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OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN DE OVERGANG VAN WERKNEMERS 

WERKGEVER “OUD” NAAR WERKGEVER “NIEUW” 

 
Ondergetekenden: 

 

De werkgevers, 

 
1. Zuyderland Jeugdgezondheidszorg B.V., gevestigd aan de dr. H. van der 

Hoffplein 1 te 6162 AB Sittard-Geleen en ingeschreven in het register van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 14125869, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer R.E.A. Goffin, Lid Raad van Bestuur (hierna: “werkgever oud/ latende 

partij”) 

 

2. JGZ B.V., gevestigd aan de Mockstraat 1 te 6226 CA Maastricht en ingeschreven in 

het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 59305991, in deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. R. Ruijters, voorzitter Raad van Bestuur 

Stichting Envida (hierna: “werkgever oud / latende partij”) 

 

3. Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg, gevestigd aan de Minckelersstraat 2 te 

6372 PP Landgraaf en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 41071981, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. M.F.M. 

Ehlen, Raad van Bestuur (hierna: “werkgever oud/ latende partij”) 

 
4. De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, gevestigd aan Het 

Overloon 2, 6411 TE te Heerlen en ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 14131474, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, 

dhr. F. Klaassen, voorzitter directie GGD Zuid-Limburg (hierna: “werkgever nieuw / 

verkrijgende partij”);  

 

 

En de werknemersorganisaties, 

 
 FNV Zorg & Welzijn 
 CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief 
 Nu’91 
 FBZ/LAD 

 

 
Overwegende: 

Dat 

 
a. Op 3 juli 2019 het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg het besluit heeft 

bekrachtigd dat per 1 januari 2020 de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) integraal deel 

gaat uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg (bijlage 1: 

documenten Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019).  

 

b. Met dit besluit het proces van vorming van 1 JGZ onomkeerbaar is. 

 

c. Werkgever “oud” en werkgever “nieuw” hebben besloten dat de volgende activiteiten 

van werkgever “oud” worden overgenomen door werkgever “nieuw”: alle 

taken/activiteiten die belegd zijn bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ-taken) 0-4-

jarigen binnen het werkgebied Zuid-Limburg (bijlage 2: adviesaanvragen van de 

werkgevers “oud”). 



2 

 

 

d. In verband hiermee alle daarbij betrokken werknemers die 50% en meer van hun 

contracturen exclusief werkzaam zijn voor JGZ overgaan van werkgever “oud” naar 

werkgever “nieuw” en alle werknemers die minder dan 50% van hun contracturen 

werkzaam zijn voor JGZ in dienst blijven bij werkgever “oud”.  

 

e. In verband hiermee werkgevers en vakbonden voor deze overgang een aantal  

afspraken wensen te maken. 

 

1. Werkingssfeer  

Dit overdrachtsprotocol is van toepassing op bovengenoemde werkgevers én op de 

werknemers die op de datum van overdracht in dienst zijn van werkgever zoals benoemd 

onder punt d.  Voor die werknemers die slechts voor een gedeelte werkzaam zijn ten 

behoeve van JGZ (50% of minder) en niet mee overgaan naar de GGD ZL zullen 

maatwerkafspraken gemaakt worden tussen werkgever “oud” en medewerker.  

  

Werkgever “oud” heeft een lijst opgesteld waarop de betrokken werknemers staan 

vermeld die per 1-1-2020 overgaan, met hun functie en de omvang van hun 

dienstverband. Deze lijst is als bijlage bij dit overdrachtsprotocol opgenomen (bijlage 3: 

totaaloverzicht aantal medewerkers per functie die wel /niet overgaan).  

  

 

2. Begripsbepalingen 

In dit overdrachtsprotocol wordt verstaan onder: 

 

a. Werkgevers ”oud”: Zuyderland Jeugdgezondheidszorg B.V., JGZ B.V. en 

Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg zoals beschreven in de aanhef. De 

rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie, als bedoeld in artikel 

1.1 sub 2B van Hoofdstuk 1 van de cao VVT.  

 

b. Werkgever “nieuw”: de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg 

zoals beschreven in de aanhef: de rechtspersoonlijkheid bezittende publiekrechtelijke 

organisatie, als bedoeld in de cao CAR/UWO. 

 

c. Werknemer: degene die als werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek en 

artikel 1.1.2 van Hoofdstuk 1 van de cao VVT een arbeidsovereenkomst met 

werkgever “oud” is aangegaan en waarvan de functie onderdeel uitmaakt van het 

functieoverzicht zoals benoemd in bijlage 3 en overgaat naar werkgever “nieuw”.  

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt af op het moment dat de 

overeengekomen termijn is verstreken. Alsdan wordt besloten om wel of niet te 

verlengen.  

 

Geen werknemer in de zin van dit overdrachtsprotocol is degene die:  
- Werkzaamheden uitsluitend ter vervulling van een stage (inclusief aios in 

dienst van de SBOH) of op basis van een werkervaringsplaats verricht;  

- Incidenteel werkzaam is tijdens schoolvakanties;  

- Door derden is gedetacheerd;  

-  Werkzaam is als uitzendkracht: De uitzendovereenkomst kan als gevolg van 
de overgang van onderneming worden opgezegd. 
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d. Functie: een door de medewerker in opdracht verricht samenhangend geheel van   

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  

 

e. Salaris: het tussen werkgever “oud” en werknemer overeengekomen bruto 

maandloon, inclusief vergoedingen en/of toelagen en exclusief vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering; 

 

f. Standplaats: de plaats van waaruit een medewerker het merendeel van zijn 

werkzaamheden verricht; 

 

g. Personele gevolgen: gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken    

medewerker ten gevolge van de organisatiewijziging;  

 

h. Cao: de collectieve arbeidsovereenkomst Car-Uwo (per 1/1/2020 CAO gemeenten) 

voor werkgever “nieuw” en CAO VVT voor werkgever “oud”.  
 

