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Inleiding

Het bestuur van het ADRZ heeft het voornemen om per 1 september 2016 haar
activiteiten met betrekking tot de resterende PAAZ bedden, psychiatrische
deeltijdbehandeling, psychiatrische poliklinische en ambulante zorg te
beëindigen en over te dragen aan Emergis. Dit zal geschieden op basis van
overgang van onderneming. Dit voornemen is een volgende stap in het
totaalplan van de bij de Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg betrokken
organisaties Emergis, ZorgSaam, ADRZ en Zeeuwse Gronden onder leiding van
zorgverzekeraar CZ, om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare
geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in
Zeeland. ADRZ zal zelf nog uitsluitend ziekenhuispsychiatrie, consultatie (ook
ten behoeve van ziekenhuis ZorgSaam) en de Medisch-psychiatrische Unit
(MPU) blijven uitvoeren.

Door het voornemen om de overgebleven 10 (van de in totaal 20) ADRZ PAAZ
bedden die momenteel op het terrein van Emergis zijn gehuisvest door middel
van overgang van onderneming over te nemen zullen deze bedden niet
verdwijnen. Eerder zijn als gevolg van de ontbinding van het Rgcalle 24 klinische
GGZ-bedden in Zeeuws-Vlaanderen verdwenen. Van deze 24 bedden zijn 10
bedden ondergebracht bij Emergis.

Door het ontbinden van het Rgc, het sluiten van de PAAZ in Terneuzen en
Vlissingen en de verbouwplannen van het ADRZ is de planvorming toekomst
GGZ in een stroomversnelling gekomen. Immers, het GGZ-Iandschap wijzigt
ingrijpend wat een grote impact heeft op cliënten, verwijzers en zorgaanbieders.

Samenvatting van de gevolgen voor personeel en organisatie.
• Het ADRZ stopt haarGGZ-activiteiten op 1september 2016.
• In overleg met de zorgverzekeraarsheeft Emergisbesloteneen deel van

de voorheen door de ADRZ geleverdezorg te leveren.

Voor dewerknemersvan ADRZ die op overgangsdatum werkzaam zijn voor de
organisatorische eenheden: overhead psychiatrie, ambulant team, deeltijd en
verpleegafdeling van de PAAZ inclusief poliklinische activiteiten, betekent dit:

• dat zij hun werk kunnen voortzetten bij Emergisop basisvan dit sociaal
overdrachtspian;

• dat zij in dat gevalper 1 september 2016 uit dienst treden bij het ADRZ
en aansluitend bij Emergis het dienstverband kunnen voortzetten.

• dat op het moment dat eenwerknemer van het ADRZgeengebruik
wenst te makenvan het aanbod over te gaannaar Emergis,het ADRZ
overgaat tot het aanvragenvan ontslag.

Voor dewerknemersvan Emergisdie nu bij de PAAZvan het ADRZzijn
gedetacheerd,betekent dit:

• dat de detachering bij het ADRZ per 1september 2016 eindigt.

Definitief sociaal overdrachtspion versie 1.0
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• dat zij hun werk aansluitend voortzetten, maar dan binnen de Emergis
organisatie.

Definitief sociaal overdrachtspian versie 1.0
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1 Doel en uitgangspunten

1.1 Doel sociaaloverdrachtsplan
Doel van het sociaaloverdrachtsplan is om de afwikkeling rondom de overdracht
van GGZ-activiteiten van het ADRZ naar Emergis voor het personeel met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. Uitgangspunt is dat de werknemers die ten
gevolge van dit sociaaloverdrachtsplan van het ADRZ naar Emergis overgaan géén
nadelige sociale en rechtspositionele eonsequenties ondervinden van de overdracht,
en hun belangen te beschermen. Het sociaaloverdrachtsplan waarin rechten en
plichten voor zowel werknemers als werkgevers worden vastgelegd is hierbij een
garantie. Dit sociaaloverdrachtsplan maakt integraal deel uit van de
arbeidsovereenkomst die door Emergis aan de werknemers ten gevolge van deze
overdracht wordt aangeboden.

