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1.  Inleiding 

Stichting Zonnehuizen (hierna te noemen “Stichting Zonnehuizen”) heeft medio 2011 
geconcludeerd dat zij ingrijpend moet reorganiseren (hierna: “de reorganisatie”) 
gezien de nijpende financiële situatie waarin de organisatie zich bevindt. Stichting 
Zonnehuizen heeft hiertoe in september 2011 besloten na positief advies van haar 
ondernemingsraad en dient hiertoe een totale reductie te realiseren van maximaal 245,4 
FTE (totaalsom van Addendum I, II, III, IV; zie voor een nadere toelichting bijlage 1).  

In aanvulling op de CAO Gehandicaptenzorg, de CAO GGZ  en de CAO voor Primair 
Onderwijs heeft Stichting Zonnehuizen met de betrokken werknemersorganisaties een 
doorlopend sociaal plan Stichting Zonnehuizen gesloten met ingangsdatum 1 januari 
2008 (hierna “het doorlopend sociaal plan”) en afloopdatum per 1 januari 2013.  

Stichting Zonnehuizen is – gezien de nijpende financiële situatie waarin de organisatie 
zich bevindt – in overleg getreden met de werknemersorganisaties om voor de nu aan 
de orde zijnde reorganisatie een addendum te sluiten dat waar nodig het doorlopend 
sociaal plan aanvult/wijzigt. Het resultaat van dit overleg is in vier addenda 
weergegeven.  

Het onderhavige addendum I is van toepassing op de onderstaande in het herstelplan 
fase I aangegeven segmenten: 

- werknemers in de Stafdiensten en Ondersteunende diensten; 

- werknemers in indirecte functies binnen de eenheid Kind & Jeugdzorg; en 

- werknemers in indirecte functies binnen de eenheid Volwassenenzorg. 

met dien verstande  dat, als werknemers uit bovengenoemde categorieën alleen of in 
hoofdzaak werkzaam zijn op de Michaelshoeve te Brummen, de polikliniek de Nieuwe 
Steen in hoorn, de Zonnehuisboerderij te Wijdenes, de polikliniek de Aak in Amsterdam, 
in de keuken(s) in Zeist of Olst of in de wasserij en schoonmaak van Stichting 
Zonnehuizen, dit addendum I niet van toepassing is. Voor deze groepen werknemers zijn 
aparte addenda opgesteld. 

Om de voor de werknemers en Stichting Zonnehuizen bij de reorganisatie geldende 
rechten en verplichtingen helder weer te geven, is ervoor gekozen alle van toepassing 
zijnde onderdelen uit het doorlopend sociaal plan te incorporeren in dit addendum I. 
Voor de duur van de reorganisatie, welke een einddatum kent van 1 juni 2012, of zo veel 
eerder als mogelijk, geldt dus uitsluitend het addendum en zal de werking van het 
doorlopend sociaal plan worden opgeschort. Per 1 juni 2012 of zoveel eerder als mogelijk 
zal het Doorlopend Sociaal Plan herleven tenzij partijen in overleg besluiten tot 
verlenging van dit Addendum. Voor zover de inhoud van dit addendum strijdig zou zijn 
met de CAO GGZ of de CAO Gehandicaptenzorg  geldt de bepaling uit de betreffende 
toepasselijke CAO. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen in de school, zijnde het 
onderdeel van stichting Zonnehuizen waar de  CAO Primair Onderwijs van toepassing is. 
Dit addendum is dus niet van toepassing op de werknemers die daar werkzaam zijn. 
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2.  Uitgangspunten 

2.1 Gelet op de reorganisatie waartoe Stichting Zonnehuizen genoodzaakt is, zal 
Stichting Zonnehuizen een groot aantal werknemers moeten berichten dat zij 
boventallig zijn.  

2.2 De insteek van Stichting Zonnehuizen is de periode tot 1  oktober 2011 zoveel als 
mogelijk door (aangezegde en niet aangezegde) werknemers te laten benutten 
om zoveel als mogelijk gedwongen ontslagen nadien te voorkomen. De focus ligt 
in deze periode zowel op interne herplaatsing als externe herplaatsing. Om die 
periode  optimaal te benutten om zoveel als mogelijk gedwongen ontslag nadien 
te voorkomen biedt Stichting Zonnehuizen  diverse in dit addendum opgenomen 
voorzieningen. Deze voorzieningen zullen  tevens worden toegepast in de periode 
nadien. 

