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ONDERGETEKENDEN 

Partij/vervreemder aan werkgeverszijde 

en 

1. Stichting stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. gevestigd te (5022 GC)

Tilburg aan het adres Hilvarenbeekseweg 60, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

door de heer G.H.A.M. van Berlo M AC, lid Raad van Bestuur;

Partij/verkrijger aan werkgeverszijde 

en 

1. Commanditaire Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Microvida C.V ..

gevestigd te (4708AE) Roosendaal aan het adres Boerhaavelaan 25, ten deze

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr. B.M.W. Diederen. directeur/-arts

microbioloog;

Partijen aan de zijde van de werknemersorganisaties 

1. CNV Zorg & Welzijn. onderdeel van CNV Connectief;

2. FNV, sector Zorg & Welzijn;

3. FBZ;

OVERWEGENDE DAT 

Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (nader te noemen: "ETZ") en de 

commanditaire vennootschap "Microvida" C.V. op grond van kwaliteits- en 

continuïteitsoverwegingen besloten hebben om het medisch microbiologische 

laboratorium van het ETZ over te dragen aan en te participeren in Microvida C.V.; 

deze kwaliteits- en continuïteitsoverwegingen zien op het ontstaan van toegevoegde 

waarde voor de patiënt en de instelling door ontwikkeling van antibiotica. bacteriële 

resistentie en hygiëne en infectiepreventie; 

hierdoor tevens mogelijkheden ontstaan voor het optimaliseren van de 

bedrijfsvoering (schaalgrootte) om het hoofd te kunnen bieden aan een negatieve 

prijsontwikkeling in een concurrentieel veld; 
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op de beoogde overgangsdatum 1 april 2020 alle werknemers van het medisch 

microbiologische laboratorium van het ETZ van rechtswege overgaan naar Microvida 

C.V;

deze overgang van de werknemers van het ETZ naar Microvida e.v. wordt

gekarakteriseerd als een overgang van onderneming als gevolg waarvan de wet

overgang van onderneming van toepassing is (artikelen 7: 662 t/m 7: 666 BW), waarin

behoud van werkgelegenheid en behoud van arbeidsvoorwaarden van bij de 

overgang betrokken werknemers is geregeld;

genoemde werknemers die op het moment van overgang werkzaam zijn bij het

laboratorium van het ETZ van rechtswege overgaan naar Microvida C.V. en dat per

overgangsdatum alle rechten en plichten die voortvloeien uit de

arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers van rechtswege overgaan op

Microvida e.v.;

de ondernemingsraad van het ETZ positief heeft geadviseerd over de overgang van

het laboratorium van het ETZ naar Microvida C.V.;

dit Sociaal overdrachtsprotocol ten doel heeft de rechtspositie van de betrokken

werknemers in het kader van deze overgang te regelen;

Medewerkers van het LMMI ETZ behouden gedurende twee jaar na de datum van

overgang naar Microvida de status van interne kandidaat voor openstaande vacatures

binnen ETZ.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

Artikel 1 - Werkingssfeer 

Dit Sociaal Overdrachtsprotocol is van toepassing op alle werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd met het ETZ die per overgangsdatum 

werkzaam zijn bij het LMMI van het ETZ, met uitzondering van de werknemers die werkzaam 

zijn op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) 

Elke keer als in dit Sociaal Overdrachtsprotocol wordt gesproken over 'de werknemers', wordt 

deze groep werknemers bedoeld. 

Voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst, die eindigt op of vóór de 

overgangsdatum is dit Sociaal Overdrachtsprotocol niet van toepassing. 
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Artikel 2 - Werkgelegenheid 

Er is geen sprake van gedwongen ontslag als gevolg van de overgang van het LMMI van het 

ETZ naar Microvida e.v ..

Artikel 3 - Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden 

3.1 Bij de "overgang" gaan de bestaande rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de 

arbeidsovereenkomsten van de werknemers van het ETZ van rechtswege over naar 

Microvida C.V. met inachtneming van het overige in dit Sociaal overdrachtsprotocol 

bepaalde. 

Onder de rechten wordt verstaan: functie (in takenpakket kan kleine wijziging 

optreden), salaris, huidige FWG indeling met de maximaal te bereiken uitloop in de 

huidige FWG-schaal conform de cao Ziekenhuizen, aaneengesloten en opgebouwde 

dienstjaren bij het ETZ en haar rechtsvoorganger(s) (anciënniteit), arbeidsomvang, 

verlofrechten, vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, alsmede de bedrijfsregelingen ETZ. 

