


De ondergetekenden, 

1. slîchting GGZ Drenthe, gevestigd te Assen, v1:e, tegenwoordigd door B. Hogeboom, directeur

GGZ Drenthe, verder: 'GGZ Drenthe';

Z. de besloten vennootschap Donkergroen 13.V., r,evesligd te Sneek, vertegenwoordigd door

mevr. A. Kanters {directeur bestuu1 der), verder: 'Donkergroen';

enerzijds en 

FNV, vertegenwoordigd door mevrouw H. J. Schrage 

CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van Connectief. vertegenwoordigd door cle heer H.G. /\t1rdema 

NU'91, gevestigd te LllrerhL, vertegenwoordigd door de heer R. Wisman 

FBZ, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd dooi 111evrouw B. Srrol<holl 

anderzijds, 

Immen volgend Overgangsprotocol overeen. 
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MOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Werkingssfeer

Dit overgangsprotocol Is van toepassing op de werknemers die op basis v-1n een
arbeidsovereenkomst mel GGZ Drenthe hij rfp ;ifdf'line C"11it1111rterhniek (Groe1woor1lening)
werkzaam zijn en die Len gevolge van de uilliesl1=ding van het groenonderhoud op grond van

overgang va,; onderneming per l april 2017 van rechtswege over wllen gaan naar Donkergroen.

De werknemers die op ,;:rond van llel bovenslaandè r1vc1 rnllen g.ian zijn r.especifireerd 111 aanl11llen 
en fte in bijlage 1 (de bel, okl<en werknemers) 

2. Artikel 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek

De L,epillingPn van dit overg;mgsprotocol latcn onverlet de bepalingen ell r1rtikel 7:662 e.v. win lwl
Burgerlijk Wellwek AIIP rerlHen e11 ver plichtlnge11 van de belrokken werknemers van GGZ Drenllle

die voo1 lvloeie11 uit de arbeîcisovereenko1ml ga1111 als gevolg vrr11 de overnamè over op Donkergroen,

behoudem hetgeen Is bepaillrl in artikel 7:664 aw (pensioen). Zie hierover ai tikel 10.

3. Plichten van werkgever en van werknemer

GGZ Drenthe, Donkergroen en de bC'lrokkc11 werknemers, op wie dit. overga11gsprolocol van
toepassing is, 21jr1 geliouder1 volleclig meclcwerking te verlenen aan de uitvoering van dil

overgangsprotocol.

4. Har<Jheiclsclausule

Indien bij de uil voering van dit overgangsprotocol verschil van inzicht e>11tstaat over de interpretatie 

crv.in, treden partijen bij dil overgangsprotocol in overleg om lot een oplossing Le lwrmrn. In 3 
gevallen waarin dit overgar1gsprotocol leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele 
werl<nerner, ml de betreffende werkgever i11 gunstige zin van dil prolotol afwijken. In gevallen 
w;ia1·in het protorol niet vocmil'l, zal de betrpffcmle werkgever als goed werkgever handelen in de 
geesl van dil uvergöngsprotocol. 

5. Beschikbaarstelling overg.mgsprotocol

GGZ Drenthe zal er zorg voor rlracen dat elke betrokken werknemer de be.,chikking krijgt ove, dil

overgangsprotocol.

6. Inwerkingtreding

Dit overgangsprolocol lreedl in werking per 1 aµrll 2017,

7. Binding Donkergroen

Donkergroen is r1a11 dil uverga11g�prolucol gehomlt:11 doo, 111ecleonclertekening.

HOOFDSTUI< 2 INDIVIDUELE EN ALGEMENE Wf:f\KGELEGENHEID 

8. Geen gedwongen ontslagen
Als gevolg van de overgëJng Vêln 0i1dernernlng wllen geen r,edwongen ontslagen plaatsvinden.

9. Werlcgelegenheid

Donkergroen zal als direct gevolg van de overgang van onclerneniing de omva11g van de

werkgelegenheid handhaven.