2.3 Gedurende de periode tot 1 oktober  zal geen sprake zijn van direct gedwongen 
ontslagen van aangezegde boventallige werknemers op grond van de 
reorganisatie. Op zijn vroegst per 1 oktober 2011 kunnen voor de boventallige 
werknemers van wie het dienstverband nog niet is geëindigd eenzijdige 
beëindigingsmaatregelen genomen worden bestaande uit het aanvragen  van een 
ontslagvergunning bij het UWV dan wel het indienen van een ontbindingsverzoek 
bij de kantonrechter. Dit geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat op 1 
oktober 2011 een complete ontslagaanvraag c.q compleet ontbindingsverzoek 
hiertoe bij het UWV c.q. de kantonrechter kan worden ingediend. Mocht dit 
vanwege praktische of organisatorische redenen niet mogelijk zijn dan geschiedt 
dit zodra deze voorwaarde wel vervuld kan worden. Gedurende de resterende 
maanden van 2011 zal waar mogelijk nog herplaatsing worden aangeboden aan 
de werknemers voor wie reeds een beëindiging in gang is gezet. Mocht dit lukken 
dan zal de beëindigingsprocedure alsnog worden ingetrokken. 

2.4 Met de werknemersorganisaties zal regelmatig overleg plaatsvinden om de 
feitelijk geconstateerde ontwikkeling van het personeelsverloop te bespreken. 
Uitkomst van dit overleg kan zijn dat er eventueel (bij)sturing plaats dient te 
vinden, gericht op het in het addendum beoogde doel van reductie van de 
personeelsformatie. Doelstelling van partijen vormt een te realiseren effectieve, 
maximale personeelsreductie afhankelijk van de wettelijk geldende opzegtermijn,  
gelijk aan het op 17 augustus 2011 vastgestelde aantal boventallige FTE’s, zie 
bijlage 1 en 2. De eventueel aanvullend te zetten stappen, voortvloeiend uit dit 
overleg worden door Stichting Zonnehuizen en de werknemersorganisaties 
gecommuniceerd aan de werknemers.  

2.5 Partijen zullen het ertoe leiden dat de Wet Melding Collectief Ontslag (“WMCO”) 
op het moment waarop eenzijdige beëindigingsmaatregelen genomen moeten 
worden niet in de weg staat aan het in behandeling nemen van deze verzoeken, 
door middel van tijdige verzending van een melding collectief ontslag ex artikel 3 
van bedoelde wet en medewerking door de werknemersverenigingen aan het 
opheffen van de op grond van de WMCO geldende wachttermijn. 
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2.6 Voor zowel werknemers als Stichting Zonnehuizen geldt een 
inspanningsverplichting om in redelijkheid en billijkheid en te goede trouw mee te 
werken aan de uitvoering van het addendum.  

2.7 Stichting Zonnehuizen heeft de reorganisatie met de daarbij behorende 
formatieplaatsenplannen ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad 
(hierna “OR”).  

2.8 Veranderingen die in het kader van de reorganisatie zullen worden doorgevoerd 
dienen voor de direct betrokkenen duidelijk en bespreekbaar te zijn. Gedurende 
de reorganisatie zullen de werknemers en OR zo volledig mogelijk worden 
geïnformeerd over de ontwikkelingen, doelstellingen en stand van zaken.  

2.9 Indien zich, naar het oordeel van partijen, veranderende omstandigheden 
voordoen waardoor van Stichting Zonnehuizen dan wel van de 
werknemersorganisaties niet verlangd kan worden zich aan het addendum te 
houden, dan zullen partijen bij het addendum in overleg treden om te komen tot 
een in casu passende voorziening.  

2.10 De bestaande concrete afspraken met een werknemer, die blijken uit de 
individuele arbeidsovereenkomst dan wel daarop betrekking hebbende 
schriftelijke stukken, bepalen naast de CAO GGZ en de CAO Gehandicaptenzorg  
en van toepassing zijnde wet- en regelgeving bij de reorganisatie de 
rechtspositie. Indien het mondelinge afspraken betreft dienen deze voor de 
indieningsdatum door werknemer en werkgever in gezamenlijkheid schriftelijk te 
worden herbevestigd, waarbij de werknemer ondersteunende documentatie van 
de mondelinge afspraken dient te overleggen.  

