






Sociaal OverdrJJchtsdocument oprichting Reinier H;,g• Orthopedisch Centrum 

Artikel 1. lnwerklngtredlng 
Deze overeenkomst treedt In werking op 01-04-2020, zijnde de (beoogde) datum van overgang. 

Artikel 1, W•kgelegenheld 

Partijen betrokken bij dit sociaal overdrachtsdocument beschouwen de overgang van de orthopedi
sche zorg en alle daaraan vertonden werknemers bij het Hagazlekenhuls (Haga), de Reinier de 
Graaf Groep (RdGG) en het LangeLandzlekenhuls (LLZ) naar het Reinier Haga Orthopedisch Cen
trum als een overgang van onderneming In de zin van het Burgerlijk Wetboek boek 7 afdeling 8 
artikelen 662 tot 666. Dit houdt In dat alle werknemers van de drie hulzen met behoud van hun 
arbeidsovereenkomst en alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien overgaan naar het Ortho· 
pedlsch Centrum. 

Wanneer de werknemer verworven rechten heeft boven of naast de cao ziekenhulzen d1n behoudt 
de werknemer deze rechten bij het Orthopedisch Centrum. De rechtsopvolglng en verworven rech
ten van werknemers worden op Individueel niveau In een brief vastgelegd. Hierin worden ook af
spraken vastgelegd die nog niet zijn geeffectueerd voor de overdracht zoals bijvoorbeeld verlof- en 
studieafspraken. Deze brief wordt ulterllJk twee weken voor de datum van de overgang verstrekt 
aan Iedere betrokken werknemer. 
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