HOOFOSTUI< 3 INDIVIDUELE RECHTEN 

10. Behoud individuele rechtspositie

Alle betrol<ken werknemers zullen overgaan met valledie behoud van rechten, op basis van de cao
GGZ, wals van kracht oµ datum overgang en v,1stgelegde verworven rechten.
Bij de overgang zal de arbeiclsovereenkornsl worden vaortgelet bij Donkergroen, waarbij de datum

van 111diens11reding bij de olide werkgever (t:.q. haar rechtsvoorgangers) geldt als de datum van
indiensttreding bij de nieuwe werkgever. Vanar het moment van overgang is de cao

Hoveniersbeclrijven van lm1cht, aangevuld rnet dt" rec:hten op basis van de cao GGZ.

ll. Functiegebouw
Medewerkers wllen overgaan in hun huidige functie et1 op basis van hun fllnctiebeschrijving worden
ingeschaald In een passende functie in de cao Hoveniersbedrijven.

12. Salariëring
De overnemende werkgever earni1rlcei L dl;' wei knemer tenminste een hrutosalaris clal gelijk is r1tin

hel b rul() salaris bij GGZ IJrcnllie up 31 maait 2017, de clag voorafgaande aan zîjn overgang naar
Donkergroen en een bruto uitloopsalaris op basis van C"Ve11l11ele periodieken nog te gaa,,, gebaseerd
op een dienstvcruanu va11 3G uur per wef!k (i11 1 situatie 32 uur pei week). Het Lo tale brutosalaris

ioals omschreven in dil artikel kan in positieve zin afwijken van de cao Hoveniersbedrijven en vormt

de grondslag vou1 de overige rechten die wei k11eme1 heeft op bc1si!. van de cao Hoveniersbedrijven
c.q. vP.rworven rechten cr10 GGZ, Het totale hruto salaris wordt aangepast aan de loonontwil<l<elingen
van de cao Hoveniersbedrijven. De arbeiclsrl11L1r blijft 11a de overgang 36 uu1, voo1 l wei knemer 32

uur.

13. Behoud diensttijd
Bij de overgang ial de arbeidsovereenkomst worden voortgezet bij Donkergroen, waarbij de datum

van indiensllrecling bij GGZ Drenthe (c.q. haar rechtsvoorga11gers) geldt als de datum van

indiensttreding bij Donkergroen.

14. Eindejaarsllitkering
De eindejï1,1rsuitkerîng zoals opgenomen in de cao GGZ (Hoofdstuk 78, artikel 12) blijft van

toepassing.

15. Pensioen
Afspraken mel betrekking tot pcnsfoen gaan niel van rerhtswege n1ee over naar Donkergroen
(artikel 7:664 BW). Vanilf d,1t11111 overgang naar Donkerg, oen is de pe11sioenregeli11g vc111 het

Bedrijfspensioen fa nel:; voor de Landbouw vc1n toepassing.

Voor de werknemer zullen geen n;.nlelige effecten optreden in liet ouderdomspensioen, 
nabestaandenpensioen en r1rbeîdsongeschiklheidspensioen {inclusief de voorwaardelijke aanspraken 
bij het PFZW) np basis van c.lc overgang van PFZW naar hel Bedrijfspe11sioe11f onds voor de Landbouw. 
De werkgever lieert een externe partij laten berekenen - per inclivicl11ele werknemer - of er 
noodzaak bestond lot aa,wulling op de nieuwe pensioenregeling. Op basis van de1e berekeningen is 
gecondudeercl dat er geen n,,delige effecten zijn voor de wei knemers van deze wisseling van 
pensioenfonds, op het momeril van overgang. 
Omdat de pensioenregeling wm liet Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw ruimte geeft voo1 
individuele invulling, bieden GGZ Drenthe en Donkergroen iedere werknemer in redelijkheid cle 
gelegenheid to\ een persoonlijk en koS'\eloos pensioenadvies. 
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16, Verlof, LFB 

De verlofregeling van de cao Hoveniersbedrijven is van toepassing. Indien deze cao een hoger 

verlofrecht geeft dan het verlofrecht (inclusief LFB-uren) uit de cao GGZ zal de werknemer dit hogere 
verlofrecht toegekend krijgen. Indien de cao (;Gl een hoeer verlofreclll (Inclusief LFB uren) kenL, 
l.iehoudl de werkne111er dil vF-r lofrecht inclusief LFB-ure11, waar lîlj laalslelijk recht op llatl binnen 

GGZ Drenthe. 
De rechten op basis van de overgangsregeH11gen llil de cao GGZ met betrekking tot extra LFB-uren 

(Hoofdstuk 12, art. 5 en 6 cao GGZ) blijven gehandlwafd, zie tevens artikel 22 derde punt) 

17. Jaarurensystematiek
Het arbeidstijdelipatroon zoals gewoon bij Donkergroen 1al gaan gelden, voor zover dit niet strijdig is

met cle ar1Jeidsvoo1wa<1rden voortvloeiend uil de cao GGZ op li�L 1110111enl van overgang.

