
daelzicht 

Daar word je gezien. 

Convenant Daelzicht en werknemersorganisaties 

Inleiding & context 

Voor Daelzicht zijn twee strategische thema's leidend voor de komende jaren, namelijk: de zorg 

rondom de cliënt én een gezonde bedrijfsvoering. Naast het op orde brengen van de bedrijfsvoering is 

één belangrijke prioriteit bepalend voor Daelzicht, namelijk: 

Het ontwikkelen van Daelzicht-teams 

Uit het onderzoek van Significant (20/9/2016) komt helder naar voren dat het van belang is dat 

medewerkers meer mogen en moeten laten horen wat ze wenselijk vinden, wat wel en niet acceptabel 

is en waar volgens hen de grenzen van goede zorgverlening liggen. Het versterken van dit 

eigenaarschap en het stimuleren van zelfbewustzijn en assertiviteit bij professionals worden in het 

rapport als misschien nog wel de meest uitdagende opgave gezien voor Daelzicht. 

Sleutelvaardigheden bij de ontwikkeling van het eigenaarschap zijn: inhoudelijke deskundigheid, 

verantwoordelijkheid, toerusten en begeleiden en voorbeeldgedrag. Dit eigenaarschap bij 

medewerkers en teams is essentieel. Binnen Daelzicht werken we daarom de komende jaren aan 

Daelzicht-teams waarin de genoemde sleutelvaardigheden verder ontwikkeld en in de praktijk 

gebracht dienen te gaan worden. 

Het is nodig samen een organisatie te bouwen waarin de bovengenoemde begrippen gaan groeien. 

Alleen zo kunnen we inspelen op de continue veranderende maatschappij waarin we bestaan. Onze 

cliëntpopulatie verandert wat andere eisen stelt aan onze ondersteuning. Daarnaast is het omringende 

zorglandschap in voortdurende verandering wat ook eisen stelt aan de professionaliteit van 

medewerkers en de wijze waarop we samenwerking binnen Daelzicht. Hiermee zeggen we dat 

Daelzicht in beweging is met de focus op de ontwikkeling van Daelzicht-teams om daarmee wendbaar 

te worden en het aanpassingsvermogen te krijgen dat we nu en in de toekomst nodig hebben. Dat 

betekent ook dat het leren en ontwikkelen van onze medewerkers gericht op de veranderende vraag 

een randvoorwaarde is, het juiste vakmanschap is belangrijk niet alleen voor Daelzicht maar ook voor 

de medewerkers zelf. Dit alles vraagt van Daelzicht goed werkgeverschap. 

In de strategie van Daelzicht wordt duidelijk waar de zorg zich op moet ontwikkelen, welke 

doelgroepen en welke producten. 

Wat Daelzicht wil is: 

Tevreden cliënten die als volwaardig mens worden gezien (incl. hun netwerk en verwanten), 

trotse medewerkers en een 

(financieel) gezonde organisatie 
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Om te komen tot de genoemde richting gaan we uit van een transparante gezamenlijke aanpak 
waarbij medewerkers betrokken worden. Het is geen blauwdruk, maar een ontwikkelingsproces. 
De strategie voor de komende jaren zal binnen Daelzicht dan ook samen met de medewerkers verder 
vormgegeven worden zodat we "Elke dag opnieuw het verschil blijven maken voor onze cliënten" 

Om dit te realiseren is een modernisering van het personeelsbeleid, het functiegebouw en verbetering 
van de organisatie noodzakelijk. Daelzicht streeft ernaar om maximaal gebruik te maken van het 
huidige potentieel van de aanwezige medewerkers, hun kennis én hun ontwikkelmogelijkheden. Dit 
doet Daelzicht door de komende jaren in te zetten op bij- en omscholing. Om medewerkers de kans te 
bieden door te groeien naar het niveau van kennis, kunde en gedrag dat we nodig hebben voor onze 
cliënten. Aanvullend zal Daelzicht investeren in het aantrekken van nieuwe medewerkers om de 
huidige diversiteit en competenties aan te vullen tot het niveau dat nodig is in de komende jaren 
passend bij de gekozen strategie en doelgroepen. Onze cliënten, medewerkers, de dynamiek in 
zorgontwikkelingen & arbeidsmarkt vragen om een bestendige ondersteuning om te kunnen groeien 
naar gewenst vakmanschap en taakvolwassenheid van medewerkers. 

Het spreekt voor zich dat Daelzicht haar medewerkers hard nodig heeft om deze prioriteiten waar te 
maken. 