 

3. Overgang van Onderneming, artikel 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek 

Op de overdracht van taken is de Wet Overgang van Onderneming (WOO) van 

toepassing is. Conform de Europese Richtlijn van 12 maart 2001 over de overgang van 

onderneming en de weerslag van deze Richtlijn zoals deze is verankerd in de artikelen 

7:662 tot en met 7:666 BW is bepaald dat bij een overgang van onderneming de rechten 

en verplichtingen van de medewerker die op grond van de arbeidsverhouding bestaan, 

van rechtswege mee overgaan op de verkrijger. Dit betekent concreet dat de 

werknemers overgaan naar de GGD Zuid-Limburg met behoud van hun rechten en 

plichten die zij nu hebben.  

 

 

4. Inwerkingtreding 

Deze overeenkomst treedt in werking op 01-01-2020, zijnde de (beoogde) datum van de 

overgang. 

 

 

5.  Geen nieuwe arbeidsovereenkomst 

Voor de datum van overgang ontvangen de werknemers van werkgever “oud” een 

schriftelijke bevestiging van de nieuwe werkgever waarin is aangegeven dat de huidige 

arbeidsovereenkomst met alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten wordt 

voorgezet bij werkgever “nieuw”. Tevens wordt in de bevestiging naar dit 

overdrachtsprotocol verwezen. 

 

 

6. Plichten van werkgevers en van werknemers 

De werkgevers en werknemers, op wie dit overdrachtsprotocol van toepassing is, zijn 

gehouden volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit 

overdrachtsprotocol. 
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7. Geen gedwongen ontslagen 

Als gevolg van de overgang zullen de in de bijlage vermelde werknemers van rechtswege 

in dienst treden van werkgever “nieuw”.  Er zullen als gevolg van de overgang geen 

gedwongen ontslagen plaatsvinden. Medewerkers behouden hun werk- en salarisgarantie 

totdat er in het harmonisatietraject andere afspraken worden gemaakt.  

   

 

8. Behoud individuele rechtspositie 

 

a. De huidige arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet bij werkgever “nieuw” waarbij 

voor alle wettelijke, cao, en bedrijfseigen bepalingen de datum van indiensttreding bij 

werkgever “oud” en diens onmiddellijke rechtsvoorgangers, geldt als datum van 

indiensttreding bij werkgever “nieuw”. Onderbrekingen van het dienstverband daarbij 

korter dan 6 maanden (of 3 maanden vóór 1 januari 2015) worden meegeteld. Verder 

gaan alle verworven rechten mee over voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd in 

de arbeidsovereenkomst dan wel in het personeelsdossier, waaronder ten minste te 

verstaan: functie, salaris, salarisuitloop, datum van indiensttreding, omvang 

dienstverband en werktijden.   

 

Voor de werknemer blijft de cao VVT van toepassing tenminste voor de periode 

1/1/2020 tot 1/1/2021. 

 

Na overgang overleggen werknemersorganisaties en werkgever “nieuw” over de 

harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Hiertoe zullen door werkgever “nieuw” 

voorstellen worden voorbereid en met de werknemersorganisaties besproken worden 

om zo te komen tot een gezamenlijk overeengekomen afspraak. Aan harmonisatie is 

de voorwaarde verbonden dat het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden niet leidt tot 

achteruitgang voor de werknemer ten opzichte van het huidige totale pakket 

arbeidsvoorwaarden inclusief pensioen bij werkgever “oud”.  
 

b. Bij de overdracht is sprake van integraal functievolgerschap.  

 

c. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd treden voor 

onbepaalde tijd in dienst van werkgever “nieuw”. Werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd treden voor de resterende tijd van die 

arbeidsovereenkomst in dienst van werkgever “nieuw”. Indien op de datum van 

overgang nog een proeftijd geldt, blijft deze voor de resterende termijn van kracht. 

 

d. Er zal door de overgang voor de werknemer geen wijziging in de omvang van het 

aantal uren en het aantal te werken dagen plaatsvinden. Werktijden kunnen door de 

werkgever “nieuw” worden aangepast indien dat noodzakelijk is voor een goede 

bedrijfsvoering en er voor de werknemer geen minder ingrijpende alternatieven zijn. 

Bij wijziging zal zo veel als mogelijk rekening worden gehouden met wensen van de 

werknemer en wordt de werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld om 

voorafgaande aan de wijziging zijn privésituatie hierop aan te passen. 

 

e. Wel kan de plaats van tewerkstelling wijzigen. Dit is de plaats waar de werknemer 

gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Indien als gevolg van deze wijziging de 

reisafstand woon- werkverkeer voor de werknemer langer wordt, worden de kosten 

conform regeling reiskosten woonwerk CAO VVT aangepast. 

