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Stichting Het Robertshuis 

!
 
 

Arbeidsovereenkomst!
 
 
 
De ondergetekende: 
 
T.C.J. Beckers in de functie van directeur en gemachtigd in deze namens de 
Stichting Het Robertshuis te Noorbeek met inschrijfnummer 14088413 in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid Limburg 

 
hierna te noemen werkgever,  
 
en 
 
Naam werknemer, geboortedatum               met bsnnummer        en woonachtig             
te                     .  
 
hierna te noemen werknemer, 
 
verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende 
voorwaarden: 
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ARTIKEL 1: 

 
a) De werknemer treedt in dienst met ingang van datum  als Bijv. junior 

begeleidster dagbesteding en logeren ten behoeve van personen met een 
stoornis binnen het autisme spectrum. 

 
b) Daarnaast kan werkgever, wanneer hij dit nodig acht, aan werknemer ook 

andere soortgelijke werkzaamheden opdragen die tot een normale 
uitoefening van haar functie behoren en indien deze werkzaamheden 
redelijkerwijze van haar verlangd kunnen worden. 

 
c) De werknemer verricht haar werkzaamheden: 

 
• Ter vestiging van de Stichting Het Robertshuis aan de Bergenhuizen 

13a te Noorbeek; 
• In het werkgebied Limburg 

 
 
Paraaf werkgever:       Paraaf werknemer: 
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Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd van twaalf 
maanden. Er geldt een proeftijd voor de eerste maand in de zin van art. 7:652 en 
7:767 BW. De arbeidsovereenkomst kan ook tussentijds door beide partijen worden 
opgezegd met inachtneming van de opzegtermijnen en met inachtneming van 
de wettelijke bepalingen zoals neergelegd in het Burgerlijk Wetboek. 
 
 

"#$%&'(!+*!
 
De werknemer wordt gesalarieerd volgens de salarisregeling Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. De werknemer ontvangt bij aanvang van het 
dienstverband een salaris van bruto €   ,= per maand op fulltime basis conform 
nummer  in de tabel van de CAO. 
 
ARTIKEL 4: 
 
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld 36 uur per week. 
 
ARTIKEL 5: 
 
Op verzoek van de werkgever en indien de tijdelijke omstandigheden van het 
bedrijf daartoe aanleiding geven is werknemer verplicht overwerk te verrichten 
zonder dat dit werknemer aanspraak geeft op enige extra beloning, zolang het 
overwerk geen overmatige omvang aanneemt. 
 
ARTIKEL 6: 
 
Op deze overeenkomst is van toepassing de collectieve arbeidsovereenkomst 
Welzijn (verder te noemen: CAO), zoals deze thans luidt respectievelijk gedurende 
deze overeenkomst zal komen te luiden, welke CAO geacht wordt met deze 
overeenkomst een geheel uit te maken. 
 
 
 
Paraaf werkgever:       Paraaf werknemer: 
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De vakantietoeslag bedraagt 8% per jaar van het brutosalaris. Bij indiensttreding in 
de loop van het jaar bedraagt de vakantietoeslag voor iedere volle maand 1/12 
gedeelte van het jaarrecht. 
 

"#$%&'(!-*!
 
Per kalenderjaar heeft de werknemer bij een fulltime dienstverband conform de 
CAO recht op een vakantieverlof van 170 uur.  Bij  indiensttreding in de loop van 
het jaar bedraagt de vakantie voor een volledige maand 1/12 van het jaarrecht. 
 

"#$%&'(!.*!
 
Werknemer erkent dat haar door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle 
bijzonderheden betreffende of verbandhoudende met het bedrijf van werkgever 
alsmede van alle bijzonderheden betreffende het bedrijf van cliënten of 
opdrachtgevers van werkgever. 
 
Het is werknemer derhalve verboden, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst 
als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke 
vorm ook en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande 
hetgeen bij de uitoefening  van haar functie te harer kennis is gekomen in 
verband met de zaken en belangen van werkgever en van met werkgever 
gelieerde ondernemingen. Deze geheimhouding omvat alle gegevens van 
cliënten en andere relaties van werkgever, waarvan werknemer uit hoofde van 
haar functie kennis heeft genomen. 
 