Afspraken
a. Zowel werkgevers als werknemers houden zich bij de uitvoering aan de

afspraken van dit sociaaloverdrachtsplan.
b. De werknemer ondervindt geen financiële of nadelige consequenties ten gevolge

van de overgang van de CAO Ziekenhuizen naar de CAO GGZ.
c. Voor de regelingen in dit sociaaloverdrachtsplan welke na de datum van

overdracht van toepassing zijn, zal ADRZ Emergis contractueel verplichten tot
verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de betreffende regelingen.

d. In verband met deze veranderingen treffen werkgevers, voor zover nodig, in de
begroting een voorziening die goede uitvoering van de regelingen in dit sociaal
overdrachtsplan mogelijk maakt.

e. ADRZ zal dit sociaaloverdrachtsplan persoonlijk beschikbaar stellen aan de
werknemers door toezending op hun laatst bij ADRZ bekende
woon/verblijfadres. Het sociaaloverdrachtsplan is tevens ter inzage voor
werknemers op het intranet van Emergis, terwijl een exemplaar ter inzage ligt bij
Emergis.

f. Emergis heeft de CAO GGZ onverkort op haar werknemers van toepassing
verklaard.

1.2 Algemene uitgangspunten
a. Zowel werkgevers als werknemer hebben een (inspannings-)verplichting om

een open klimaat en opstelling te creëren en zich te richten op het oplossen
van problemen.

b. Bij de uitvoering van organisatieveranderingen zal alle zorgvuldigheid jegens
de werknemer(s) in acht worden genomen.

c. Voor Emergis en ADRZ, werknemers en ondernemingsraad geldt het recht op
informatie en de verplichting om zich te laten informeren. Tevens zullen
Emergis en ADRZ regelmatig informatie verstrekken over de voortgang en de
implementatie van de transitie.

d. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van
toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan.

e. Van de werknemers wordt een inspanningsverplichting gevraagd om in
redelijkheid, billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering
van dit sociaaloverdrachtsplan.

Definitief sociaal overdrachtsplan versie 1.0
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2 Werkingssfeer, toepassing en hardheidsclausule

2.1 Werkingssfeer
Dit sociaaloverdrachtsplan is van toepassing op alle werknemers met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd met ADRl die op peildatum
1 september 2016 werkzaam zijn voor de organisatorische eenheden: overhead
psychiatrie, ambulant team, deeltijd en verpleegafdeling van de PAAl inclusief
poliklinische activiteiten en die per 1 september 2016 overgaan en die als gevolg van
de overdracht van GGl-activiteiten van ADRl naar Emergis met de sociale en
rechtspositionele gevolgen zijn geconfronteerd. Voor de werknemers met een
dienstverband voor bepaalde tijd welke eindigt op ofvóór de datum van 1 september
2016 is dit sociaaloverdrachtsplan niet van toepassing.

2.2 Hardheidsclausule
In gevallen waarin de toepassing van het sociaaloverdrachtsplan leidt tot een
onbillijke situatie voor de individuele werknemers, zal Emergis na afstemming met
ADRl in een voor de werknemers gunstige zin van dit sociaaloverdrachtsplan
afwijken. De individuele werknemers dienen zich hiervoor te wenden tot Emergis.

2·3 Interpretatie van het overdrachtsplan
Ingeval er bij de uitvoering van dit sociaaloverdrachtsplan verschil van inzicht
ontstaat over de toepassing en/of interpretatie hiervan, zullen Emergis, ADRl en de
werknemersorganisaties, betrokken bij de totstandkoming ervan, hier een
gezamenlijke uitspraak over doen.

Definitief sociaai overdrachtsplan versie 1.°
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3 Regelingen

3.1 Werkgelegenheidsgarantie
Als gevolg van de overgang van onderneming per 1 september 2016 gaan alle
werknemers werkzaam voor de organisatorische eenheden: overhead psychiatrie,
ambulant team, deeltijd en verpleegafdeling van de PAAZ inclusief poliklinische
activiteiten van het ADRZ over naar Emergis en vinden geen gedwongen ontslagen
plaats. Als bijlage 1 is een overzicht toegevoegd van de betreffende functies en het
aantal medewerkers.

3.2 Arbeidsvoorwaarden
Vanaf de overgangsdatum gelden niet langer de arbeidsvoorwaarden uit hoofde van
de CAO Ziekenhuizen, maar uit hoofde van de CAO GGZ. Op de overgangsdatum is
de dan vigerende CAO GGZ van toepassingen, aangevuld met bepalingen uit dit
sociaaloverdrachtsplan. Het overzicht van de rechtspositionele vergelijking CAO
Ziekenhuizen en CAO GGZ inclusief een vergelijking van de beide bedrijfsregelingen
zijn als bijlage 2 en 3 aan dit sociaaloverdrachtsplan gehecht.