 



5 

 

f. Overuren die nog niet zijn gecompenseerd kunnen naar keuze van de medewerker 

worden meegenomen naar werkgever “nieuw” of worden uitbetaald door werkgever 

“oud”.   
 

g. De tussen werknemer en werkgever “oud” gemaakte afspraken over opname van 

verlof en geplande vakanties zullen door de werkgever “nieuw” worden 

gerespecteerd. Uitzonderlijke afspraken (bijvoorbeeld sabbatical) worden vooraf door 

de werknemer gecommuniceerd te worden aan de werkgever “nieuw”. 

 

h. Het saldo aan eindejaarsuitkering dat tot 1/12/2019 is opgebouwd bij werkgever 
“oud” wordt door werkgever “oud” uitbetaald. De opbouw over december 2019 wordt 
door werkgever “nieuw” uitbetaald in november 2020 conform artikel 3.9 CAO VVT.   
Het vakantiegeld dat tot 1/1/2020 is opgebouwd bij werkgever “oud” wordt mee 
overgenomen naar werkgever “nieuw” en op het gebruikelijke moment conform CAO 
VVT uitgekeerd aan werknemer door werkgever “nieuw”.  

 

 

9. Pensioen 

De werknemers van werkgever “oud” zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn (PFZW). Bij de overgang naar werkgever “nieuw” blijven zij aangesloten bij het 

PFZW. Werkgever “nieuw” draagt zorg voor voortzetting van de deelname van de 

werknemers aan het PFZW per 1/1/2020.  

 

 

10. Personeelsdossier 

Zodra de onderneming overgaat naar de ontvangende organisatie, ontstaat er 

automatisch (van rechtswege) een arbeidsovereenkomst met de werknemers. De AVG 

bepaalt dat de ontvangende organisatie op dat moment een gerechtvaardigd belang 

heeft bij de overdracht van de personeelsdossiers zonder dat daarvoor instemming van 

de werknemers vereist is. (Artikel 5 en 6 AVG). 

 

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden de privacybelangen van 

werknemers gewaarborgd als aan drie eisen (zie bijlage 4) is voldaan. 

 

Voorafgaand aan de overdracht wordt de werknemer schriftelijk attent gemaakt op het 

recht om onderdelen van het dossier te verwijderen. Verzoeken van werknemers om 

onderdelen van het personeelsdossier uit het dossier te verwijderen, zullen waar nodig 

na boordeling op rechtsgrond en/of wettelijke verplichting door personeelsadviseur 

worden gehonoreerd. Bij verschil van mening is het mogelijk bezwaar in te dienen bij de 

werkgever “oud”.  

 

Ten behoeve van de door werkgever “nieuw” aan te leggen personeelsdossiers wordt 

voor elke werknemer een overdrachtsdossier opgesteld. Het overdrachtsdossier bevat 

uitsluitend: 

 
- Arbeidsvoorwaardenformulier (NAW, bsn, Iban, enz.) 

- VOG  

- BIG-registratie 

- Aanstelling en ontslag 

- Functiebeschrijving 

- Opleiding (diploma’s, certificaten en lopende afspraken) 
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- Salaris (regelingen, toekenningen, toelagen, pensioen, fietsplan, fitness regeling, 

enz.) 

- Overige documenten inzake Arbeidsvoorwaarden 

 

 

11. Verworven rechten 

a. Indien de werknemer op het moment van overgang naar werkgever “nieuw” 

aantoonbaar verworven rechten heeft boven of naast de cao dan behoudt de 

werknemer deze rechten en worden ze alsnog vastgelegd op het 

arbeidsvoorwaardenformulier.  

Het arbeidsvoorwaardenformulier wordt door werkgever “oud” opgesteld en bevat alle 

arbeidsvoorwaarden van de individuele medewerker. De medewerker geeft hiervoor 

akkoord. Dit formulier wordt eind november overgedragen naar werkgever “nieuw”. 

 

b. Schriftelijk vastgelegde regelingen waaraan individuele werknemers rechten kunnen 

ontlenen blijven voor die werknemers eveneens van kracht in de nieuwe situatie. 

 

 

12. Sociaal Plan 

Werkgever “nieuw” is tot 1/1/2020 in gesprek met de betrokken vakbonden en OR-en 

inzake een zorgvuldige overdracht.  

 

Na 1/1/2020 draagt werkgever “nieuw” zorg voor een adequate vertegenwoordiging van 

de JGZ-medewerkers in de GGD brede OR. Gedurende 2020 wordt dit vormgegeven door 

een aparte OR-commissie bestaande uit JGZ-medewerkers voor het programma JGZ. 

Na 2020 wordt in overleg met deze commissie besloten of de commissie al dan niet 

wordt voorgezet of dat JGZ participeert in de GGD brede OR.  

 

Binnen de GGD wordt gewerkt met een Georganiseerd Overleg. In dit overleg 

participeren een DB lid met portefeuille personeel, voorzitter directie GGD en de vakbonden.  

  

Op het moment dat er sprake is van een organisatiewijziging zal vooraf met de 

betreffende vakbonden een sociaal plan worden overeengekomen. Werkgever “nieuw” zal 

geen organisatiewijzigingen doorvoeren, voordat de gewijzigde medezeggenschap zich 

hierover heeft kunnen uitspreken. 

