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Verklaring, 

DE ONDERGETEKENDEN: 

de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en 
kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen: "verkrijgende partij", hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Brinkmann (Bestuurder) 

de STICHTING TRIVERSUM, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, statutair gevestigd 
en kantoorhoudende te Alkmaar, hierna te noemen: "latende part", hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer G. Berden (Bestuurder), 

enerzijds 

en 

de bij de CAO GGZ 'Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ 2017-2019' betrokken 
vakbonden, te weten: 

CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief vertegenwoordigd door de heer R. 
Meenink - Bouman 

NU'91, vertegenwoordigd door mevrouw E. Tibbe 

FBZ, vertegenwoordigd door mevrouw J. Lubking 

anderzijds, 

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als "Partijen", komen het volgende Sociaal 
Overgangsprotocol overeen. 

HOOFDSTUK I UITGANGSPUNTEN VAN HET SOCIAAL OVERGANGSPROTOCOL 

1. Werkingssfeer 

A. Verkrijgende partij en latende partij hebben het voornennen om, onder voorbehoud 
van een voltooid medezeggenschapsrechtelijk adviestraject met de betrokken 
ondernemings- en clientenraden en onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa, 
te fuseren per 3 januari 2018 ('fusiedatum); 

B. Dit Sociaal Overgangsprotocol ('Overgangsprotocol') is van toepassing op de 
verkrijgende partij en de latende partij en op de medewerkers in dienst van de 
verkrijgende partij en de latende partij. 

C. Het Overgangsprotocol regelt de personele gevolgen van de fusie. Per de fusiedatum 
is het 'Doorlopend Sociaal Plan GGZ NHN' ('hierna `Sociaal Plan GGZ NHN ') van 
toepassing op alle medewerkers. Voor medewerkers van de latende partij is een 
aanvulling op de vrijwillige fase van kracht (zie hoofdstuk II Aanpassing vrijwillige 
fase). 
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D. De bepalingen met betrekking tot het afspiegelingsbeginsel zoals opgenomen in het 
Sociaal Plan GGZ NHN warden vervangen door de bepalingen conform artikel 14 lid 
4 van de Ontslagregeling. 

E. Gedurende de looptijd van het Overgangsprotocol is het Doorlopend Sociaal Plan 
organisatieontwikkeling Triversum 2016 tot en met 2018' ('Sociaal Plan Triversum') 
niet van toepassing. 

F. Daar waar dit Overgangsprotocol de artikelen uit het Sociaal Plan GGZ NHN 
overstijgt, geldt dit Overgangsprotocol. 

G. In 2018 maken partijen afspraken over een nieuwe sociaal plan dat vanaf 1-1-2019 
van kracht wordt. Het Sociaal Plan GGZ NHN en het Sociaal Plan Triversum vormen 
daarvoor de basis. 

2. Behoud rechten en verplichtingen 

Alle rechten en verplichtingen van medewerkers van de verkrijgende partij en de latende 
partij die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst gaan ex artikel 7:662 BW per de 
fusiedatum over naar de gefuseerde werkgever inclusief de rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit toepassingen van het Sociaal Plan van Triversum van voor de fusiedatum. 

3. Fusie 

De bepalingen van dit Overgangsprotocol laten onverlet de verplichtingen conform hoofdstuk 
15 `Sociaal Beleid' van de CAO GGZ. 

4. Plichten van werkgever en van medewerker 

De werkgevers en medewerkers, op wie dit Overgangsprotocol van toepassing is, zijn 
gehouden volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Overgangsprotocol. 
Dit Overgangsprotocol is een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst van de 
werknemer met de gefuseerde werkgever. 

5. Hardheidsclausule 

In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een onbillijke situatie voor de medewerker, 
zal werkgever in een voor de medewerker gunstige zin van dit Overgangsprotocol afwijken. 
Het ter beoordeling voorleggen van een zodanige situatie aan de Adviescommissie Sociale 
Begeleiding kan uitsluitend plaatsvinden door werkgever of de medewerker. 

6. Adviescommissie Sociale Begeleiding 

Medewerkers die bezwaar willen maken kunnen zich wenden tot de Adviescommissie 
Sociale Begeleiding. De medewerker kan zich binnen 12 maanden ná effectuering van de 
overgang schriftelijk wenden tot de Adviescommissie Sociale Begeleiding met bezwaren 
inzake de individuele toepassing van dit Overgangsprotocol. 

7. Beschikbaarstelling Overgangsprotocol 

De verkrijgende en de latende partij zorgen ervoor dat elke medewerker toegang heeft tot dit 
Overgangsprotocol en het Sociaal Plan GGZ NHN via intranet, onmiddellijk nadat het 
Overgangsprotocol door partijen definitief is vastgesteld. 