3.3 Inkomensgarantie
1. Met ingang van de overgangsdatum vindt inpassing van in de FWG-schaal van

de functie van de werknemer plaats conform de CAO GGZ waarbij de inschaling
minimaal plaats vindt ter de hoogte van het bruto maandsalaris dat de
werknemer voor datum overgang (31augustus 2016 ) had.

2. Indien sprake is van een lagere inschaling ontvangt de werknemer een volledige
salarisgarantie op basis van de FWG-schaal CAO Ziekenhuizen zoals die op 31
augustus 2016 voor de werknemer gold met behoud van het maximum
perspectief.

3· Partijen hebben bij de pakketvergelijking geconstateerd dat er een negatief
verschil zit in de eindejaarsuitkering tussen de CAO Ziekenhuizen (8,33%) en
CAO GGZ (7,75%). Daarnaast hebben partijen geconstateerd dat er een positief
verschil zit als gevolg van de toepassing van lid 1 van artikel j.j, Indien het bruto
jaarinkomen= conform CAO GGZ op datum overgang 1 september 2016 lager is
dan het bruto jaarinkomen" conform CAO Ziekenhuizen op peildatum 31
augustus 2016, dan ontvangt de medewerker in september 2017 eenmalig een
vergoeding gelijk aan het verschilover een periode van drie jaar.

,'c Bruto jaarinkomen gebaseerd op salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
4- Partijen eonstateren dat in de pakketvergelijking een negatiefverschil zit in de

CAO Ziekenhuizen en de CAO GGZ met betrekking tot de vergoeding
onregelmatige dienst. Voor zover als gevolg hiervan dit in de periode 1
september 2016 tot 1 september 20171eidt tot een gemiddeld lagere bruto
vergoeding onregelmatige dienst dan in het voorgaande jaar, zal Emergis dit
verschil eenmalig bruto compenseren in ol<tober 2017.

5· De werknemer die ten gevolge van de overgang van de CAO Ziekenhuizen naar
de CAO GZZ op enige andere aantoonbare wijze onbedoeld een lager bruto
salaris ontvangt, heeft recht op compensatie van het negatieve verschil.

3.4 Individueel gesprek arbeidsvoorwaarden
Voorafgaand aan toezending van de arbeidsovereenkomst door Emergis als bedoeld
in artikel y.n van dit sociaaloverdrachtsplan, zal met alle betrokken werknemers
door de nieuwe leidinggevende en een personeelsadviseur van Emergis een
individueel gesprek worden gevoerd. Tijdens dit gesprek zalonder meer aan de orde

Definitief sociaaloverdrachtsplan versie 1.0
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komen wat de consequenties van de overgang zijn voor de werknemer en welke
bijzondere omstandigheden op hem/haar eventueel van toepassing zijn. In dit
gesprek wordt in ieder geval de functie, arbeidsduur, de inschaling en bijbehorende
bruto maandsalaris en de opgebouwde dienstjaren bij ADRZ en diens
rechtsvoorgangers met de werknemer besproken. Ook zal het personeelsdossier
met de werknemer worden doorgenomen ex artikel 3.6 van dit sociaal
overdrachtsplan. Dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd, door gebruik te maken van
een checklist die als model als bijlage 4 is gevoegd aan dit sociaaloverdrachtsplan,
welke ondertekend zal worden. Tijdens dit gesprek worden ook verworven rechten of
toegekende garanties vastgesteld, voor zover eenduidig te herleiden en te bewijzen.
Deze zullen door Emergis worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst ex artikel
3.11 van dit sociaaloverdrachtsplan.

3.5 Functie
De betrokken werknemers hebben per datum overgang dezelfde functie als zij
voorheen hadden met behoud van arbeidsduur en aard dienstverband. Dit laat
onverlet dat de gewijzigde omstandigheden en de gewijzigde aanpak van de te
verlenen zorg per, september 2016 met zich mee kan brengen dat aanpassing van
de functie voor of na datum overgang nodig kan zijn. In dat geval wordt gehandeld
volgens de afspraken uit het sociaal plan Emergis.

3.6 Personeelsdossiers
De personeelsdossiers van de werknemers die overgaan naar Emergis worden
overgedragen. Werknemers hebben vooraf inzage in hun personeelsdossier gehad
en dienen met de inhoud en met de overdracht van hun persoonsgegevens akkoord
te gaan. De werknemer kan, als gegevens feitelijk onjuist zijn, verzoeken deze te
verbeteren, aan te vullen ofte verwijderen. Daarnaast kan de werknemer zijn eigen
versie van stukken aan het dossier toevoegen.