 

 

13. Interne sollicitatie bij oude werkgever 

Werknemers die op de datum van de overgang in dienst waren bij werkgever “oud”, 

zullen voor de periode van 3 maanden gelden als interne sollicitant bij vacatures bij 

werkgever “oud” waar zij in dienst waren. 

 

 

14. Praktische uitvoerbaarheid 

Voor een beperkt aantal onderwerpen is overeengekomen deze praktisch uitvoerbaar te 

maken (zie hiervoor bijlage 5). Voor de werknemers zijn hier geen negatieve 

consequenties aan verbonden.   
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15. Voorkoming onbillijkheid 

In gevallen waarin toepassing van dit overdrachtsprotocol zou leiden tot een onredelijke 

of onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal werkgever “nieuw” in een voor de 

werknemer gunstige zin van dit overdrachtsprotocol afwijken, zonder dat dit enig 

precedent kan scheppen voor andere situaties. Werkgever “nieuw” vraagt advies aan de 

Bezwarencommissie (zie artikel 17) indien de werkgever overweegt het beroep op deze 

hardheidsclausule niet te honoreren. 

  

 

16. Bezwaar 

Bij verschil van opvatting tussen werkgever “nieuw” en werknemer over de toepassing 

van dit overdrachtsprotocol kan het geschil worden voorgelegd aan de 

bezwarencommissie. 

 

 

17. Bezwarencommissie  

Binnen de GGD wordt, conform de CAR/UWO, gewerkt met een bezwarencommissie (zie 

regeling behandeling bezwaarschriften). In het kader van de Wnra zal de CAR/UWO per 1 

januari 2020 vervangen worden door de cao Gemeenten (ofwel de cao SGO voor 

gemeenschappelijke regelingen) waarmee de bezwarencommissie wordt omgezet in een 

geschillencommissie (artikel 11.5 cao Gemeenten). De medewerkers van JGZ kunnen 

zich binnen 12 maanden ná effectuering van de overdracht schriftelijk wenden tot de 

bezwarencommissie danwel de opvolgende geschillencommissie met bezwaren/geschillen 

inzake de individuele toepassing van dit overdrachtsprotocol op de werknemer. Hierbij 

zijn uitgezonderd de onderwerpen die zijn vastgelegd in het onderhandelingstraject 

tussen werkgever “nieuw” en de individuele werkgevers “oud”.  

a. Werkgever “nieuw” heeft een bezwarencommissie ingesteld, bestaande uit drie 

externe personen. 

b. Door Werkgever “nieuw” wordt gebruik gemaakt van de personele commissie die 

hiervoor in de gemeente Sittard-Geleen actief is. Dit geldt ook voor de secretaris die 

door Werkgever “nieuw” aan deze commissie is verbonden.  

c. De werknemer kan zich, binnen 12 maanden ná effectuering van de overdracht 

schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele 

toepassing van dit overdrachtsprotocol op de werknemer. 

d. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 6 weken na 

indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling worden de werknemer en de 

werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman 

kunnen laten bijstaan. 

e. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de 

bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de werknemer en de 

werkgever. 

De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige 

vergadering, welke niet openbaar is. 

f. Werkgever “oud”, werkgever “nieuw”, en de werknemer zijn verplicht alle gevraagde 

medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 

g. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het 

door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - 

doch uiterlijk binnen 4 weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed – 

schriftelijk aan de werknemer en de werkgever medegedeeld. 

h. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met 

inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te nemen. 
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i. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn 

bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de 

bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 

Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de 

werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de 

bezwarencommissie af van verdere behandeling. 

j. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 

 

 

18. Beschikbaarstelling overdrachtsprotocol 

Werkgever “oud” draagt zorg voor een goede en tijdige informatieverstrekking aan de 

werknemers, als bedoeld in artikel 1, en stelt een exemplaar van dit overdrachtsprotocol 

ter beschikking aan de werknemers.  

 

19. Interpretatieverschillen 

De interpretatie van dit overdrachtsprotocol is voorbehouden aan de partijen zoals 

vermeld in de aanhef, die zich door ondertekening aan dit protocol hebben verbonden, 

gezamenlijk. 

 

 



 

 

Bijlagen: 

1. Documenten AB 3 juli 2019  

(Nota Één Jeugdgezondheidzorg in Zuid-Limburg en bijlagen bij nota:  

2. Adviesaanvragen werkgevers “oud”  

3.  Totaaloverzicht aantal medewerkers per functie die wel /niet overgaan 

4.  Document overdracht personeelsdossier (incl. machtiging medewerker)  

5.  Praktische uitvoerbaarheid regelingen  
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https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Een_Jeugdgezondheidszorg_in_Zuid_Limburg_-_versie_3.0_AB__003_.pdf
https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/190703_AB_agendapunt_08b.2_bijlagen_bij_notitie_een_jeugdgezondheidszorg_in_Zuid_Limburg.pdf




Deze nota wordt geagendeerd voor de overlegvergadering van 16 juli 2019. Mocht u 

als OR op voorhand van deze overlegvergadering vragen of opmerkingen hebben, dan 

vernemen wij dat graag van u. 

Graag ontvangen wij u uw advies uiterlijk d.d. 07-09-2019 

Roel Go 

Raad van Bestuur directeur Care 

2 van 2 







In de adviesaanvraag geeft u tevens aan dat door de overgang van de JGZ geen zorg meer 

wordt verleend waarvoor Zuyderland verantwoordelijk is en de exploitatie van gebouwen 

geen corebusiness is van Zuyderland. Als gevolg hiervan is het voornemen de gebouwen te 

verkopen. 

