
Pagina 1 van 2 

Sociaal Plan IKNL 

VERKLARING OMTRENT VERLENGING 

1. de stichting STICHTING INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND, gevestigd te Utrecht en

kantoorhoudende aan het Godebaldkwartier 419 te (3511 DT) Utrecht, ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 30284694, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder, de heer M.A.W. Merkx, Raad van Bestuur,

enerzijds, 

en 

De werknemersorganisaties: 

2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND

NEDERLAND, tevens handelende onder de naam CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV

Connectief,  gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende  aan   de   Tiberdreef   4   te   (3561 GG)

Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478675, te dezen rechtsgeldig

vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer A. Spieseke;

en 

3. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FNV ZORG & WELZIJN gevestigd te Utrecht en

kantoorhoudende aan de Hertogswetering 159 te (3543 AS) Utrecht, ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 33300027, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

bestuurder, de heer H. van Engelen;

en 

4. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FEDERATIE VAN BEROEPSORGANISATIES IN

DE ZORG EN DAARAAN GERELATEERD ONDERWIJS EN ONDERZOEK, tevens handelende onder

de naam FBZ, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Mercatorlaan 1200 te (3528

BL) Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30201486, te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw L. de Groot;

anderzijds, 

alle hierna gezamenlijk te noemen: Partijen; 

besluiten hierbij als volgt: 

- tot verlenging van de looptijd van het Sociaal Plan welke door IKNL voor werknemers in dienst van

IKNL met de werknemersorganisaties op 21 juni 2017 is overeengekomen met 1 jaar, derhalve tot 1

juli 2020;
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- Partijen hebben daarbij de intentie uitgesproken dat in de periode tot 1 juli 2020 tussen hen overleg

dient plaats te vinden met de bedoeling te komen tot een vernieuwd Sociaal Plan. IKNL zal hiertoe op

korte termijn een overlegvergadering inplannen.

- 

Alsdus overeengekomen op 16 januari 2020 en ten bewijze daarvan ondertekend 

Te Utrecht op 27 februari 2020 

M.A.W. Merkx,

Voorzitter Raad van Bestuur IKNL 

Plaats: Utrecht Plaats: Plaats: Utrecht  

Datum: 6 maart 2020 Datum: Datum: 20 april 2020 

_ 

A. Spieseke H. van Engelen L. de Groot

23 april 2020