3.7 Overnemen dienstjaren
Dienstjaren opgebouwd bij ADRZ en hun rechtsvoorgangers worden meegenomen
naar Emergis.

Werknemer zal op de, conform CAO GGZ bepaalde datum, de jubileum gratiflcatie
ontvangen. De door werknemer onafgebroken doorgebrachte dienstjaren bij ADRZ
zullen meetellen bij onafgebroken voortzetting van het dienstverband bij Emergis,
bij de bepaling van de dienstjaren, in het kader van de dienstjaren gratificatie (7.10.
CAO GGZ).

De verdeling van de jubileumgratificatie tussen ADRZ en Emergis is als volgt
geregeld. Tot datum van overgang, zijnde 1 september 2016 zal ADRZ garant staan
voor een deel van de jubileumgratificatie, gerekend vanaf de datum van
indiensttreding bij ADRZ of diens rechtsvoorgangers. Vanaf, september 2016 staat
Emergis garant voor het resterende deel.

3.8 Locatie
Uitgangspunt is dat de werknemers, die vanaf i september 2016 werkzaam zullen
zijn voor Emergis, ingezet kunnen worden op alle locaties van Emergis.

Definitief sociaaloverdrachtsplan versie 1.0
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3·9 Werknemers geboren vóór 1-1-1949 ofvóór 1-1-1950
Er zijn geen betrokken werknemers die binnen deze leeftijdscategorie vallen, zodat
nadere afspraken hierover zoals in de wet beschreven staat (art7:664 Burgerlijk
Wetboek), niet nodig zijn.

3.10 Duurzame volledige arbeidsongeschiktheid
Indien bij een werknemer sprake is van medische beperkingen die belemmerend
kunnen zijn voor het uitoefenen van de functie kan een externe arbeidsdeskundige
worden ingeschakeld. Indien vóór 1 september 2016 blijkt dat er sprake is van
duurzame volledige arbeidsongeschiktheid voor het uitoefenen van de huidige
functie, dan is de optie geboden niet mee te gaan naar Emergis en dus in dienst te
blijven van ADRZ. Die zal hen verder begeleiden in hun interne dan wel externe
reïntegratie.

3.11 Arbeidsovereenkomst Emergis
Vier weken voor de datum waarop de overdracht van onderneming heeft
plaatsgevonden, doch in elk geval voor 1 september 2016, heeft de werknemer een
door Emergis ondertekende arbeidsovereenkomst ontvangen, met daarin een
schriftelijke bevestiging van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, waarin minimaal
is vermeld de functie, inschaling en bijbehorende bruto maandsalaris, arbeidsduur,
aard dienstverband (onbepaalde tijd/ tijdelijk), opgebouwde dienstjaren en
eventuele afspraken c.q. garanties voortvloeiend uit het sociaaloverdrachtsplan of
de arbeidsovereenkomst met ADRZ. Het sociaaloverdrachtsplan maakt integraal
onderdeel uit van deze arbeidsovereenkomst tussen werknemer en Emergis.

3.12 Vakantie- en PLB-urenjLFB-uren
ADRZ heeft de op 31 augustus 2016 uitstaande vakantie- alsmede PLB-uren van elke
werknemer tegen het dan voor de werknemer geldende uurloon overgedragen aan
Emergis. PLB uren worden omgezet naar LFB-uren en zijn maximaalsjaar
waardevast.

Werknemer kan deze uitstaande rechten in overleg met Emergis plannen voor
vakantie/vrije tijd ofvoor andere doeleinden als bepaald in de CAO GGZ.

3.13 Geplande vakanties
Werknemer zal de door haar voor 1 september 2016 in overleg en
afstemming/goedkeuring met het huidig management van ADRZ, geplande
vakantie/vrije dagen onverkort bij Emergis kunnen opnemen.

3.14 Uitbetalen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
ADRZ heeft het tegoed aan vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van elke
werknemer die op 1 september 2016 overgaat individueel berekend en in de maand
september 2016 aan de betreffende werknemer uitbetaald.

3.15 Reiskosten regeli ng
Indien een werknemer naar een andere locatie wordt overgeplaatst of herplaatst
wordt en aantoonbaar meerkosten moet maken, na toepassing van de geldende
woon-werkvergoeding, voor het woon-werkverkeer, dan vindt een vergoeding plaats

Definitief sociaol overdrachtsplan versie 1.0
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op basis van het vigerende fiscaal vrijgesteld bedrag per extra te rijden kilometer (op
basis van de optimale route volgens ANWB-routeplanner) voor een periode van 12
maanden. Indien de werknemer gebruik maakt van het openbaar vervoer worden de
extra kosten daarvan volledig vergoed voor een periode van 12 maanden.
Indien, als gevolg van de tewerkstelling op een andere locatie er tunnelkosten
worden gemaakt zullen deze kosten worden vergoed.