Ten aanzien van deze verkoop is echter nog enige onduidelijkheid voor de OR. 

De OR is van mening dat een mogelijke verkoop buiten deze adviesaanvraag valt en hij wil 

minimaal tijdig geïnformeerd worden bij ontwikkelingen hieromtrent. Dit ter verdere 

beoordeling of de verkoop van de gebouwen ter advies moet worden voorgelegd aan de 

OR of aan de Centrale Ondernemingsraad (relatie met de aanvullende financiering 

Zuyderland aangezien het vastgoed aan het bankenconsortium is verpand en deze dient in 

te stemmen met de vervreemding). 

Advies OR 

Op basis van de mettertijd ontvangen informatie is de OR tot besluitvorming kunnen 

overgaan. 

De OR besluit positief te adviseren ten aanzien van uw voorgenomen besluit dat de 

activiteiten van Zuyderland JGZ overgaan naar de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZL. 

Aan dit positieve advies verbindt de OR echter een aantal voorwaarden als gevolg van de 

ten tijde van dit advies nog niet afgeronde en geformaliseerde zaken en het feit dat de OR 

de voortgang van het adviestraject niet wil belemmeren. 

► De OR vraagt u de medewerkers op korte termijn te informeren over wie hun

afdelingshoofd c.q. leidinggevende gaat worden per ljanuari 2020. Mocht deze datum

tegen de verwachting in niet worden gehaald dan vindt de OR het wenselijk dat

minimaal bekend is bij welke functionaris a.i. zij terecht kunnen.

► De OR beschikt (nog) niet over een door alle partijen getekend overdrachtsprotocol.

Zijn advies is dus gebaseerd op het document in conceptstatus (zoals ontvangen op

datum). Hij tekent hierbij aan dat zijn positieve advies vervalt in het geval van

aanpassingen in het overdrachtsprotocol (behoudens de hiervoor genoemde

aanscherping) en/of mocht(en) een of meerdere partijen niet overgaan tot

ondertekening. Behalve dat de OR het getekende document wenst te ontvangen,

Met vriendelijke groet, 

Diana Schuncken, 

Voorzitter OR Zuyderland Zorgcentra & Jeugdgezondheidszorg 

hi1113 













bovenstaande tabel, met ingang van 1 januari 2020 onder te brengen bij de Gemeenschappelijke 

regeling GGD ZL. 

Gevraagde beslissing: 

De Ondernemingsraad wordt verzocht conform art. 25 lid 1 WOR advies uit te brengen. 

Deze nota wordt geagendeerd voor de overlegvergadering van 1 juli 2019. Mocht u als OR op 

voorhand van deze overlegvergadering al vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag 

van u. 

oger Ruijters 

voorzitter Raad van Bestuur 

6/6 
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Envida 

JGZ 0-19 vastgesteld tussen de heer Frank Klaassen, voorzitter directie GGD Zuid-Limburg en de 

ondernemingsraad GGD Zuid Limburg. 

Om de JGZ BV van Envida onder te brengen onder de Gemeenschappelijke Regeling van de Gemeenten 

is het akkoord van de 16 gemeenten en ActiZ nodig. Op het moment van schrijven van dit advies lijkt er 

hierin geen obstructie te zijn. Duidelijkheid over cao en pensioenfonds is voor de medewerkers 

belangrijk; alleen ingeval van de overdracht van de JGZ BV Envida naar de GR GGD ZL kunnen zowel cao 

VVT als ook pensioenfonds PfZW gehandhaafd blijven. 

Uit de onlangs gehouden achterbanraadpleging door de vakorganisaties zijn geen bezwaren van 

medewerkers tegen de inhoud van het overdrachtsdocument naar voren gekomen. 

In het geval van Envida is strikt genomen de wet overgang van onderneming niet van toepassing. Bij de 

ondernemingsraad is volmondig vertrouwen dat de toezegging om "in de geest van deze wet te 

handelen" wordt geëffectueerd en dat hiermee dus het overdrachtsdocument ook van toepassing is op 

Jeugdgezondheidszorg B.V. van Envida. 

Tot slot wensen wij de medewerkers en de nieuwe organisatie veel succes bij deze ontwikkeling. 

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Tina Wolfs 

Voorzitter ondernemingsraad 

i.a.a. leden directieteam 

dhr. P. Maessen 

2/2 
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Gevraagde beslissing: 

De Ondernemingsraad wordt verzocht conform art. 25 lid 1 WOR advies uit te brengen. 

Deze nota wordt geagendeerd voor de overlegvergadering van 4 juni Mocht u als OR op voorhand van 

deze overlegvergadering al vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag van u. 

n, 

van Bestuur 





••• MeanderGroep 
Ondernemingsraad 

MeanderGroep Zuid-Limburg 

T.a.v. dhr. J. Jansen

Postbus 2690

6401 DO HEERLEN

Pagina 

1/1 

Afzender 

Ondernemingsraad 

Geachte heer Jansen, 

Datum 

14-10-2019 

cc 

Dhr. W. Dankers 

Onderwerp 

Mensen 

met 

aandacht 

Advies overgang taken JGZ 

Ons kenmerk 

19.046 OR/JH/AB 

Uw kenmerk 

2019.00302 

Telefoonnummer 

+31 (045)5 61 62 53

E-mail 

ondernemingsraad@mgzl.nl 

Op 27 mei jl. ontving de ondernemingsraad uw adviesaanvraag m.b.t. de overgang taken JGZ, waarmee de 

JGZ-taken 0-4 jarigen ondergebracht worden bij de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg. 