8. Geldigheidsduur 

Dit Overgangsprotocol heeft een geldigheidsduur vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2018. Partijen kunnen dit Overgangsprotocol met onderlinge toestemming 
tussentijds wijzigen of verlengen. 
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9. Binding nieuwe werkgever 

De nieuwe werkgever is per fusiedatum aan dit Overgangsprotocol gebonden. 

10. Werkgelegenheid 

De werkgevers handhaven als direct gevolg van de fusie, de omvang van de 
werkgelegenheid. 

HOOFDSTUK II: MOBILITEITSTRAJECT 

11. Vrijwillige fase 

In de vrijwillige fase zoekt GGZ NHN samen met medewerkers naar oplossingen op maat 

door na te gaan welke medewerkers op basis van vrijwilligheid van werkplek willen 

veranderen of een andere functie willen vervullen. Daarmee beoogt GGZ NHN verplichte 

verplaatsingen te voorkomen. 

In aanvulling op hoofdstuk 3 van het Sociaal plan GGZ NHN zijn de volgende afspraken 
gemaakt over de vrijwillige fase. 

11.1 Voorbereiding vrijwillige fase 

Voorafgaand aan de start van de vrijwillige fase: 

• Worden medewerkers van Triversum geYnformeerd over de aankomende 
reorganisatie 

• Wordt in kaart gebracht wat de omvang van de overcapaciteit is (vergelijking van de 
werkelijke en de beoogde formatie per functie en locatie) 

• Wordt in kaart gebracht wat de vacatureruimte is binnen GGZ NHN (incl. Triversum): 
functies + omvang per vacature en locatie 

11.2. Duur van de vrijwillige fase De Vrijwillige fase (preventieve mobiliteit) zoals 
beschreven in hoofdstuk 3 van het Sociaal Plan GGZ NHN is aangepast naar een 
totale duur van 8 weken., 

11.3. Indeling van de vrijwillige fase 

Week I 
Medewerkers uit de betreffende functies worden geInformeerd over: 

• De omvang van de overcapaciteit 
• De manier waarop we samen aan het vrijwillig oplossen van die overcapaciteit 

gaan werken 
• De ondersteuning die de organisatie daarbij biedt 
• Wat dat van medewerkers vraagt 
• De gevolgen als de overcapaciteit niet vrijwillig opgelost kan worden 
• Herplaatsingsmogelijkheden 
• Indeling vrijwillige fase 

AIle vacatureruimte wordt gepubliceerd, zodat die voor iedereen beschikbaar is. 
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Week 2 en 3 
Afhankelijk van de omvang van de overcapaciteit per functie zijn er twee scenario's: 
• Geringe overcapaciteit: er vinden individuele gesprekken plaats met 

medewerkers, waarin ze zich kunnen orienteren op bij hen passende 
herplaatsingsmogelijkheden 

• Grote overcapaciteit: er wordt een banenmarkt georganiseerd waar medewerkers 
zich op vacatures kunnen orienteren 

Week 4 en 5 
Medewerkers kunnen reageren op vacatures. 

Week 6 
Sollicitatiegesprekken 

Week 7 
Afronden sollicitatieprocedures 

Week 8 
Opmaken stand van zaken: 

• Welke overcapaciteit is opgelost, waar is nog sprake van overcapaciteit? 
• Welke vacatures zijn vervuld, waar is nog vacatureruimte? 

HOOFDSTUK III: INDIVIDUELE RECHTEN 

12. Behoud individuele rechtspositie 

12.1. Voor zover in dit Overgangsprotocol niet anders geregeld is worden alle overige 
individueel toegekende en schriftelijk bij de verkrijgende en de latende partij 
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke aanspraken door de gefuseerde werkgever 
overgenomen. 

12.2 Door nieuwe teamsamenstellingen wordt in overleg met de medewerker de werktijden 
en standplaats overeengekomen, daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij 
de huidige werktijden en standplaats. Voor de medewerkers blijft de CAO GGZ van 
toepassing. 

12.3. Alle medewerkers ontvangen per fusiedatum een brief als addendum op de 
individuele arbeidsovereenkomst waarin wordt aangegeven dat alle rechten en 
plichten overgaan op de gefuseerde werkgever. 

12.4 De huidige arbeidsovereenkomst wordt voortgezet bij de gefuseerde werkgever 
waarbij voor alle wettelijke en CAO bepalingen de datum van indiensttreding bij de 
oude werkgever en eventuele rechtsvoorgangers geldt als datum van indiensttreding 
bij de gefuseerde werkgever. 