Doel van dit convenant 

Het is duidelijk dat de omgeving van Daelzicht continue veranderd en dat nog niet concreet is vast te 
stellen waartoe de geschetste veranderingen gaan leiden. De gevraagde ontwikkeling kan leiden tot 
veranderingen in functies en organisatie. Daarom hebben partijen besloten dit convenant op te stellen. 
In dit convenant spreken Daelzicht en de werknemersorganisaties samen af hoe we omgaan met het 
medewerkersbelang in al deze ontwikkelingen waarbij de rechtspositie van medewerkers 
gewaarborgd blijft. Dit zodat er duidelijkheid en zekerheid is voor de medewerkers. Daelzicht zal 
zorgvuldig en transparant deze nieuwe ontwikkelingen aangaan en de medewerkers hierin 
meenemen. Het vakmanschap en ontwikkelvermogen van onze medewerkers zijn randvoorwaarden 
om deze ontwikkelingen vorm te geven. 

Daelzicht zal de volgende gedragslijn volgen bij veranderingen die ontstaan. 

1. Werk-naar-Werkgarantie
Daelzicht zal op een organische wijze de veranderingen die ontstaan aangaan. Dat betekent dat 
we hierbij geen verlies van arbeidsplaatsen verwachten. Mocht er tijdens deze reis toch blijken dat 
er boventalligheid wordt verwacht bij een organisatieverandering dan zal Daelzicht zich maximaal 
inspannen om een passende oplossing te vinden voor personele knelpunten. Daelzicht geeft 
werknemers een "van-werk-naar-werk-garantie" waarbij de tussen werkgever en werknemer 
overeengekomen arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd. Dit betekent dat de werknemer in 
geval van herplaatsing in een passende functie het recht houdt op zijn huidige salaris inclusief 
geldende garantietoeslagen, jaarlijkse periodieke verhogingen en aangepast aan de 
loonontwikkelingen. De betreffende werknemer is binnen 4 jaar na herplaatsing gehouden aan het 
accepteren van een aangeboden, passende functie op het niveau van voor de herplaatsing. Indien 
de werknemer er voor kiest om op de lagere functie werkzaam te blijven worden de 
arbeidsvoorwaarden van de huidige lagere functie van kracht. 

2. Herplaatsing
Indien er sprake is van gedwongen herplaatsing van medewerkers zullen partijen hierover nadere 
afspraken maken zoals genoemd in punt 5. 
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3. Vrijwillige mobiliteit
Wanneer als gevolg van het realiseren van de ontwikkelingen veranderingen in functies of 
organisatie ontstaan die van invloed zijn op het personeelsbestand zal Daelzicht hier vroegtijdig 
op reageren. Dit is aan de orde wanneer er binnen functies op termijn formatie-vermindering wordt 
voorzien met rechtspositionele gevolgen. Daelzicht zal dan een vrijwillige mobiliteitsfase in stellen. 
In deze fase van vrijwillige mobiliteit kunnen werknemers in concreet te benoemen functies, die 
worden aangegeven in een zo duidelijk mogelijke situatieschets, vrijwillig gebruik maken van 
preventieve mobiliteitsinstrumenten. 

Ook werknemers uit andere functies kunnen zich voor deze mobiliteitsinstrumenten aanmelden, 
als zij door hun vertrek met zekerheid plaats zullen maken voor herplaatsing van een werknemer 
uit een met formatie-vermindering bedreigde functie. De werkgever stelt vast of dit het geval is. 

4. Informatie en overleg
Naast het interne overleg waarbij leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd en betrokken 
worden bij de stand van zaken rondom strategische doelen en ontwikkelingen in het bedrijf zal 
Daelzicht eveneens met de werknemersorganisaties twee keer per jaar overleg plegen over de 
stand van zaken, of zo veel meer als ontwikkelingen binnen Daelzicht dat wenselijk maken. Bij dit 
overleg wordt een delegatie uit de ondernemingsraad uitgenodigd als toehoorder. 

5. Overige afspraken
Mocht er om welke reden dan ook geen invulling gegeven kunnen worden aan genoemde 
gedragslijn (punt 1 tot en met 4) dan komen werknemersverenigingen en Daelzicht bijeen om 
alsnog aan tafel te gaan met als doel om te komen tot sociaal plan. Partijen zullen ook in overleg 
treden over noodzakelijke spelregels wanneer er sprake is van een fusie, overname van 
activiteiten van de werkgever door één of meerdere partijen die kunnen leiden tot verval van 
werkgelegenheid of arbeidsplaatsen. 

Interpretatie van de afspraken in dit convenant is voorbehouden aan partijen betrokken bij de 
totstandkoming van dit convenant. 

Aldus overeengekomen te Heel op 27 september 2018: 

Bestuurder 

Paraaf Daelzicht: 

Paraaf Werknemersorganisaties: 

Onderhandelaar Arbeidsvoorwaarden 
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