De ondernemingsraad heeft n.a.v. uw adviesaanvraag een aantal vragen gesteld die door dhr. W. Dankers 

tijdens de OV-vergadering van 4 juni jl. beantwoord zijn. Daarnaast heeft de ondernemingsraad op 15 juli jl. 

een delegatie van de achterban geraadpleegd. Op 18 juli jl. bent u hiervan schriftelijk geïnformeerd, waarin 

de ondernemingsraad eveneens te kennen gaf nog geen advies te kunnen geven (briefnr.: 19.029). 

Gezien het traject voor betrokkenen meer duidelijkheid behoefde, zijn de vakbonden erbij betrokken. Er 

hebben diverse overleggen met de vakbonden plaatsgevonden. 

Voor de ondernemingsraad van MeanderGroep zijn er twee trajecten, het traject tot 01-01-2020 en het 

traject na 01-01-2020. Het traject na 01-01-2020 is in volle gang, er wordt een overdrachtsprotocol 

vastgesteld tussen enerzijds de werkgevers "oud" en "nieuw" en anderzijds de vakbonden. 

De inhoud van het protocol en de voortgang van het proces geven voldoende vertrouwen om het traject tot 

01-01-2020 af te ronden. Om die reden verleent de ondernemingsraad positief advies aan de overgang

taken JGZ. 

Minckelersstraat 2 1 6372 PP Landgraaf 

Postbus 2690 1 6401 DO Heerlen 

t +31 (0)900 - 699 0 699 

i www.meandergroep.com 

btw NL8145.77.684B.01 

kvk 41071981 



Organisatie: Organisatie:

Formatieoverzicht op peildatum  1-8-2019 Formatieoverzicht op peildatum  1-8-2019

aantal medewerkers aantal FTE* Aantal medewerkers FTE*

Administratief medewerker 2 1,39 Jeugdarts 11 7,36

CB-assistent 11 6,67 CB-assistent 14 5,53

Coördinator cursussen 1 0,56 Jeugdverpleegkundige 31 21,91

Directeur JGZ 1 1,00 Managementassistent 1 0,89

Doktersassistent-JGZ 6 3,33 Manager 0 0

Jeugdarts 17 12,86 Coördinator JGZ 1 0,33

Jeugdverpleegkundige 30 19,47 Medewerker administratie 3 1,29

Screener JGZ 3 1,33 Screener 4 1,61

Secretaresse JGZ 1 0,60 Stafverpleegkundige 1 0,89

Stafarts JGZ 1 0,44 Stafarts 1 0,33

Stafverpleegkundige 1 0,78 Planner 1 0,33

Managementassistent 1 0,89 Docent zwangerschapsgym 1 0-uren contract

Teamleider JGZ 1 0,78 69 40,47

76 50,10

Organisatie: Organisatie:

Formatieoverzicht op peildatum  1-8-2019 Formatieoverzicht op peildatum  1-8-2019