2.11 De interpretatie van dit addendum is voorbehouden aan partijen van dit 
addendum.  

3.  Hardheidsclausule 

3.1 Daar waar de toepassing van het addendum leidt tot kennelijke onbillijkheid 
jegens de werknemer, zal Stichting Zonnehuizen in gunstige zin voor de 
werknemer van de bepalingen van het addendum afwijken.  

4.  Begripsbepalingen 

4.1  Begrippen die in dit addendum worden gehanteerd zijn gebaseerd op het 
doorlopend sociaal plan. 

- Aanzegging: de brief waarin de werknemer wordt geïnformeerd dat hij 
boventallig is. Deze boventalligheid wordt vervolgens in een gesprek toegelicht. 
In dat gesprek komt ondermeer aan de orde voor welke interne- en externe 
functie(s) een werknemer belangstelling heeft. Indien Stichting Zonnehuizen 
heeft vastgesteld dat mogelijk een passende of geschikte functie voorhanden is 
voor een werknemer, wordt dit gesprek ook benut om te onderzoeken of het 
daadwerkelijk een passende c.q. geschikte functie betreft.  

- Afspiegelingsbeginsel: Bij het vaststellen van boventalligheid wordt het 
afspiegelingsbeginsel conform artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit gehanteerd. 
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Stichting Zonnehuizen past het afspiegelingsbeginsel conform de beleidsregels 
ontslagtaak UWV toe (meer specifiek hoofdstuk 10 van de beleidsregels). De 
beleidsregels zijn opgenomen op het Intranet van Stichting Zonnehuizen   

- Diensttijd: het aantal hele dienstjaren aaneengesloten doorgebracht bij Stichting 
Zonnehuizen en diens rechtsvoorganger(s) tot de Einddatum.  

- Boventallig: boventallig is de werknemer wiens functie komt te vervallen en die 
nog niet herplaatst is in de (nieuwe) organisatiestructuur. Boventalligheid kan ook 
worden veroorzaakt doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie 
afneemt in de (nieuwe) organisatiestructuur.  

- Boventallig af: een werknemer die schriftelijk op de hoogte is gesteld dat de 
werknemer niet langer boventallig is. Dit kan het gevolg zijn van een interne 
herplaatsing. Dit kan ook het gevolg zijn van het feit dat de beoogde krimp 
binnen de uitwisselbare functiecategorie waartoe de werknemer behoort door 
vertrek van een niet boventallige werknemers bereikt is. 

- Commissie Sociale Begeleiding: De Commissie zoals bedoeld in hoofdstuk 16.  
- Formatieplaatsenplan: een overzicht van functies en formatieplaatsen in de 

nieuwe situatie met een omschrijving van de functies en een indeling naar 
niveaus. 

- Functieniveau: de functiegroep (FWG-schaal) van een functie zoals die is 
toegekend op basis van de vigerende versie van de functiewaarderingsmethodiek 
FWG 3.0. 

- Hogere functie: een functie die in een hogere FWG—schaal dan de huidige 
functie is ingedeeld. 

- Indieningsdatum: de datum waarop de Werkgever de complete 
ontslagaanvraag c.q. het ontbindingsverzoek zal indienen. 

- Uitwisselbare functie: functies die op grond van functie-inhoud, functie-eisen 
en FWG-indeling als uitwisselbaar worden beschouwd en als zodanig vallen onder 
de categorie uitwisselbare functies in het formatieplaatsenplan. 

- Lagere functie: een lagere functie is een functie die in een lagere FWG—schaal 
is ingedeeld dan de oorspronkelijke functie. 

- Passende functie: een functie die aan een werknemer in verband met zijn 
persoonlijkheid, kennis, ervaring, omstandigheden en vooruitzichten 
redelijkerwijs aangeboden kan worden. Daarbij wordt uitgegaan van dezelfde 
arbeidsduur (dan wel een in overleg vast te stellen passende arbeidsduur) als 
voorheen en een FWG-schaal die maximaal 1 niveau lager dan wel 1 niveau hoger 
is dan de FWG-inschaling van de huidige functie. 

- Nieuwe functie: een functie die eerder niet voor kwam bij Zonnehuizen. 
- Geschikte functie: functie niet vallend onder het domein passende functie die 

de werknemer bereid is te aanvaarden. Artikel 8.1 is daarbij van toepassing. 
- Peildatum: de datum waarop Stichting Zonnehuizen het voornemen heeft om de 

ontslagaanvragen in te dienen bij het UWV c.q. de kantonrechter, zijnde 1 
oktober 2011 . 