Bij overtreding van vorengenoemd verbod verbeurt werknemer aan werkgever 
een dadelijk en ineens , zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete, 
groot € 2.500,00 onverminderd haar gehoudenheid tot betaling aan werkgever 
van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan 
gemeld boetebedrag mocht belopen; 
Overtreding zal voor werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op 
staande voet, als bedoeld in artikel 7:678 lid 2 sub i BW, en zal werkgever 
aanleiding kunnen geven bij de Officier van Justitie aangifte te doen van het 
plegen van het misdrijf, omschreven in artikel 2:273 Sr. 
 
Paraaf werkgever:       Paraaf werknemer: 
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ARTIKEL10: 
 
Werknemer verbindt zich gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst voor 
geen andere werkgever op opdrachtgever werkzaam te zullen zijn, noch direct 
noch indirect, en zich te zullen houden van het doen van zaken voor eigen 
rekening. 
Bij overtreding van dit verbod verbeurt werknemer aan werkgever een dadelijk en 
ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete, groot € 2.500,00, 
onverminderd haar gehoudenheid tot betaling aan werkgever van een volledige 
schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemeld boetebedrag 
mocht belopen. 
 
ARTIKEL 11: 
 
Het is werknemer verboden binnen een tijdvak van 1 jaar na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst binnen een kring met werkgever als middelpunt en met een 
straal van 100 kilometers, in enigerlei vorm werkzaam te zijn bij een bedrijf, 
gelijksoortig of aanverwant aan dat van werkgever, hetzij tegen een vergoeding, 
hetzij om niet, of daarin een aandaal van welke aard ook te hebben, tenzij 
werknemer daartoe schriftelijke toestemming van werkgever heeft gekregen, en 
aan welke toestemming werkgever voorwaarden kan verbinden. 
 
Bij overtreding van het bovenomschreven verbod verbeurt werknemer ten 
behoeve van werkgever een dadelijk opvorderbare boete van € 1.000,00 voor 
elke dag dat werknemer in overtreding is, onverminderd haar gehoudenheid tot 
betaling aan werkgever van een volledige schadevergoeding te dezer zake 
indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 
 
 
 
 
 
 
Paraaf werkgever:       Paraaf werknemer: 
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ARTIKEL 12: 
 
Het is werknemer verboden om na het einde van de arbeidsovereenkomst zonder 
voorafgaande toestemming van werkgever actief klanten van werkgever direct of 
indirect te benaderen of te bedienen op een gelijke wijze of gelijksoortig aan de 
wijze van bedienen van werkgever. Bij overtreding van dit beding verbeurt 
werknemer ten behoeve van werkgever een dadelijk opvorderbare boete van € 
1.000,00 voor elke dag dat werknemer in overtreding is, onverminderd haar 
gehoudenheid tot betaling aan werkgever van een volledige schadevergoeding 
te dezer zake indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 
 
ARTIKEL 13: 
 
Ieder der parijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst tegen het einde van een 
kalendermaand op te zeggen, met inachtneming van de in het Burgerlijk Wetboek 
genoemde opzeggingstermijnen. 
 
ARTIKEL 14: 
 
De werkgever behoudt zich het recht voor om deze arbeidsovereenkomst 
eenzijdig te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:613 BW. 
 
ARTIKEL 15: 
 
Op deze arbeidsovereenkomst in het Nederlandse recht van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
Paraaf werkgever:       Paraaf werknemer: 
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Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing al hetgeen bij Stichting Het 
Robertshuis geldt aan regelgeving, vastgelegd in protocollen, beleidsstukken, 
taakomschrijvingen, verslaglegging, reglementen en procedures.  
Als bijlage bij deze arbeidsovereenkomst is in concreto bijgevoegd: 
 

1. Protocol ziekmelden 
2. Procedure inkopen 
3. Rookbeleid 
4. Taakomschrijving persoonlijk begeleider 
5. Protocol spoedbehandeling bij verslikken 
6. Protocol onderhoud bedrijfswagen 
7. Huishoudelijk reglement 
8. Protocol speelweide 
9. Protocol trampoline 
10. Protocol waterbed 
11. Protocol zwembad 
12. Protocol verplegen kind tijdens tonisch-clonisch epileptisch consult. 

 
Werknemer verklaart voornoemde bescheiden te hebben ontvangen, er kennis 
van te hebben genomen en conform te handelen. 
 
Artikel 17: 
 
In het, in deze arbeidsovereenkomst vermelde bruto salarisbedrag, is inclusief de 
toeslagen voor onregelmatig werken (ORT). 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op         , te 
Noorbeek. 
 
 
Werkgever,       Werknemer, 
 
 
Stichting Het Robertshuis      
vertegenwoordigd in de persoon 
van T.C.J. Beckers. 
 
 


