzet registratie 

 

Het monitoren van de tripartiete afspraken is alleen mogelijk wanneer er sprake is van 

een nauwkeurige registratie van de doelgroep op wie de afspraken betrekking hebben.  

Vanaf heden tot aan tenminste 01-08-2016 dient de omvang van het personeel dat 

betrokken is bij het verleggen van geldstromen door middel van een landelijke registratie 

vastgesteld te worden. Daarbij wordt 1 mei 2012 als basis genomen voor de omvang en 

registratie van de groep betrokken personeelsleden zodat ook inzichtelijk is welke 

personeelsleden al vóór het uitvoeren van de nulmeting personeel zijn overgenomen.  

Dit heeft in ieder geval betrekking op de ambulante begeleiders cluster 3/4 en het 

personeel in dienst van de rec’s. 

 

Partijen zijn overeengekomen dat het Participatiefonds wordt gevraagd om de nulmeting 

en de landelijke registratie van betrokken personeel uit te voeren. Op basis van de 

landelijke registratie wordt de voortgang gemonitord. Afgesproken is om de registratie 

van personeel zo spoedig mogelijk te starten. Het betreft allereerst een nulmeting van de 

doelgroep en vervolgens de ontwikkeling van de doelgroep. De precieze uitwerking van 

de registratie wordt in de landelijke begeleidingscommissie bestaande uit 

bovengenoemde partijen uitgewerkt. 

 

Categorie: 

a) Ambulante begeleiders in dienst van schoolbesturen (v)so cluster 3/4 

(preventieve en terugplaatsing) ambulante begeleiding 

b) Personeel in dienst van de rec’s 

 

Nulmeting 

Er wordt zo spoedig mogelijk gestart met een nulmeting om de groep ambulante 

begeleiders en het personeel in dienst van de rec’s in kaart te brengen. Daartoe worden 

de huidige werkgevers (schoolbesturen (v)so en rec’s) benaderd.  

Het gaat daarbij om onderstaande vragen: 

- wat was de omvang (financieel, in fte’s en in mensen) van de ambulante begeleiding 

en het personeel in dienst van de rec’s op 1 mei 2012? 

- wat zijn de kenmerken van deze mensen (functie, type dienstverband, 

bevoegdheden, leeftijd, wensen)? 

- welk deel daarvan is werkzaam ten behoeve van het primair onderwijs, welk deel 

t.b.v. het voortgezet onderwijs en welk deel t.b.v. het middelbaar beroepsonderwijs? 

- in hoeverre bent u al in gesprek met samenwerkingsverbanden po, vo en mbo-

instellingen over de overname van deze mensen? 
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- levert u nog ambulante begeleiding voor 100% van uw verplichtingen? 

- zijn er al ambulante begeleiders of rec-personeel door natuurlijk verloop uitgestroomd 

en niet vervangen? Welke omvang? 

- waar zijn deze mensen naartoe uitgestroomd (regulier onderwijs po/vo, speciaal 

onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, buiten onderwijs, pensionering)? 

- wat is het verwacht verloop per schooljaar tot aan 1 augustus 2016? 

 

Vervolgmetingen 

Ieder halfjaar wordt de meting bij de huidige werkgevers van de ambulante begeleiders 

herhaald (schoolbesturen (v)so en soms rec’s). Daarmee kan worden gekeken of de 

doelgroep afneemt en waarnaar toe deze uitstroomt. 

 

Overzicht ambulant begeleiders per schooljaar 

Jaar Ambulante begeleiders  

2014-

2015 

Natuurlijk 

verloop 

Deel van resterende ab-ers op wie opting out betrekking kan hebben indien 

er overeenstemming wordt bereikt.  

 

2015-

2016 

Natuurlijk 

verloop 

Deel ab-ers  die 

reeds zijn herplaatst 

i.h.k.v. opting out 

Deel van resterende ab-ers voor wie ontheffing 

van herbestedingsverplichting kan gelden 

indien overeenstemming wordt bereikt over 

overname van hen door swv.  