Aantal medewerkers FTE* Aantal medewerkers FTE*

Manager JGZ 0 Afdelingshoofd 1 1,00

Operationeel manager JGZ op deta basis tot 1-1-20 0 Unithoofd 3 2,80

Stafarts 1 0,22 Projectleider 0 0,00

Stafmedewerker JGZ 1 0,77 Managementassistent 1 0,80

Jeugdarts 8 2,08 Administratief medewerker 1 1,00

Jeugdverpleegkundige 15 9,92 Applicatiebeheerder 0

c.b. assistente 8 3,14 Doktersassistent 15 9,90

Neonatale screener 2 1,14 Jeugdverpleegkundige 27 19,80

Managementsecretaresse 1 0,67 Jeugdarts 19 12,64

administratief medewerker 1 0,67 Mw gezondheidsv asielzoekers 1 0,83

37 18,61 Mw Procesbeheersing 0 0,00

68 48,77

Totaal 0-4 182 medewerkers 109,18 fte

Totaal 0-18 250 medewekers 157,95 fte

Functie Functie

JGZ BV (Envida) Meander

Functie Functie

JGZ Zuyderland B V GGD Zuid Limburg Jeugdgezondheidszorg



Formatie Ondersteunende Diensten niet mee over

Meander

Functie

% uren aan 

ondersteuning JGZ vh 

totale contract

Uren per week 

dedicated aan 

JGZ

Uren per 

maand

Functioneel Beheer Nedap ONS 4% 1,5 6,5

Service Desk I&A 2 8,67

Informatieadviseur 5,56% 2 8,67

Service Delivery Managament I&A 2,78% 1 4,33

Projectmanager Vastgoed

Regiocoordinator Vastgoed 11,11% 4 17,33

Verhuur Consulent Vastgoed 5,56% 2 8,67

BlackBelt 11,11% 1 4,33

Business Controller 25,00% 9 39,00

Verzuimadviseur 3,10% 1 4,33

Social Controller 3,50% 3 13,00

Kwaliteit 1% 0,25 1,08

Medewerker Servicedesk P&O 2,80% 1 4,33

Medewerker MeanderWerken 10% 2 8,67

Leerexpert MeanderLeren 2,80% 1 4,33

Coach 3,30% 0,5 2,17

Envida

Functie

% uren aan 

ondersteuning JGZ vh 

totale contract

uren per week 

dedicated aan 

JGZ

Uren per 

maand

Salarisadministratie (incl. teamleider) 25,75% 9,27 12

Debiteurenadministratie 5,13% 1,85 8

Crediteurenadministratie 5,13% 1,85 8

Teamleider FA 3,21% 1,15 5

Controller 12,18% 4,38 19

Medewerker personeelsadministratie 5,13% 1,85 8

HR medewerker 30,00% 10,80 46,8

Kwaliteit & Veiligheid 1,60% 0,58 2,5

PR medewerker 10,00% 3,60 15,6



Zuyderland

Functie

% uren aan 

ondersteuning JGZ vh 

totale contract

uren per week 

dedicated aan 

JGZ

Uren per 

maand

Salarisadministratie (incl. teamleider)

HR medewerker

Debiteurenadministratie

Crediteurenadministratie

Teamleider FA

Controller concern

ICT 1,11% 0,10                     

Bestuurszaken (juridisch, communicatie, RvB) 5,56% 0,50                     

Totaal concern doorbelasting 1,10                     

4,44% 0,40                     

1,11% 0,10                     



Opmerking

Uren voor gehele servicedesk I&A

Momenteel minimaal. Uitsluitend bij 

voorkomende projecten (20-80upw). 

Opmerking



Opmerking



 

 

 

Overdracht personeelsdossiers. 

Bij de samenvoeging van de 4 JGZ organisaties in Zuid Limburg is er sprake van 

Overdracht van Onderneming. Dit document bevat de uitgangspunten voor de overdracht 

van de personeelsdossiers van de 3 latende JGZ organisaties [Envida, Zuyderland en 

Meander] naar de GGD Zuid Limburg. 

 

Zodra de onderneming overgaat naar de ontvangende organisatie, ontstaat er 

automatisch (van rechtswege) een arbeidsovereenkomst met de medewerkers. De AVG 

bepaalt dat de ontvangende organisatie op dat moment een gerechtvaardigd belang 

heeft bij de overdracht van de personeelsdossiers zonder dat daarvoor instemming van 

de werknemers vereist is. [artikel 5 en 6 AVG] 

 

Drie eisen 

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden de privacybelangen van 

werknemers gewaarborgd als aan drie eisen is voldaan: 

 

1. de overdracht wordt aangekondigd in een daarvoor geschikt medium; 

2. de werknemers krijgen de mogelijkheid bepaalde gegevens te laten verwijderen uit 

het personeelsdossier en bezwaar aan te tekenen tegen de overdracht; en 

3. er worden niet meer gegevens verstrekt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst. 

 

1 Informatievertrekking aan werknemer 

Bij Overgang van Onderneming zal de ontvangende organisatie de persoonsgegevens 

van de werknemers via de latende organisatie verkrijgen. De latende organisatie moet de 

werknemer informeren op het moment dat hij de persoonsgegevens aan de ontvangende 

organisatie wil overdragen. Zo moet aan de werknemer worden gemeld aan wie de 

persoonsgegevens zullen worden verstrekt en wat de doelen van de verwerking zijn. 

Daarnaast moet de informatieverstrekking aan de werknemers gebeuren via een medium 

waarvan vaststaat dat de groep daarmee bereikt wordt. [plicht om transparant te zijn en te 

informeren, zie artikel 12 en 13 AVG). 

 

2 Verzoeken om opschoning personeelsdossiers 

De latende organisatie die de personeelsdossier gaat overdragen moet de werknemers de 

mogelijkheid geven om bepaalde persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te 

schermen. De werknemer kan zijn werkgever zelfs verzoeken om bepaalde gegevens uit 

zijn personeelsdossier te verwijderen. Bovendien moeten de werknemers worden 

geïnformeerd over de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de overdracht van hun 

personeelsdossier. Indien geen bezwaar is aangetekend, kan worden uitgegaan van de 

veronderstelde toestemming van de werknemer voor de overdacht. 

 

3 Niet meer gegevens dan noodzakelijk 

De latende organisatie mag niet meer gegevens aan de ontvangende organisatie 

verstrekken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit 

betekent dat alle personeelsdossiers moeten worden opgeschoond en dat alle oude en 



niet meer relevante gegevens, zoals een verslag van een functioneringsgesprek of een 

officiële waarschuwing van tien jaar geleden, moeten worden verwijderd. 

 

Gezondheidsgegevens 

Voor gezondheidsgegevens gelden bijzondere – meer strikte – regels. Zo mogen deze 

gegevens alleen worden overgedragen als de overdracht noodzakelijk is voor de re-

integratie of verzuimbegeleiding van werknemers in verband met arbeidsongeschiktheid, 

bijvoorbeeld omdat het een ‘lopend ziektegeval’ betreft. 

 

Gevolgen van niet naleven privacy regels 

Indien de privacyregels niet worden nageleefd, kan de werknemer naar de rechter gaan 

en een schadevergoeding vorderen (op voorwaarde dat hij schade heeft geleden). Ook 

kan de werknemer bij de AP een melding doen van de onrechtmatigheid. De AP kan naar 

aanleiding van de melding of ambtshalve een onderzoek starten en vervolgens sancties 

opleggen. 