- Einddatum: de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.  
- Beoogde einddatum: de datum waarop Stichting Zonnehuizen het voornemen 

heeft om de arbeidsovereenkomst te doen eindigen. 
- Standplaats: de plek waar een werknemer het merendeel van zijn 

werkzaamheden verricht en die als zodanig in de arbeidsovereenkomst dan wel in 
correspondentie aan de werknemer is vastgelegd. Voor werknemers, waarbij het 
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criterium van het merendeel van zijn werkzaamheden niet tot vaststelling van 
een standplaats leidt, zal de werkgever hun standplaats bepalen. 

- Werkgever: Stichting Zonnehuizen. 
- Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met Stichting 

Zonnehuizen, tenzij betrokkene: 
o de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; 
o incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode: 

van maximaal zes weken achtereen; 
o uurdocent is; 
o in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage; 
o onder individuele arbeidsovereenkomst is aangesteld voor het op 

projectbasis verrichten van tijdelijke, niet reguliere activiteiten; of 
o werkzaam is op en ten behoeve van de Michaelshoeve te Brummen. Voor 

deze laatste groep werknemers geldt een ander Addendum genaamd 
Addendum II.  

o werkzaam is op en ten behoeve van de locaties in Noord Holland. Voor deze 
groep werknemers geldt een ander Addendum genaamd Addendum III.   

o werkzaam is bij de Zonnehuisschool; of 
o alleen of in hoofdzaak werkzaam is in de schoonmaak of wasserij van 

Stichting Zonnehuizen (m.u.v. de locaties Michaelshoeve en in Noord 
Holland); of  

o alleen of in hoofdzaak werkzaam is in de keuken(s) op de locaties Zeist of 
Overkempe te Olst. 

Voor deze laatste twee groepen werknemers geldt een ander addendum 
genaamd Addendum IV.                                                                                                    

  

5.  Geldende regels en procedure boventallig verklaring 

5. 1  Als gevolg van de reorganisatie wordt een groot aantal werknemers boventallig 
binnen de bedrijfsonderdelen waar dit addendum op van toepassing is, hetgeen 
uitvoerig is toegelicht in het herstelplan en het memorandum aan de 
vakorganisaties en OR van 17 augustus 2011 (zie bijlage 1 en 2). Mede als gevolg 
van het bevorderen van mobiliteit is binnen deze categorie reeds een reductie van 
19,65 FTE gerealiseerd. Willen wij echter de absoluut noodzakelijke 
kostenbesparing realiseren dan dient er binnen dit onderdeel in totaal nog een 
personeelsreductie gerealiseerd te worden van 44,75 FTE.  

5.2  De nieuwe organisatiestructuur die Stichting Zonnehuizen in het kader van de 
reorganisatie heeft opgesteld omvat een op basis van een samenhangend plan 
opgesteld organogram dat duidelijk de nieuw in te richten organisatie en 
organisatieonderdelen aangeeft. Zo ook de aansturing daarvan en het aantal en 
de soorten functies, die in de nieuwe situatie vervuld moeten worden, afgezet 
tegen de oude situatie. Uit dit plan blijkt onder welke leiding de organisatie 
eenheid en de daarbij behorende functies worden gebracht. Stichting 
Zonnehuizen heeft de nieuwe organisatiestructuur voor advies aan de 
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ondernemingsraad voorgelegd en de ondernemingsraad heeft daarover positief 
geadviseerd1.  

5.3  Aan de hand van de nieuwe organisatiestructuur en het nieuwe 
formatieplaatsenplan dat daarbij hoort wordt vastgesteld of een werknemer al 
dan niet boventallig is. Daarbij worden de werknemers op basis van hun huidige 
functie ondergebracht in de uitwisselbare functiecategorieën in de nieuwe 
organisatie en wordt aan de hand van de beschikbare formatieruimte per 
uitwisselbare functiecategorie het afspiegelingsbeginsel conform het 
Ontslagbesluit en de beleidsregels ontslagtaak UWV toegepast. Van de 
uitzonderingsmogelijkheid de zogenaamde “onmisbare medewerker” zal geen 
gebruik worden gemaakt.  

