
Sociaal Overdrachtsprotocol 

Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het 

sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd. 

Het hele veld van dienstverlening aan burgers in Nederland is hierdoor in beweging 

gekomen. Veel generalistische dienstverlening wordt als gevolg van de stelselwijzigingen 

steeds dichter bij de burger georganiseerd (fysiek en virtueel) en anderzijds wordt 

specialistische dienstverlening meer regionaal of landelijk gepositioneerd. De transities in het 

sociaal domein hebben ertoe geleid dat de woon- en dagvoorzieningen van Heliomare met 

ingang van 2015 geconfronteerd werden met een veelvoud aan contractpartijen en 

afwijkende (verlaagde) bekostigings- en (meer uitgebreide) verantwoordingsmodellen. 

Heliomare is tot de conclusie gekomen dat zij over wenst te gaan tot het overdragen van 

generalistische dagbestedings- en woonvoorzieningen en zich meer wenst te focussen op 

het aanbieden van een meer specialistisch aanbod in de vorm van ambulante begeleiding en 

behandeling. 

Met De Hartekampgroep is de haalbaarheid van de overname onderzocht en is 

onderhandeld over de voorwaarden van de overdracht. Er is overeenstemming bereikt over 

de overdracht en de voorwaarden verbonden aan de overdracht . 

Overeenkomst tussen 

Werkgevers 

De Stichting Heliomare, gevestigd te Wijk aan Zee, Relweg 51, (hierna aangeduid als 

'Heliomare'), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.H.M Esveld, voorzitter Raad 

van Bestuur; 

En 

De Stichting De Hartekamproep, gevestigd te Haarlem, Delftlaan 327 (hierna aangeduid als 

'De Hartekampgroep'), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Bauer, voorzitter 

Raad van Bestuur; 

zowel gezamenlijk als afzonderlijk de ene partij , 

En 
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Organisaties van werknemers 

• FNV, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.W.B. Seifert bestuurder

onderdeel Zorg;

• CNV Zorg en Welzijn, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Meenink-

Bouwman vakbondsbestuurder CNV Zorg en Welzijn;

• FBZ ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. S. Langerak

onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ;

• NU'91 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door E. Tibbe

belangenbehartiger NU'91

zowel gezamenlijk als afzonderlijk de andere partij, 

Artikel 1 Werkingssfeer 

Dit protocol wordt aangegaan in verband met de overdracht van activiteiten met 

betrekking tot dagbestending van Heliomare en de daarbij betrokken werknemers aan 

de overnemende partij De Hartekampgroep per 1 juli 2017. 

De overname betreft een overgang van onderneming in de zin van art 7:662 e.v. BW (wet 

overgang ondernemingen). 

Dit sociaal overdrachtsprotocol is van toepassing op alle werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met Heliomare die 

uitsluitend of grotendeels ( dat wil zeggen fysiek werkzaam zijn op de 

bedrijfsvestiging van 50% of meer van de betrekkingsomvang) werkzaam zijn bij 

bedrijfsvestiging. 

Voor de werknemers met een dienstverband dat eindigt vóór de datum waarop 

voornoemde activiteiten worden overgedragen aan De Hartekampgroep, zijn de artikelen 

in dit document niet van toepassing. 

Artikel 2 Werkgelegenheid 

Er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de in artikel 1 beschreven overdracht 

van activiteiten van Heliomare aan De Hartekampgroep. 

Artikel 3 Arbeidsovereenkomst 

Bij de overdracht gaan de bestaande rechten en verplichtingen uit de 

arbeidsovereenkomsten van de werknemers van Heliomare van rechtswege over op De 

Hartekampgroep, met inachtneming van het overige in dit protocol bepaalde. 

Aaneengesloten diensttijd doorgebracht bij het Heliomare en haar rechtsvoorgangers wordt 

door De Hartekampgroep overgenomen. De arbeidsovereenkomst bij De Hartekampgroep is 

een voortzetting van de arbeidsovereenkomst bij Heliomare. 
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Artikel 4 Arbeidsvoorwaarden en pensioendeelname 

Zowel bij Heliomare als bij De Hartekampgroep wordt de CAO Gehandicaptenzorg op de 

betrokken werknemers toegepast. De werknemers blijven verder deelnemen aan de 

pensioenregeling die ondergebracht is bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (uitgevoerd 

door PGGM). Er zal derhalve geen sprake van wijziging van arbeidsvoorwaarden of 

pensioenregeling zijn, uitgezonderd hetgeen in dit protocol wordt vastgelegd. 

Artikel 5 Personeelsdossier 

De personeelsdossiers van de betrokken werknemers van Heliomare worden in het 

kader van de overdracht naar De Hartekampgroep overgedragen aan De 

Hartekampgroep. Werknemers hebben inzage in hun digitale personeelsdossier en 

kunnen eventuele onjuiste en niet meer relevante gegevens door P&O laten verwijderen. 

