




Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 

Ondergetekenden, 
De werkgever, de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin ten deze 
vertegenwoordigd door W. Franken 

de werknemersorganisatie FNV ten deze vertegenwoordigd door 
L. Hoogendoorn;

de werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn onderdeel van CNV Connectief ten deze 
vertegenwoordigd door M. Dons; 

de werknemersorganisatie FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan 
gerelateerd onderwijs en onderzoek, ten deze vertegenwoordigd door J. Kuijpers; 

de werknemersorganisatie NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging, ten deze 
vertegenwoordigd door E. van Soelen. 

Hierna te noemen partijen, 
Zijn het navol�e doorlo 
overeengeko en te Halste 

De Viersprong, 

nd Sociaal Plan Organisatie ontwikkeling, hierna te noemen Sociaal Plan, 
, 1 art 2020. 
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Hierna te noemen partijen, 
Zijn het navolgende doorlopend Sociaal Plan Organisatie ontwikkeling, hierna te noemen Sociaal Plan, 
overeengekomen te Halsteren, 1 maart 2020. 

T. __. 

L. Hoogendoorn
FNV
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