5.4  Alvorens werknemers boventallig te verklaren, onderzoekt Stichting Zonnehuizen 
zorgvuldig of zij een andere passende of geschikte functie voor de boventallig te 
verklaren werknemers voorhanden heeft. Indien Stichting Zonnehuizen potentieel 
passend of geschikt werk voor een boventallig te verklaren werknemer heeft, zal 
Stichting Zonnehuizen dit in het gesprek na de boventallig verklaring aangeven 
en zal vervolgens na dit gesprek met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 
6 van het addendum worden bezien of het daadwerkelijk een passende of 
geschikte functie betreft en of de boventallige werknemer voor plaatsing in die 
functie in aanmerking komt. 

5.5  Stichting Zonnehuizen zal zich na boventallig verklaring, naast de interne 
plaatsingsinspanningen als in dit addendum omschreven, waar mogelijk inzetten 
om te bewerkstelligen dat de boventallige werknemer intern dan wel extern wordt 
herplaatst, dan wel te bewerkstelligen dat de boventallige werknemer boventallig 
af wordt doordat andere werknemers vrijwillig vertrekken. 

5.6  Indien een werknemer boventallig is verklaard en daarna komt vast te staan dat 
de werknemer voor interne herplaatsing in een passende functie in aanmerking 
komt, is de werknemer boventallig af. De werknemer is eveneens boventallig af 
indien de vereiste krimp binnen zijn uitwisselbare functiecategorie is bereikt. In 
beide situaties zal dit schriftelijk door Stichting Zonnehuizen aan de werknemer 
worden bevestigd. 

6 Mobiliteitscentrum 
6.1 Om de interne en externe herplaatsing en verdere mobiliteit van werknemers te 

bevorderen en hen daarbij te begeleiden zal zo spoedig mogelijk een 
mobiliteitscentrum worden ingericht binnen Stichting Zonnehuizen.  
  

6.2 De taak van het mobiliteitscentrum is met boventallige werknemers actief te 
zoeken naar een passende functie binnen of buiten Stichting Zonnehuizen. 
Hiervoor staat een aantal instrumenten ter beschikking. Zonder limitatief te zijn 
kan hierbij gedacht worden aan: 
·       - Het maken van een plan van aanpak; 
·       - Training loopbaanoriëntatie; en 

                                                            
1 Dit is nog niet gebeurd maar wij verwachten dat er wel een positief advies verleend zal worden. 
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·       - Vacaturebegeleiding. 
 

6.3 Met het Mobiliteitscentrum worden afspraken gemaakt voor begeleiding van werk 
naar werk. De tijdsbesteding die de werknemer aan deze begeleiding besteedt, 
wordt, voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene valt, tot de 
arbeidsduur gerekend, ongeacht of de betreffende werknemers reeds zijn 
vrijgesteld van werkzaamheden.  
 

6.4 Alle vacante functies binnen Stichting Zonnehuizen worden bekend gemaakt door 
plaatsing op het intranet van Stichting Zonnehuizen. Voor alle vacante functies 
binnen Stichting Zonnehuizen, voor zover dit structurele mogelijkheden betreft, 
wordt door het Mobiliteitscentrum onderzocht of boventallige werknemers daar 
plaatsbaar zijn. Aan ontslagen medewerkers zullen maandelijks gedurende twee 
jaar na ontslagdatum alle vacatures schriftelijk worden gemeld en sollicitanten 
zullen als interne kandidaten worden beschouwd. 

 
6.5 Ook tijdens de looptijd van de beëindigingprocedures bij UWV en kantonrechter 

zal het mobiliteitscentrum zich blijven inzetten voor de boventallige werknemers. 
Mocht er in die periode alsnog een herplaatsing tot stand komen, dan zal de 
beëindigingprocedure worden stop gezet dan wel ingetrokken. 

  
7.   Geldende regels en procedures voor werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

7.1 Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat van rechtswege eindigt 
op of voor 1 april 2012 is specifiek dit hoofdstuk van het addendum van 
toepassing. Dit hoofdstuk is op de overige werknemers waarvoor addendum I 
geldt niet van toepassing. De hoofdstukken 8-14 van dit addendum zijn niet van 
toepassing op deze werknemers met een contract voor bepaalde tijd. 

7.2  Voor deze werknemers gelden de volgende regelingen c.q. voorzieningen tot de 
datum waarop hun arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt: 

• Stichting Zonnehuizen kan de werknemer verzoeken om nog openstaande 
vakantiedagen op te nemen voor de einddatum c.q. in bepaalde gevallen 
vrijstellen van de verplichting tot het verrichten van werkzaamheden. 

• Tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, kan de 
werknemer tijdelijk te werk worden gesteld in een passende functie binnen 
Stichting Zonnehuizen. Bovendien kan de werknemer met diens instemming 
tijdelijk gedetacheerd worden bij een andere werkgever. 

• Stichting Zonnehuizen kan in bepaalde gevallen in overleg met werknemer een 
verzoek tot afkoop van de resterende termijn van het contract voor bepaalde tijd 
honoreren. Deze laatste mogelijkheid geldt in bepaalde gevallen ook voor 
werknemers met een contract voor bepaalde tijd met een einddatum gelegen na 
1 april 2012. 

8.  Interne herplaatsingsprocedure 
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8. 1  Indien aan een boventallige werknemer op grond van artikel 5.4 een `
 functie wordt aangeboden, wordt, voor zover dat op grond van de beschikbare 
functies mogelijk is, de volgende volgorde in acht genomen: 

8.1.1. medewerker volgt functie; 
8.1.2. een passende functie in de volgorde gelijk fwg-niveau, hoger fwg-
niveau,lager fwg-niveau. 
8.1.3. een geschikte functie. 

8.2  Een passend functieaanbod wordt schriftelijk gedaan. De werknemer heeft 2 
weken bedenktijd om daarop in te gaan. Weigering van het aanbod wordt 
schriftelijk aan de werkgever kenbaar gemaakt. Weigert de werknemer, dan zal 
de Commissie Sociale Begeleiding worden ingeschakeld die het aanbod zal 
toetsen. Wanneer deze oordeelt dat van de werknemer redelijkerwijs niet 
verwacht kon worden dat hij het functieaanbod accepteerde, dan wordt het 
aanbod als niet gedaan beschouwd. Indien de Commissie Sociale Begeleiding 
oordeelt dat de werknemer een passende  functie redelijkerwijs had moeten 
accepteren wordt de werknemer gedurende een periode van 5 werkdagen in de 
gelegenheid gesteld de passende functie alsnog te accepteren. 

8.3  Indien de werknemer een passende functie aanvaardt van gelijk niveau of 
maximaal één niveau hoger, dan ontvangt de werknemer vanaf het moment van 
daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris en de emolumenten 
behorende bij die andere functie 

8.4  Salaris bij lagere passende functie: Indien de werknemer in een andere 
passende functie wordt geplaatst en deze functie een lagere functie is dan de 
huidige functie, dan wordt het salaris dat de werknemer in de huidige functie op 
de peildatum verdient bevroren gedurende één jaar. Gedurende dit jaar wordt het 
salaris aangepast met de algemene loonaanpassingen zoals van toepassing op 
grond van de toepasselijke CAO. Na dit jaar wordt de eventuele 
salarisgroei/doorloop in de oude schaal gerespecteerd.  

9.   Voorzieningen aangezegde werknemers in kader bevorderen mobiliteit 
vanaf datum aanzegging 

9.1  De hierna in hoofdstuk 9-14 opgenomen mobiliteitsvoorzieningen gelden voor 
werknemers die (1) een arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd of (2) 
een arbeidsovereenkomst hebben voor bepaalde tijd die eindigt op een datum 
gelegen na 1 april 2012 en die eerder wordt beëindigd als gevolg van de 
reorganisatie. Tot de indieningsdatum zal voor deze aangezegde boventallige 
werknemers worden bezien of vrijwillig vertrek c.q. herplaatsing leidt tot 
boventalligheid af. Ook na de indieningsdatum zal dit bekeken worden en wordt 
zo mogelijk, indien er sprake is van boventalligheid af, de lopende 
ontslagaanvraag ingetrokken. 

9.2  Daarnaast spreekt voor zich dat indien nieuwe vacatures binnen Stichting 
Zonnehuizen ontstaan, alvorens deze extern open te stellen allereerst zal worden 
bezien of het een passende functie voor een aangezegde boventallige werknemer 
betreft.  
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9.3  Gelet op het feit dat Stichting Zonnehuizen weinig interne vacatures heeft die 
voor boventalligen passend zullen zijn, is het van belang dat veel aandacht wordt 
besteed aan externe herplaatsing van aangezegde boventallige werknemers. In 
dat kader geldt het volgende: 

9.3.1. Aan de boventallige werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend 
voor sollicitatie. Op verzoek van Stichting Zonnehuizen dient de 
boventallige werknemer zo nodig de uitnodiging voor het gesprek te 
overhandigen 

9.3.2. Stichting Zonnehuizen kan boventallige werknemers verzoeken om nog 
openstaande vakantiedagen op te nemen voor de einddatum c.q. 
vrijstellen van de verplichting tot het verrichten van werkzaamheden  

9.3.3. Gedurende de periode van het mobiliteitstraject kan de werknemer tijdelijk 
te werk worden gesteld in een passende functie binnen Stichting 
Zonnehuizen. Bovendien kan de werknemer met diens instemming tijdelijk 
gedetacheerd worden bij een andere werkgever. 