 

Onderwerpen Personeelsdossiers:  

De bestanden worden aangeleverd in PDF-A format.  

Per medewerker gesplitst in 8 bestanden: 

- Arbeidsvoorwaardenformulier [NAW, bsn, Iban, enz] 

- VOG  

- BIG-registratie 

- Aanstelling en ontslag 

- Functiebeschrijving 

- Opleiding (diploma’s, certificaten e.d.) 

- Salaris  (regelingen, toekenningen, toelagen, pensioen, fietsplan, fitness regeling, 

enz.) 

- Overige documenten inzake AV 

 

De personeelsdossiers worden eind november 2019 cf bovenstaande aangeleverd bij de 

GGD Zuid Limburg. De individuele medewerker tekent voor akkoord voor de overdracht 

van zijn of haar personeelsdossiers de bijgevoegde verklaring. [zie bijlage 1].  
 



Bijlage 5 Overzicht praktische uitvoering arbeidsvoorwaarden 

 

Ziektekosten verzekering: Medewerkers VVT behouden de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de collectiviteitskorting voor de ziekte kosten verzekering bij  IZZ-VGZ, IZZ-

CZ. Het IZA wordt niet toegankelijk voor de medewerkers van de CAO VVT, dit is CAO 

afhankelijk. 

 

Attentie regeling / cadeau en representatie regeling: Grote diversiteit in de 3 

regelingen van de latende organisaties. Vanuit principe van persoonlijke aandacht gelijk 

voor alle medewerkers én de praktische uitvoerbaarheid voor de managers is 1 regeling 

het meest efficiënt. De regeling van de GGD lijkt all-over de meest gunstige regeling. 

Derhalve zal de regeling van GGD ZL toegepast worden voor alle medewerkers van de 

JGZ.  

Cadeau en representatieregeling GGD Zuid-Limburg: 

 

Bloemen en/of cadeau van maximaal € 35 

In de privésfeer 

▪ Huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract 

▪ Geboorte/adoptie 

▪ Ziekte 

▪ Overlijden 

In de werksfeer 

▪ In dienst treden 

▪ Afronden opleiding 

▪ Beëindiging dienstverband op eigen verzoek (> 5 jaar) 

▪ Pensionering indien geen receptie* 

Etentje ter waarde van maximaal €50 per persoon-> Beëindiging belangrijk project. 

Afdelingsuitje van maximaal €50 per persoon->Bindingsactiviteit. 

Centrale attenties €20-> tav feestdagen. 

Bloemen en/of cadeau van maximaal €25->Op uitnodiging van een externe Gastsprekers 

/ Overig.  

 
 

Arbeidsongeschiktheid Verzekering 

2 van de 3 latende organisaties bieden een collectieve AO verzekering. GGD biedt alle 

medewerkers de mogelijkheid voor aansluiting bij collectieve verzekering bij Loyalis. 

Vanaf 1-1-20 biedt de GGD Zuid Limburg de medewerkers van de latende organisaties de 

mogelijkheid om een collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij 

Loyalis . Indien een medewerker hier geen gebruik van wil maken dient een 

afstandsverklaring te worden ingevuld. Collectiviteit is gegarandeerd bij een deelname 

van 50%. 

 

Telefoon & Laptop 

Medewerkers 0-4 worden momenteel divers gefaciliteerd, afhankelijk oa van functie. 

Vanaf 1-1-20: Alle medewerkers krijgen een laptop en telefoon. 

 

Studiefaciliteiten  

Richtlijnen komen sterk overeen. Hoogte van vergoeding is vergelijkbaar. Regeling GGD 

toepassen voor alle medewerkers. 

 

 



Regeling studiefaciliteiten GGD 

 

Verlof: 

▪ voor zover lessen tijdens werktijd plaatsvinden: naar rato van dvb. 

▪ ter voorbereiding op tentamen/examen: 8 uur 

▪ moment van deelname aan examen/tentamen. 

 

Vergoeding kosten: 

▪ 100% indien ten gunste van organisatiebelang 

▪ 50% indien ter verbetering arbeidsmarktpositie. 
  

Vakbondscontributie 

3 verschillende uitvoeringen bij 0-4. Vergoeding via Meerkeuze systeem 

arbeidsvoorwaarden of via brutoloon. 

Voorstel 1 regeling vakbondscontributie [uitvoeringstechnisch] voor de medewerkers van 

de 3 latende organisaties. 

 

Fiscaal voordeel Bedrijfsfitness 

De bedrijfsfitnessregeling worden op verschillende manieren uitgevoerd bij de latende 

organisaties [meander en Envida] via het salaris met fiscaal voordeel. [Zuyderland alleen 

via lidmaatschap PV korting] 

GGD-> Geen fiscaal voordeel wel: Fitmetkorting via Benvitaal-> via Benvitaal-GGD 

portaal aanmelden 15% korting.  

1 regeling voor alle JGZ medewerkers Conform de regeling van de GGD. Dit betekent een 

kortingsmogelijkheid van 15% geboden via Ben-Vitaal, bij 200 centra in de regio. 

De medewerker kan zich aanmelden via het portaal van Fitmetkorting. En betaalt 

rechtstreeks bij sportschool het abonnement, ontvangt tot 15% korting.  
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