Over het algemeen wordt de afstand voor woon-werkverkeer als passend beschouwd
voor zover de reistijd woon-werk per auto niet meer is dan anderhalf uur (enkele
reis) op basis van de snelste route volgens ANWB-routeplanner. Voor parttimers die
per dag minder werken dan 7,2 uur, wordt de reistijd naar rato van het aantal uren
per dag berekend.

3.16 Deelname collectieve ziektekostenverzekering
Werknemers kunnen onder collectieve voorwaarden en kortingen deelnemen aan de
ziektekostenverzekering van o.a. CZ Zorgverzekeraar te Tilburg. Voor werknemers
die gebruik (willen) maken van de ziektekostenverzekering van IZZ, zal
overeenkomstig het bepaalde in de CAO GGZ een compensatie verstrekt worden.

3.17 Rechten uit pensioenovereenkomst (PFZW)
De pensioenovereenkomst (PFZW) die de werknemer met ADRZ heeft gesloten,
gaat over naar de Emergis, conform CAO Ziekenhuizen en CAO GGZ.

3.18 Overgang bedrijfseigen regelingen Emergis
De bij ADRZ van toepassing zijnde interne bedrijfseigen regelingen zullen door
Emergis niet overgenomen worden en eindigen op 1 september 2016. Vanaf i
september 2016 zijn de interne regelingen van Emergis waaronder een ofmeerdere
faciliteiten van de werkkostenregeling ("decemberregeling Emergis") van
toepassing.

Definitiefsociaal overdrachtspion versie 1.0
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4 Overige keuzemogelijkheden

4.1 Sollicitatie
• De werknemer die als gevolg van de overdracht van GGZ-activiteiten van ADRZ

naar Emergis overweegt zelf ontslag te nemen zal in verband met sollicitatie
elders, betaald verlof worden verleend conform de uitvoeringsregeling verlof van
de CAO Ziekenhuizen.

• Indien de werknemer die voor datum overgang geen reiskostenvergoeding
ontvangt voor de sollicitatiegesprekken zal ADRZ deze (in principe binnen
Nederland) vergoeden, op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer.

• Desgevraagd wordt door de werknemer een uitnodiging voor een
sollicitatiegesprek overgelegd.

4.2 Voorstellen door de werknemer
Individuele werknemers kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering
van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief
binnen ofbuiten ADRZ, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen
vertrekregeling voor 1 september 2016. Deze voorstellen kunnen aan ADRZ worden
voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken
en beoordeeld. Acceptatie door ADRZ en werknemer van een dergelijk voorstel kan
leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting (zoals
kwijtschelding restitutieverplichting bij scholing). Indien een voorstelleidt tot een
dergelijk besluit, kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen
uit het sociaaloverdrachtsplan.

Definitief sociaaloverdrachtsplan versie 1.0
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5 Adviescommissie

5.1 Algemeen
ADRZ en Emergis hebben een adviescommissie. De werkgever draagt er zorg
voor dat aan de leden van de adviescommissie ter beschikking worden gesteld:

• voorgenomen besluit/reorganisatieplan;
• formatieplaatsenplan oud en nieuw;
• sociaaloverdrachtsplan.

De adviescommissie heeft een reglement dat voorziet in een effectieve werkwijze
(zie Reglement adviescommissie sociale begeleiding ADRZ en reglement
adviescommissie sociaal plan Emergis ).

5.2 Belangenbehartiging werknemer
Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer om persoonlijk zijn/haar
belangen met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in het Sociaal
Overdrachtplan bij de Adviescommissie te bepleiten, heeft de werknemer de
gelegenheid zich - op eigen kosten - door een derde te laten bijstaan.

Bijlage r Overzicht functies PAAZ ADRZ d.d. 1 september 2016

Bijlage 2 Vergelijking CAO Ziekenhuizen en CAO GGZ
Bijlage 3 Vergelijking bedrijfsregelingen ADRZ en Emergis
Bijlage 4 Checklist
Bijlage 5 Reglement adviescommissie sociale begeleiding ADRZ
Bijlage 6 Reglement adviescommissie sociaal plan Emergis
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