18. Plaats van te werl<stelling
De wr.r krwmer blijft 111 beginsel zijn werl<z.1amheclen lJi1voere11 op cle nlr1uts waar hij dal (voor
overname) deed. Donkergroen kan cle plaats van tewerkstelling wijzigen, i11dien zij daarbij een
gerechtvaardigd belang heef!. In dat geval z;il Donkc1groen eerst kijken naar een plaats van
tewerkstelling binnen de recio waar de we, lmemer oor!'.pronkelijk werkzaëlm was. Indien dil niet

mogelijk is, zal in toenemP.nclc t1f�të1nd naar mogelljkheden binnen andere regio's van de organisatie

worden gekeken Hierbiî geldt een 1m1xirnalc reisduur van een uur voor een enkele reis.

19. Reiskosten
De hoogte v;m de reiskostenvergoedinr. dienstreizen c.q. woon-werkverkeer uit de huidige cao GGZ
hlijft van toeµassing lol het rnomerll dêH de cao Hoveniersbedrijven deze regeling{e1\) overstijgt.

20. Activeringsregeling
De activeringsregellng zoals opgenomen in de cao GGZ (Moofdstuk 13/\), zoals geldend op datum

overgang blijft bij Donl<ergroPn Villl tncp;issing or de betrokken werknemers.

21. Personeelsdossier·

Bij de overgang zal t.b.v. de nieuw a.in te leggen personeelsdossiers door GGZ Drenthe voor elke
werknemer �en uve1clnicl1tsdus�ie1 met ;irbeidsrechtelijk relevante lnforniiitle worde11 opgesteld; dit
met inachl neming van de privaq,lipla11ge11 van rle Wt•rknerners conform Wel Besc1Jern1ing

Persoongegever 1s.
De werknemer krijgt, voor zover hij dal wenst, voor de overga11g mrnr nonlmreroen de gelegenheid

voorrnclcl personeelsdossier door te nemen.

22. Overig

"' De vakantietoeslag, t0rnpensatie-ure11 en de eindejaarsuitkering worden op datum overgang

door GGZ Drenthe êlfgerekencl. 
• Het verlofs(lldo opgebouwd l<ë1n geheel of deels worden meege11on1c:n n;iar Donkergroen. De 11iet

meegenomen, resterende verloft11 en wo1 den op diltllm overgang uitbetaald door GGZ Drenthe.
" Een tegoed LFB-uren l<an op dt1lllrn overg;ing uitbetaald worden óf de werknemer kan deze uren 

meenemen naar Donkergroen; in dal laatste geval worden de uren bovenwettelijke verlofuren. 
Waar afspraken zijn gemaakt over besteding van deze uren voor vroegpensiocm, sabbatical e.d. 

worden deze afspraken overge11omen. 
Alle werknemers ontvangen indivldueel een arueid"overeenkomsl inclusief addendum va11 
Donkergroen waarin is aaneeeeven d.it de huidige arbeidsoven�er1kornsl met alle daaruit 

voortvloeiende rechten en plichten wordt voortgezet, behoudens het pensioen. 
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Bijlage 1 Overzicht medewerkers 

---

naam DB cao ID Functie 

1 100,00 1-1-1983 medewerker cultuurtechniek 

2 100,00 1-7-1997 vakman cultuurtechniek 

3 100,00 1-3-1999 medewerker cultuurtechniek 

4 100,00 1-7-ZOOJ vakm,rn cultuurtechniek 

5 100,00 1-3-1982 vakman culluurlechnîek 

6 100,00 1-12-1991 teamleider 

7 100,00 J-3-1993 valumrn culluurtechniel: 

8 100,00 1-lJ-2005 medewerke1 cultuur ter.hniek 

9 100,0() ]-17-20()9 mrdewerker cultuurterhniek 

10 88,89 J-9-1993 meclewer kl:!t i;ullul!I lethniek 
- -
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