
SOCIAAL OVERGANGSPROTOCOL huisartsenpraktijk gezondheidscentrum Opmaat 

De ondergetekenden, 

1. Stichting Zorggroep Almere, gevestigd te Almere, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.G

Hartemink (voorzitter Raad van Bestuur), hierna te noemen Zorggroep Almere

2. Maatschap Huisartsenpraktijk Opmaat, gevestigd te Almere, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

E.B. Boerlijst, E.A.L. Hugenholtz • Shackleton, H.G.C. van Noortwijk - Bonga, R.P.J. van Rooij en C.A.J.

Stork, hierna te noemen de maatschap

enerzijds 

en 

de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. van Engelen 

en 

de Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ), te dne

rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Barendse 

Overwegende dat: 

Zorggroep Almere heeft besloten de activiteiten van de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum 

Opmaat te beëindigen en over te dragen aan de maatschap; 

Zorggroep Almere bij deze overdracht de werknemers, werkzaam voor dit organisatieonderdeel 

overdraagt aan de maatschap en deze overdracht wordt beschouwd als een overgang van 

onderneming in de zin van artikel 7, artikelen 662 t/m 666 van het Burgerlijk Wetboek en 

werknemers met behoud van hun rechten en plichten overgaan; 

Voornoemde werknemers bij de overgang voor hun arbeidsvoorwaarden geen gevolgen zullen 

ondervinden; 

De medewerkers die werkzaam zijn voor dit organisatieonderdeel de individuele keuze krijgen om 

vrijwillig af te zien van het recht van overgang van onderneming indien zij in dienst willen blijven van 

Zorggroep Almere en gedetacheerd worden naar de maatschap; 

Er geen sprake is boventalligheid; 

Partijen de route en afspraken met betrekking tot deze overgang wensen vast te leggen in onderhavig 

Overgangsprotocol om zodoende duidelijkheid en transparantie te bieden aan de betrokken 

medewerkers; 

Er wordt een terugkeergarantie gegeven aan de medewerkers indien de maatschap zou besluiten om 

binnen 2 jaar na de overgang te stoppen; 

De medewerkers van dit onderdeel kunnen voor onbepaalde tijd blijven deelnemen aan interne 

sollicitatieprocedures van Zorggroep Almere. ZiJ verkrijgen dezelfde rechten die zij als intern 

sollicitant zouden hebben; 

Zorggroep Almere op grond van artikel 9.2.2 van de cao Gezondheidscentra, deel 

Arbeidsvoorwaardenregeling voor Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) het besluit tot de 

overdracht van dit organisatieonderdeel meldt aan de werknemersorganisaties. 



Verklaren als volgt overeen te komen: 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Werkingssfeer en doel

Dit Overgangsprotocol wordt aangegaan in verband met de overdracht van de activiteiten en

medewerkers van de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Opmaat aan de maatschap. Dit 

overdrachtsprotocol is van toepassing op de medewerkers die op de datum van overdracht (op 1 juli

2020) werkzaam zijn voor de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Opmaat.

2. Begripsbepalingen

In dit protocol wordt verstaan onder:

a. werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie, als bedoeld in artikel

1.1.1 van de cao Gezondheidscentra, deel AHG, genoemd in de aanhef. 

oude werkgever: de ondergetekende onder 1

nieuwe werkgever: de ondergetekende onder 2

b. werknemer: degene die als werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek een 

arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan;

c. salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief

vergoedingen en/of toelagen;

d. plaats van tewerkstelling: de plaats, waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

e. ondernemingsraad: een ondernemingsraad (OR) zoals deze is ingesteld op grond van het bepa.ilde

in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR);

f. CAO: de Gezondheidscentra, deel AHG voor de huisartsen en de collectieve arbeidsovereenkomst

Huisartsenzorg voor ondersteunende functies zijnde doktersassistente, praktijkondersteuner

Somatiek, praktijkondersteuner GGZ, apotheker farmacothererapeut, physician assistant,

teammanager bedrijfsvoering huisartsenzorg.

3. Artikel 9.2.2

De bepalingen van dit protocol laten onverlet de verplichtingen ex artikel 9.2.2 cao Gezondheidscentra, 

deel AHG.

4. Plichten van werkgever en van werknemer

De werkgevers en werknemers, op wie dit overgangsprotocol van toepassing is, zijn gehouden volledig

medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit protocol.

5. Hardheidsclausule

In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal

de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit protocol afwijken. Indien er geen

overeenstemming kan worden bereikt zal de situatie worden voorgelegd aan de bezwarencommissie als

bedoeld in artikel 6 alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan.

6. Bezwarencommissie

1. Partijen biJ deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen.

2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt:

· een lid wordt benoemd door de nieuwe werkgever;

· een lid wordt benoemd door de FNV en FBZ gezamenlijk;
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Aldus overeen gekomen te Almer e op 28 april 2020 

Zorggroep Alm ere, namens deze: 

A G. Hartemink 

De maatschap name d ' " ns eze: 

H.G.C. van Noortw"k ) 1J - Bonga _ 

C.A.J. Stork 

FNV, namen s deze: 

H van Engelen 

FBZ, namens deze: 

��� 
,?-

E.A.L. Hugenholtz - Shackl t r-- __ �on 

R.P .J. van Rooij
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