3.2 Bij het ETZ en Microvida C.V. zijn zowel de Cao Ziekenhuizen als het Pensioenfonds 

Zorg & Welzijn (uitgevoerd door PGGM) van toepassing. Er is geen sprake van 

wijziging van arbeidsvoorwaarden- en pensioenregeling. 

3.3 De werknemers die werkzaam zijn in op de locatie ETZ Elisabeth te Tilburg, zullen in 

beginsel op die locatie van het ETZ werkzaam blijven. Indien er sprake is van 

verschuiving van werkpakketten naar andere locaties van Microvida C.V., en dit niet 

met de daar aanwezige bezetting kan worden opgevangen, kan verzocht worden op 

andere locaties te gaan werken. Dit kan incidenteel of structureel zijn. 

3.4 Werknemer zal de door hem/haar voor 1 januari 2020 geplande en door de 

leidinggevende goedgekeurde vakantie/vrije dagen in 2020 onverkort bij Microvida 

e.v. kunnen opnemen.

3.5 Alle verlofrechten en PLB uren van werknemers van het ETZ gaan over naar Microvida

C.V" De kosten hiervan zijn voor rekening van ETZ en worden bij overdracht aan

Microvida C.V. gecompenseerd.

3.6 De per overgangsdatum geldende bedrijfsregelingen van ETZ zullen op termijn

(formalisering in 2021) worden geharmoniseerd binnen Microvida C.V.
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Artikel 4-Compensatieregeling reiskosten 

4.1 Mocht voor een werknemer na de overgang van het dienstverband een structurele 

wijziging plaatsvinden in de locatie(s) waar de werknemer werkzaam is, dan zal ten 

aanzien van de reiskosten woon-werkverkeer het volgende gelden. 

4.2 Indien, als gevolg van de overplaatsing naar een andere locatie, een grotere afstand ten 

behoeve van woon-werkverkeer dan voorheen moet worden afgelegd, wordt over de 

meer gereden kilometers een tijdelijke reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 

geboden conform het bedrag van de maximaal fiscaal vrijgestelde vergoeding. 

Gedurende het eerste jaar 100% van dit bedrag, gedurende het tweede jaar 75% van dit 

bedrag. Indien gedurende deze periode de hierboven genoemde vergoeding lager 

wordt dan de vergoeding conform de uitvoeringsregeling woon-werkverkeer uit de 

CAO Ziekenhuizen zal vanaf dat moment de uitvoeringsregeling woon-werkverkeer 

worden toegepast. Vanaf het derde jaar geldt de uitvoeringsregeling woon-werkverkeer 

uit de CAO Ziekenhuizen. 

4.3 De reistijd wordt niet tot de werktijd gerekend. De algemeen geaccepteerde reistijden, 

die ook het UWV werkbedrijf hanteert bij de beoordeling van een aanvraag voor de 

WW-uitkering, zullen worden aangehouden. 

Artikel 5 - Inzage personeelsdossier 

5.1 De personeelsdossiers van de werknemers van het ETZ worden in het kader van de 

"overgang" aan Microvida e.v. overgedragen. 

5.2 De werknemer van het ETZ kan voor de overdracht zijn/haar personeelsdossier bij het 

ETZ inzien alsook daarvan een kopie verkrijgen. Het bronbestand zijn de gegevens 

zoals deze zijn vastgelegd in HR-portaal. Het is de verantwoordelijkheid van 

medewerker en leidinggevende om dit bij overdracht actueel te hebben. 

5.3 Desgewenst kan de werknemer de werkgever verzoeken om documenten te 

verwijderen. Een eventueel verzoek daartoe dient vóór de overgangsdatum of in elk 

geval uiterlijk binnen een maand na de overgang te zijn gedaan bij het ETZ (de 
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huidige werkgever). Het ETZ kan dit verzoek honoreren dan wel beargumenteerd 

afwijzen. 