Artikel 6 Verworven rechten 

De verworven rechten en lopende aanspraken van de betrokken werknemers die 

voortvloeien uit bedrijfseigen regelingen zijn voor de overdracht door Heliomare 

geïnventariseerd en vastgesteld en bij De Hartekampgroep bekend gemaakt. Deze 

verworven rechten gaan onverkort mee over naar De Hartekampgroep. 

Artikel 7 Salaris 

Het huidige salaris van de betrokken werknemers, op basis van de huidige CAO 

Gehandicaptenzorg die op de werknemers van toepassing is, wordt bij de overdracht 

ongewijzigd overgenomen door De Hartekampgroep. Inclusief de uitloop van de schaal. 

Bestaande salarisgaranties worden eveneens overgenomen. De werknemer continueert zijn 

deelname in de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Artikel 8 Werktijden 

Er zal door de overdracht voor de betrokken individuele werknemers geen wijziging in de 

omvang van het aantal uren plaatsvinden. Werktijden kunnen door De Hartekampgroep 

worden aangepast indien dat noodzakelijk is voor het bedrijfsbelang. Uitgangspunt hierbij 

is dat de werktijden in overleg met de werknemer worden aangepast. 

Artikel 9 Regelingen 

Alle individueel gemaakte afspraken op grond van het meerkeuzesysteem 

arbeidsvoorwaarden worden met de overdracht door De Hartekampgroep overgenomen 

voor zover fiscaal toelaatbaar. 

Artikel 10 Wijziging standplaats 

Na de overdracht is de standplaats ongewijzigd. 
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Artikel 11 Reiskostenvergoedingen 

Na de overdracht zal de betrokken werknemer van De Hartekampgroep tenminste dezelfde 

tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer ontvangen. Bij zowel Heliomare 

als bij De Hartekampgroep geldt de afspraak dat reiskosten woon-werkverkeer conform 

hoofdstuk 9 Kostenvergoedingen van de CAO Gehandicaptenzorg 2016 wordt vergoed 

tegen EUR 0,08 per kilometer. 

Artikel 12 Vakantieverlof en PBL uren 

Verlofrechten en PBL uren gaan met de werknemer mee over naar De Hartekampgroep. 

De reeds geplande en geaccordeerde verlofaanvragen die betrekking hebben op 2017 

zullen doorgang vinden. 

Artikel 13 Werknemer volgt functie 

De werknemers volgen van rechtswege de functie die zij conform de arbeidsovereenkomst 

bekleden op het moment dat de werkzaamheden over gaan naar De Hartekampgroep. Dat 

geldt ook voor werknemers die op het moment van overdracht (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt zijn. Functies bij De Hartekampgroep hebben veelal een andere 

benaming maar komen voor wat betreft taken in grote lijnen overeen met de functies bij 

Heliomare. Daar waar maatwerk geleverd moet worden, zal dit worden toegepast in overleg 

met de betreffende medewerker. 

Artikel 14 Interpretatie overdrachtsprotocol 

Ingeval er bij de uitvoering van dit overdrachtsprotocol verschil van inzicht ontstaat over de 

interpretatie hiervan, dan zullen partijen betrokken bij de totstandkoming daarvan hierover 

een gezamenlijke uitspraak doen. Het bepaalde laat onverlet de mogelijkheid het geschil 

voor te leggen aan de rechter. 

Artikel 15 Medezeggenschap 

De medezeggenschap voor de werknemers die overgaan zal worden geïntegreerd in de 

bestaande Ondernemingsraad van de nieuwe werkgever, door tijdelijk tot aan de 

eerstvolgende OR-verkiezingen één of meer werknemers van Heliomare de gelegenheid te 

geven om onderdeel te worden van de OR van De Hartekampgroep. De OR-verkiezingen 

zullen zodanig worden getimed dat ook de vanuit Heliomare overgenomen werknemers 

daaraan - zowel qua actief als passief kiesrecht - kunnen deelnemen. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

Heliomare is aan te spreken, naast De Hartekampgroep, voor verplichtingen tegenover 

medewerkers die zijn ontstaan voor de datum van de overname. Het aanspreken van 

Heliomare kan echter niet meer nadat een jaar na de overname is verstrekken. 

Artikel 17 Hardheidsclausule/ bezwaarregeling 

Indien dit protocol leidt tot een voor de werknemer evident onbillijke en/of onredelijke situatie 

dan zal De Hartekampgroep ter compensatie in gunstige zin voor de werknemer van dit 
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protocol afwijken. Bij verschil van mening tussen de werknemer en De Hartekampgroep over 
de interpretatie van onbillijkheid en/of onredelijkheid, dan wel over de getroffen afwijkende 
beslissing, kan de werknemer een en ander voorleggen aan de sociale 
begeleidingscommissie van De Hartekampgroep. 

Bij verschil van mening tussen de werknemer en De Hartekampgroep over de toepassing 
van dit overdrachtsprotocol, kan de werknemer dit geschil binnen 12 maanden na de 
overdracht voorleggen bij de sociale begeleidingscommissie van De Hartekampgroep. 
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