10 Mobiliteitsbegeleiding 

10.1 Per boventallige werknemer wordt een individueel gesprek gevoerd inzake 
mobiliteit met medewerkers van de afdeling HR en/of een extern 
bemiddelingsbureau. In dit gesprek worden afspraken vastgelegd over 
wederzijdse inspanningen om te komen tot herplaatsing. De periode waarbinnen 
de activiteiten zullen plaatsvinden zal in principe  eindigen zodra de 
arbeidsovereenkomst eindigt doch kan in overleg met de werknemer nog enige 
tijd worden voortgezet. 

11  Voorzieningen bij vrijwillig vertrek/remplacantenregeling 

11.1 De werknemers  die vrijwillig vertrekken (uiterlijk) voor (op) 1 januari 2012, mits 
aan één van de volgende twee voorwaarden is voldaan: 

11.1.1. Aan de vrijwillig vertrekkende werknemer is boventalligheid aangezegd en 
deze aanzegging is nog van kracht (daarvan is geen sprake meer als de 
werknemer boventallig af is verklaard); 

11.1.2 De vrijwillig vertrekkende werknemer is niet boventallig verklaard, maar 
werkzaam in een uitwisselbare functiecategorie waarin andere werknemers 
boventallig zijn en waarin de beoogde krimp nog niet is bereikt. 

11.2 Indien een werknemer die daarvoor in aanmerking komt opteert voor 
gebruikmaking van de vrijwillig vertrekregeling wordt de beëindiging van het 
dienstverband zodanig vastgelegd, dat daaruit blijkt dat het ontslag plaatsvindt 
op initiatief van Stichting Zonnehuizen en dat geen sprake is van verwijtbaarheid 
van de werknemer. Er zal daartoe een beëindigings-(vaststellings)overeenkomst 
worden overeengekomen. 

11.3 Indien een boventallige werknemer vrijwillig gebruik maakt van de voorzieningen 
zoals genoemd in dit hoofdstuk heeft hij geen aanspraak op wachtgeld. 
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11.4 Een vrijwillig vertrekkende werknemer kan  een bedrag ineens ontvangen indien 
de einddatum van de arbeidsovereenkomst van de vrijwillig vertrekkende 
werknemer op 1 januari 2012 ligt. Dit betreft een bedrag van: 

 EUR 2.000 bruto indien de werknemer een diensttijd heeft van minder dan vijf 
jaar; 

 EUR 2.500 bruto indien de werknemer een diensttijd heeft van vijf jaar of meer 
doch minder dan vijftien jaar; en 

 EUR 4.000 bruto indien de werknemer een diensttijd heeft van vijftien jaar of 
meer. 

Iedere maand dat de arbeidsovereenkomst eerder eindigt dan 1 januari 2012 
wordt het hiervoor genoemde bedrag verhoogd met EUR 500 bruto. De hiervoor 
genoemde bedragen zijn allen gebaseerd op een fulltime dienstverband (bij een 
part-time dienstverband ontvangt de werknemer een pro rata bedrag).  

11.5 Opzegtermijnverkorting: Op verzoek van de werknemer kan verkorting van de 
contractueel voor de werknemer geldende opzegtermijn plaatsvinden, wanneer hij 
een functie bij een andere werkgever aanvaardt. De directie van het 
desbetreffende organisatieonderdeel stemt in met het verkorten van de 
opzegtermijn. 

11.6 De vrijwillig vertrekkende werknemer die op de datum van beëindiging van het 
dienstverband nog studieschuld heeft bij Stichting Zonnehuizen, wordt deze 
kwijtgescholden. Dit kan enkel en alleen schulden betreffen die betrekking 
hebben op aangegane verplichtingen van voor de peildatum. 