 

2016-

2017 

Natuurlijk verloop Deel ab-ers  die 

reeds zijn herplaatst 

i.h.k.v. opting out 

Deel ab-ers voor wie 

vermindering van 

herbestedingsplicht gold 

omdat zij zijn overgenomen 

door swv.  

Resterende 

ab-ers 

waarover 

afspraken 

moeten 

worden 

gemaakt 

 

Categorie c) Personeel in dienst van het huidige samenwerkingsverband of centrale 

dienst (WSNS/samenwerkingsverband VO) 

 

Onderzocht wordt in welke mate er sprake is van personeel in de huidige 

samenwerkingsverbanden po en vo dat als gevolg van de invoering van het nieuwe 

stelsel zijn of haar baan dreigt te verliezen. De verwachting is dat in de 

samenwerkingsverbanden vo nauwelijks aan de orde zal zijn en onduidelijk is of er 

sprake van is in de huidige WSNS samenwerkingsverbanden. Om dit te kunnen 
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vaststellen worden de huidige werkgevers ((centrale diensten van) de 

samenwerkingsverbanden) benaderd.  

Het gaat daarbij om onderstaande vragen: 

- Is uw verwachting dat er als gevolg van de invoering van het nieuwe stelsel personeel 

is dat zijn of haar baan dreigt te verliezen? 

- Indien ja: 

- wat is de huidige omvang (financieel, in fte’s en in mensen) van het personeel dat in 

dienst is van de samenwerkingsverbanden? 

- wat zijn de kenmerken van deze mensen (functie, type dienstverband, 

bevoegdheden, leeftijd, wensen)? 

- in hoeverre bent u al in gesprek met de nieuwe samenwerkingsverbanden po, vo over 

de overname van deze mensen? 

- Is er al personeel door natuurlijk verloop uitgestroomd en niet vervangen? In welke 

omvang en op welke wijze? 

- waar zijn deze mensen naartoe uitgestroomd (regulier onderwijs po/vo, speciaal 

onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, buiten onderwijs, pensionering)? 

wat is het verwacht verloop per schooljaar tot aan 1 augustus 2014? 

 

Categorie d) Personeel benoemd of aangesteld op het schooldeel van de 

leerlinggebonden financiering in het reguliere onderwijs 

 

Onderzocht wordt in welke mate er sprake is van personeel aangesteld op het schooldeel 

van de lgf dat als gevolg van de invoering van het nieuwe stelsel zijn of haar baan dreigt 

te verliezen. Om te kunnen vaststellen of dit het geval is wordt allereerst een analyse 

gemaakt van in hoeverre er reguliere scholen (bao, sbao, vo, pro) zijn die structureel 

veel rugzakleerlingen onderwijs bieden. Vervolgens wordt in de begeleidingscommissie 

besproken of en welk vervolgonderzoek nodig is en of er specifieke maatregelen moeten 

worden genomen voor deze personeelscategorie.   

 

Categorie e) Personeel dat als gevolg van de effecten van de verevening mogelijk hun 

baan verliest 

 

Onderzocht wordt in welke mate er sprake is van personeel dat als gevolg van de 

verevening mogelijk hun baan verliest. De verwachting is dat dit mogelijk het geval kan 

zijn in die samenwerkingsverbanden waar een negatieve verevening samenvalt met een 

krimp in het verwachte aantal leerlingen.  

Om te kunnen vaststellen of dit het geval is wordt allereerst een analyse gemaakt. 

Enerzijds wordt de verwachte benodigde capaciteit per samenwerkingsverband per 
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schooljaar tot en met schooljaar 2020-2021 gebaseerd op verwacht verloop en de 

verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen op een rij gezet. Anderzijds worden de 

vereveningsbedragen per samenwerkingsverband per schooljaar tot en met schooljaar 

2020-2021 op een rij gezet, uitgedrukt in fte’s. Uit deze analyse moet blijken in welke 

regio’s er mogelijk een overschot aan personeel ontstaat. Vervolgens wordt in de 

begeleidingscommissie besproken of en welk vervolgonderzoek nodig is en of 

aanvullende afspraken moeten worden gemaakt voor deze groep personeel.   

 

 

 

 

 