13. PLB/LFB- vakantie — en verlofuren 

13.1 Van alle betrokken medewerkers worden de opgebouwde PLB/LFB uren bij de 
latende partij meegenomen worden naar de gefuseerde werkgever. 

13.2. De opgebouwde niet-genoten wettelijke vakantie-uren over 2017 worden 
meegenomen naar de gefuseerde werkgever. 
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VVerkgever en medewerker leggen afspraken vast over het opnemen van deze uren. 
Deze uren vervallen per 1 juli 2018, tenzij de medewerker tot aan dat tijdstip 
redelijkerwijs door de werkgever dan wel door ziekte zonder benutbare mogelijkheden 
niet in de gelegenheid is gesteld of geweest vakantie op te nemen. 

13.3. Verlofuren opgebouwd voor 2017, de bovenwettelijke verlofuren opgebouvvd over 
2016 en 2017 en de opgebouwde meer- en overwerkuren worden afgerekend bij 
uitdiensttreding (niet zijnde de overgang van Triversum naar GGZ NHN). 

13.4. De tot het moment van overgang opgebouwde reservering voor vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering wordt overgedragen aan de gefuseerde werkgever en door de 
gefuseerde werkgever betaalbaar gesteld in mei 2018 c.q. december 2018. 

14. Reiskosten en reistijd 

Medewerkers ontvangen bij wijziging van standplaats de reiskostenvergoeding conform de 
CAO GGZ, op basis van de nieuwe woon-werkafstand. 

Partijen verwachten voor medewerkers geen toename van reistijd van meer dan 60 minuten 
per dag (retour). Als die zich onverhoopt toch voordoet voor medewerkers van de latende 
partij, dan worden zij daarvoor gecompenseerd conform de afspraken uit het sociaal plan 
van Triversum. De wijze van berekening van de gewenningsbijdrage is opgenomen in Bijlage 
1 (Berekening gewenningsbijdrage). 

15. Verworven rechten 

lndien de medewerker op het moment van overgang naar de gefuseerde werkgever 
schriftelijk vastgelegde verworven rechten geniet naast de CAO GGZ, behoudt de 
werknemer deze rechten. Dit geldt oak voor tijdens de overgang geInventariseerde rechten 
die tussen werkgever en medewerker zijn overeengekomen en alsdan schriftelijk worden 
vastgelegd. 

16. Personeelsdossier 

Alle betrokken medewerkers krijgen, voor zover zij dat wensen, voor de fusiedatum de 
gelegenheid hun personeelsdossier en indien van toepassing het lopende verzuimdossier 
door te nemen. De personeelsdossiers en de lopende verzuimdossiers worden 
overgedragen aan de gefuseerde werkgever met inachtnenning van de privacybelangen van 
werknemers conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Onderi:ekening 

Pa1iijen bij deze overeenkomst l<omen het Sociaal Overgangsprotocol overeen, te 
Heerhugowaard d.d. 8 februari 2018 

Stichting Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

/ . -;:;:r-

..... --------it� van Bestuur
Dhr. G. Berden, Bestuurder 

Stichting�GGZ Noord-Holland-Noord 
- / -

-

/ _

J 

Raad van Bestuur, 
Dhr. J. Brinkmann, Bestuurder 

De organisaties van werknemers 

CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNVConnectief 

Dhr. R. Meeninl< - Bouwman 

NU '91 
Mw. E. Tibbe 

FBZ
Mw. d. Lttbl<ingi \f\{\. S. Lo..V'\.�ct_\::.. 
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Bijlage I Berekening gewenningsbijdrage 

Indien als gevolg van wijziging van de plaats van tewerkstelling door overplaatsing de extra 
reistijd meer dan 60 minuten per dag (retour) bedraagt, wordt gedurende twee jaren de helft 
van de extra reistijd aangemerkt als werktijd. Indien in de huidige situatie langer dan een uur 
per dag werd gereisd zal naar redelijkheid worden gehandeld. 

Voor het vaststellen van de reistijd wordt uitgegaan van de op basis van fiscale wet- en 
regelgeving geldende richtlijnen. Dit betekent het volgende: 

De berekening van de reistijd gaat uit van de meest gebruikelijke weg, welke wordt bepaald 
aan de hand van de ANWB routeplanner. Voor de medewerker die zowel naar de huidige als 
de nieuwe standplaats met het openbaar vervoer reist, wordt bij de berekening van de reistijd 
uitgegaan van de kortste reistijd per openbaar vervoer (exclusief loop- en fietsminuten in het 
voor- en natraject ) zoals opgegeven via de reisplanner ov9292. 
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