


De ondergetekenden, 

Noorderbreedte B.V., gevestigd te Leeuwarden, vertegenwoordigd door mevrouw S. van Opijnen
Zwart, directeur bestuurder 

enerzijds en 

FNV Zorg & Welzijn, vertegenwoordigd door mevrouw H. J. Schrage 

CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief vertegenwoordigd door de heer H.A. Aardema 

NU'91, vertegenwoordigd door de heer R. Wisman 

FBZ, vertegenwoordigd door mevrouw B. Sprokholt 

anderzijds, 

komen de volgende overgangsregeling overeen. 

Inleiding 

Door de 'ontvlechting' van het concern van Zorgpartners Friesland staat Noorderbreedte op eigen 

benen. Noorderbreedte is een VVT-instelling. Daardoor is het niet langer mogelijk om de cao 

Ziekenhuizen te blijven toepassen. Derhalve zal met ingang van 1 januari 2019 de cao WT 

(verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg) en Jeugdgezondheidszorg toegepast gaan worden en 

2 zullen alle werknemers onder de werkingssfeer van die cao gaan vallen. Noorderbreedte en de 
werknemersorganisaties hebben in overleg de verschillen tussen beide cao's bekeken en een 
overgangsregeling getroffen voor de huidige werknemers waardoor er voor hen geen (financieel) 

nadeel ontstaat. 

1. Werkingssfeer

Deze overgangsregeling is van toepassing op alle werknemers die op 31 december 2018 in dienst

zijn bij Noorderbreedte en van wie de arbeidsovereenkomst doorloopt in 2019.

2. Algemeen

Lang niet alles verandert door de overgang naar de cao VVT. Er is een 36-urige werkweek; het FWG

systeem voor de gezondheidszorg is van toepassing; de aansluiting bij het PFZW blijft ongewijzigd.

Voor de verschillen die er wel zijn en die nadelig zijn voor werknemers, is deze overgangsregeling

afgesproken. Zo ondervinden werknemers geen nadeel van de overgang naar de cao VVT.

De cao VVT heeft op onderdelen regelingen die verschillend zijn voor enerzijds 

thuiszorgorganisaties en anderzijds voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Noorderbreedte zal de 

regelingen toepassen zoals vastgelegd voor verpleeg- en verzorgingshuizen. De decentrale 

regelingen die in overleg met de OR worden vastgesteld, vallen buiten de reikwijdte van de 

overgangsregeling. Deze regelingen blijven derhalve in stand en kunnen in overleg met de OR 

aangepast worden. 
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3. Algemene overgangsafspraken

3.1. Behoud individuele rechtspositie 

Alle betrokken werknemers zullen overgaan naar de cao WT met volledig behoud van rechten, 

waaronder tenminste te verstaan: functie, salaris, salarisuitloop, datum van indiensttreding, 

arbeidsduur, en verworven rechten. 

Als op werknemers oude overgangsregelingen van toepassing zijn, blijven die regelingen ook van 

kracht na de overgang naar de cao WT. 

3.2 Dienstjaren 

Voor alle cao WT-bepalingen gelden de dienstjaren doorgebracht bij Noorderbreedte en haar 

rechtsvoorgangers als dienstjaren doorgebracht onder de cao WT. 

De indiensttredingsdatum blijft ongewijzigd. 

3.3 Saldo vakantiedagen op datum overgang 

Het verlofsaldo van 31 december 2018 blijft staan en verjaart na 5 jaar conform de cao WT. 

3.4 Saldo PLB op datum overgang 

Het saldo PLB dat de werknemer op 31 december 2018 heeft, verjaart niet. Met de individuele 

werknemer wordt besproken hoe de werknemer deze uren op de korte en/of lange(re) termijn wenst 

in te vullen. Wanneer daarover concrete afspraken zijn te maken, worden deze afspraken vastgelegd 

in een overeenkomst tussen werkgever en individuele werknemer. 

4. Verschillen tussen de cao's en oplossingen

4.1 Werktijden en roostering 

Verschil: de cao VVT heeft als uitgangspunt dat de werktijden en roosters decentraal worden 

vastgesteld (zelfroosteren); dat kent Noorderbreedte nog niet. 

Afspraak: Noorderbreedte zal fasegewijs invulling geven aan kanteling op de werktijden op grond 

van de decentrale vaststelling werktijden (kanteling) zoals bedoeld in art. 5.1.A. 

4.2 Gebroken diensten 

Verschil: in de cao Z kan de werkgever na overleg met de werknemer gebroken diensten vaststellen; 

in de cao VVT kan dat alleen op verzoek van de werknemer. Dit kan wijzigen wanneer er 

overeenstemming is met de OR over de kanteling van de werktijden en waar gebroken diensten een 

onderdeel van kunnen uitmaken. 

Geen afspraak nodig. 

4.3 Vakantie en PLB-uren. opbouw 

Verschil: de cao WT kent geen PLB-uren, maar bovenwettelijke en extra bovenwettelijke vakantie

uren. In de standaardregeling is de totale omvang van het verlof in de cao WT op jaarbasis voor 

fulltimers 13,6 uur minder dan in de cao Z; voor werknemers van 60 jaar en ouder is de 

overgangsregeling van de cao Z gunstiger dan de overgangsregeling van de cao WT. 

Afspraak: het verschil van 13,6 uur wordt gecompenseerd door de geldelijke waarde van deze uren 

toe te voegen aan het salaris, zie punt 4.6. Werknemers die voorkeur geven aan het behouden van 

dit verlof van 13,6 uur, worden in de gelegenheid gesteld om geld te ruilen voor tijd conform 

bestaande regeling. 

Oudere werknemers krijgen extra verlof toegekend voor de uren die zij meer dan 13,6 uur 

achteruitgaan: 

59 jaar op 31 december 2018: 20 uur extra verlof op fulltime/jaarbasis
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