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Bijlage 3 Gezinshuisouders 
Zie artikel 2.4  van deze cao. 

 

1. Algemeen 

Gezinshuisouders hebben een bijzondere functie en rol.  Door hun werksituatie is er nauwelijks onderscheid tussen 
werk en privéleven te maken. Zij bieden zorg aan jeugdigen  binnen hun gezinssituatie, 24 uur per dag 7 per week. 
Door deze bijzondere functie gelden er voor gezinshuisouders een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden, die ook 
tot uitdrukking komen in  artikel 2.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit.  
Uitgangspunt van de  afspraken, die in deze bijlage zijn opgenomen, is dat het totaal aan afspraken voor de 
gezinshuisouders  vergelijkbaar moet zijn met de rechten die andere werknemers hebben volgens deze cao.  Als er 
in of op basis van deze bijlage geen  afwijkende  afspraken zijn gemaakt, dan gelden voor gezinshuisouders de 
afspraken van deze cao.  
 

 

2. Arbeidsovereenkomst 

a. Voor iedere pupil die bij een gezinshuisouder wordt geplaatst, ontvangt de gezinshuisouder standaard een 

arbeidsovereenkomst voor 0,25 fte. Dat is 9 uur per week. 

b. Als de gezinshuisouder zelf vervanging moet regelen, ook tijdens vakantie, ziekte en bijzonder verlof, dan kan 

het totaal aantal uren, van alle pupillen samen, met maximaal een zesde deel worden verhoogd. 

c. Maximaal 8 % van overeengekomen arbeidsduur  kan ingezet worden  voor werkoverleg en opleiding en/of 

bijscholing.  

Is dat in de praktijk meer dan 8%, dan gelden de artikelen 6.4.4 en 8.5 voor overwerk, tenzij  de 

gezinshuisouder instemming heeft gegeven voor deze extra uren. 

- Komt het tijdelijk voor dat de gezinshuisouder meer dan 8% moet besteden aan werkoverleg en opleiding 

en/of bijscholing? Dan overleggen de gezinshuisouder en werkgever over compensatie in tijd of geld, 

volgens artikel 8.5  

- Komt het structureel voor dat het meer is dan 8%? Dan overleggen de gezinshuisouder en werkgever of 

de arbeidsovereenkomst moet worden aangepast.  

 

3. Verlofbudget en vitaliteitbudget  

a. De afspraken in artikel 9.2 en 9.3 van deze cao gelden ook voor de gezinshuisouder. 

b. De werkgever en de gezinshuisouder kunnen in overleg andere afspraken maken over artikel 9.3.g. 

c. De gezinshuisouder kan het verlofbudget en het vitaliteitsbudget gebruiken voor het verminderen van de 

inhoudingen voor inwoning of dienstwoning.  

 

4. Verlof 

a. Voor de gezinshuisouder is een weekend een aaneengesloten periode van vrije tijd op zaterdag en 

zondag. Dit wijkt af van de afspraken in artikel 6.3.h van deze cao. Per jaar gaat het om totaal 1160 uur. 

De werkgever maakt in overleg met de OR afspraken over een weekendregeling voor de gezinshuisouder.  

b. De afspraken in artikel 19 over vakantie gelden ook voor de gezinshuisouder. Neemt een gezinshuisouder 

verlof op, dan zorgt de werkgever op tijd voor vervanging. Neemt een gezinshuisouder 7,2 uur verlof op? 

Dan hoeft de gezinshuisouder 24 uur niet voor de werkgever te werken. 

c. De afspraken in artikel 24 over verlof gelden ook voor de gezinshuisouder. Over ouderschapsverlof 

kunnen de werkgever en de gezinshuisouder andere, maar gelijkwaardige afspraken maken.  
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5. Vergoedingen 

a. De gezinshuisouder ontvangt een vaste onregelmatigheidstoeslag van 14% op het bruto maandsalaris. Dit 

wijkt af van artikel 8.1 van deze cao. Bij de berekening van de toeslag geldt het maximum uurloon van schaal 

5, periodiek 11.  

b. De afspraken in artikel 6.4.1 en 8.2 over consignatiediensten gelden niet voor de gezinshuisouder. 

c. De gezinshuisouders heeft recht op een vergoeding in de verhuiskosten volgens artikel 8.16 van deze cao. 

Moet een gezinshuisouder een dienstwoning verlaten, dan gelden ook de volgende afspraken:  

- Een gezinshuisouder ontvangt voor alle verhuiskosten een vergoeding als er sprake is van ontslag op 

verzoek van de werkgever of  als de gezinshuisouder uit dienst gaat omdat hij met pensioen gaat.    

- Een gezinshuisouder ontvangt een vergoeding van 50% van de kosten als hij zelf ontslag neemt.  

- Een gezinshuisouder ontvangt geen vergoeding als de werkgever hem om een dringende reden ontslaat.  

d. Gaat een gezinshuisouder op vakantie met de pupillen? Dan gelden tijdens deze vakantie de afspraken in 

artikel 6.4.2 en 8.4 over kampwerk.  

e. De gezinshuisouder ontvangt  een slaapdienstvergoeding zoals omschreven in artikel 8.3.a. Hiervoor geldt de 

volgende afspraak: de gezinshuisouder krijgt per pupil één slaapdienst per maand. Deze afspraak wijkt af van 

artikel 6.4.3  en 8.3 van deze cao. 

 

6. Inhoudingen bij inwoning 

In die situaties waarin gezinshuisouders hun woning delen met de geplaatste kinderen en niet beschikken over een 

afsluitbaar privé-gedeelte van de woning zijnde meer dan een slaapkamer is er sprake van inwoning. Hierop dient 

dan ook de inhouding zoals genoemd in artikel 8.14 gebaseerd te zijn.  

 

 