5.4 Microvida CV. moet in staat worden gesteld de rechten en verplichtingen die uit de 

arbeidsovereenkomst tussen hem en de van rechtswege overgenomen werknemer 

voortkomen, op te volgen. Aan gegevens zijn dat derhalve: 

1. De arbeidsovereenkomst met aanstellings- en arbeidsvoorwaarden, bijlagen

waaruit verdere afspraken blijken over de functie en de arbeidsvoorwaarden. Dit

zijn bijvoorbeeld ook lopende studiekostenvergoeding of -aanspraken, vakantie

aanspraken, etc.;

2. de identiteitsgegevens;

3. de gegevens uit de salarisadministratie, die voor de loonbelasting, sociale

verzekeringen en personele verzekeringen van belang zijn. Tevens verleende

voorschotten en leningen;

4. voor zover aanwezig relevante re-integratieverslagen of verslagen van bedrijfsarts

in het kader van bijzondere persoonlijke mogelijkheden/ omstandigheden of

lopende re-integratie in geval van ziekte.

5.5 Personeelsgegevens die niet overgaan, tenzij: 

1. verslagen van jaargesprekken zijn alleen relevant voor zover dit in verband met

bovengenoemde noodzakelijk is;

2. berispingen en schorsingen gaan over, mits zij relevant zijn voor Microvida C.V ..

Artikel 6 - Informatieverstrekking 

6.1 Het ETZ draagt zorg voor een goede en tijdige informatieverstrekking en stelt een 

exemplaar van dit Sociaal Overdrachtsprotocol ter beschikking aan de werknemers. 

6.2 Het ETZ draagt zorg voor een persoonlijke en schriftelijke kennisgeving aan de 

werknemers over de overgang naar Microvida CV .. 

Artikel 7 - Medezeggenschap 

Tenminste twee, maximaal drie werknemers van LMMI ETZ hebben na de overgangsdatum 

(01-01-2020) de mogelijkheid om zitting te nemen in de bestaande Ondernemingsraad van

Microvida e.v. Zij worden lid van de OR Microvida CV. op basis van een Convenant, op 

grond waarvan de toegevoegde leden afkomstig van LMMI ETZ alle rechten hebben en gelijk 

zijn aan de gekozen OR-leden. 
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Na de overgang van onderneming zal, zodra dat mogelijk is, de OR van Microvida 

verkiezingen organiseren teneinde tot een evenredige afspiegeling te komen van alle 

medewerkers die bij Microvida C.V. werkzaam zijn. 

Artikel 8 - Adviescommissie Sociale Begeleiding 

Bij een verschil van inzicht over de overgang van onderneming kan de werknemer een 

adviesverzoek voorleggen aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding van het ETZ op grond 

van artikel 14.6 lid 3 CAO Ziekenhuizen. Ook het ETZ kan een adviesverzoek aan de eigen 

Adviescommissie Sociale Begeleiding op grond van artikel 14.6 lid 4 CAO Ziekenhuizen 

voorleggen. 

Artikel 9 - Hardheidsclausule 

In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Overdrachtsprotocol op een individuele 

situatie, naar het oordeel van de Adviescommissie Sociale Begeleiding , leidt tot een onbillijke 

situatie voor de individuele werknemer, zal ETZ, na afstemming met Microvida C.V., streven 

naar een voor beide partijen wenselijke oplossing. De werknemer dient schriftelijk en 

beargumenteerd een beroep te doen op de hardheidsclausule bij ETZ. 

Artikel 10 - Uitvoering en interpretatie van het Sociaal Overdrachtsprotocol 

Ingeval er bij de uitvoering van dit Sociaal Overdrachtsprotocol verschil van inzicht ontstaat 

over de toepassing, dan zullen partijen zich wenden tot de Adviescommissie Sociale 

Begeleiding en deze verzoeken een voor partijen gezamenlijke uitspraak doen. 

Ingeval er bij de interpretatie van dit Sociaal Overdrachtsprotocol verschil van inzicht 

ontstaat, dan zullen partijen zich met betrekking tot het vraagstuk tot elkaar wenden. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend te Tilburg, op ................................ en per pagina 

geparafeerd, 

amens Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) 

de heer G.H.A.M. van Berlo MAC, 

Lid Raad van Bestuur ETZ 

�.... -  
Namens Microvida C.V., 

de heer dr. B.M.W. Diederen, 

directeur/-arts-microbioloog 
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Namens CNV Zorg & Welzijn, 

de heer M. Dons 

Namens FNV Zorg & Welzijn, 

mevrouw W. Peters 

Sociaal overdrachtsprotocol februari 2020 definitief 

Paraaf: 

MICR�,VIDA 
MEDISCHE MICROBIOLOGIE BRABANT & ZEELAND 






