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Onderwerp 

Wachtgeldregeling voor 1 maart 1985 Twentse Ziekenhuizen en het Revalidatiecentrum 

Geachte heer, mevrouw, 

In het kader van de recente besprekingen over een nieuw Sociaal Plan voor Medisch 
Spectrum Twente spraken we met de werknemersorganisaties af om in een afzonderlijke 
brief de eerder gemaakte afspraak met betrekking tot een specifieke groep van 

medewerkers, die onder een oude wachtgeldregeling vallen, te bevestigen. 

In geval van ontslag behoudt iedere medewerker die vóór 1 maart 1985 in dienst kwam van 

één van de Twentse Ziekenhuizen en het Revalidatiecentrum (van toepassing voor 

toenmalig Ziekenhuis Zorg) recht op de wachtgeidregeling voor medewerkers van 

Ziekenhuis de Stadsmaten en de wachtgeld- en afvloeiingsregeling voor de Twentse 

Ziekenhuizen en het Revalidatiecentrum. 

In het personeelsinformatiesysteem van MST is de oorspronkelijke datum van 

indiensttreding opgenomen zodat het niet noodzakelijk is om dit separaat vast te leggen, 

omdat dit meer aanleiding geeft tot vragen en onzekerheid in plaats van duidelijkheid biedt. 

Dit betekent dat wanneer de werknemer kiest voor één van de hiervoor genoemde 

wachtgeldregelingen, deze in plaats komt van de huidige activeringsregeling zoals is 

vastgelegd in de Cao Ziekenhuizen en het Sociaal Plan. 

Ter voorkoming van onnodige discussie hechten wij eraan te vermelden dat waar in de 

oude regeling nog gesproken wordt van de leeftijd van 65 jaar (de toenmalige AOW-

gerechtigde leeftijd) we bevestigen dat hier de thans geldende AOW-gerechtigde leeftijd 

bedoeld wordt. 
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De groep werknemers die voor 1 maart 1985 in dienst is getreden en voor wie één van de 
oude wachtgeldregelingen geldt, heeft de keuze om gebruik te maken van deze oude 
rechten, of te kiezen voor de regeling opgenomen in het huidige Sociaal Plan en de Cao 
ziekenhuizen. 

Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij 
� Voorzitter Raad van Bestuur 
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