11.7 Alle werknemers ontvangen de eindejaarsuitkering 2011.  

 

12  Vrijwillige arbeidstijdverkorting 

12.1 Werknemers die vrijwillig structureel hun contractuele arbeidsduur terugbrengen 
waardoor formatieruimte wordt vrijgemaakt en boventalligheid wordt 
gereduceerd, kunnen naar rato van de omvang van de contractueel verminderde 
arbeidsduur aanspraak maken op een eenmalige vergoeding van in totaal 
maximaal EUR 2.500 bruto, uit te betalen bij wijze van maandelijkse aanvulling 
op het nieuwe salaris. Voorwaarde voor de voorziening is dat de vermindering van 
arbeidsuren minimaal gemiddeld 8 uren per week bedraagt en de omvang van het 
resterende dienstverband minimaal 8 uren op weekbasis bedraagt en binnen de 
vrijgevallen formatieruimte een boventallige werknemer die is aangezegd deels 
boventallig af wordt. 

13 Opvang gevolgen voor werknemers die gedwongen moeten afvloeien ten 
gevolge van de reorganisatie 

13.1 Indien een aangezegde boventallige werknemer gedwongen moet afvloeien ten 
gevolge van de reorganisatie (dit betreft dus alleen boventallige werknemers met 
een contract voor onbepaalde tijd of een contract voor bepaalde tijd wat van 
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rechtswege eindigt op een datum gelegen na 1 april 2012 wat eerder beëindigd 
moet worden), past Stichting Zonnehuizen de wachtgeldregeling uit de 
toepasselijke CAO (zijnde hoofdstuk 14 Wachtgeld en pensioen uit de CAO GGZ 
respectievelijk hoofdstuk 15 van de CAO Gehandicaptenzorg) toe.  

13.2 Stichting Zonnehuizen kan aan een boventallige werknemer voorstellen doen 
inzake een afkoop van toepasselijke regelingen, daaronder tevens begrepen de 
afkoop van wachtgeld. De hoogte van de afkoop zal tussen Stichting Zonnehuizen 
en werknemer in onderling overleg worden overeen gekomen. De acceptatie door 
Stichting Zonnehuizen en werknemer van een regeling leidt tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst en finale kwijting. De werknemer die van dit artikel gebruik 
maakt kan verder geen beroep doen op andere maatregelen uit het addendum. 

13.3  Werknemers kunnen ook voorstellen tot beëindiging doen aan Stichting 
Zonnehuizen 

14  Beëindigingsvoorstel  
 
14.1  Voor zover op 15 september 2011 voorzienbaar is dat per 1 februari 2012 de 

vereiste reductie niet wordt bewerkstelligd door middel van inzet van de 
mobiliteitsbevorderende maatregelen, zal Stichting Zonnehuizen naar beëindiging 
van het dienstverband met de alsdan aangezegde boventallige werknemers 
streven. In dat kader zal Stichting Zonnehuizen een beëindigingsovereenkomst 
opstellen conform dit addendum waarin een beëindiging met wederzijds 
goedvinden wordt voorgesteld op initiatief van de werkgever tegen de beoogde 
einddatum met behoud van een aanspraak op wachtgeld.  

14.2 Mocht binnen twee weken na het doen van het beëindigingsvoorstel geen regeling 
tot stand zijn gekomen, dan zal Stichting Zonnehuizen ofwel de kantonrechter 
verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan wel het UWV om 
toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. De 
boventallige werknemer kan zich laten bij staan. 

14.3 Ook tijdens de looptijd van de beëindigingsprocedures bij UWV en Kantonrechter 
zoals omschreven in 14.1 zal het mobiliteitscentrum zich blijven inzetten voor de 
boventallige werknemers. Mocht er in die periode alsnog een herplaatsing tot 
stand komen dan zal de beëindigingsprocedure worden stopgezet, c.q. 
ingetrokken. Indien er al een vaststellingsovereenkomst is getekend wordt deze 
ingetrokken met wederzijds goedvinden. 

14.4 Een boventallige werknemer ontvangt tot de datum waarop de 
arbeidsovereenkomst eindigt zijn/haar gebruikelijke salaris en een 
eindejaarsuitkering naar rato op basis van de einddatum. 

14.5  Indien op de boventallige werknemer een studiekostenregeling van toepassing is, 
dan wordt hem een eventuele terugbetalingsverplichting per de einddatum 
kwijtgescholden. 

 

15. Informatieverschaffing oudere werknemer 
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15.1 Stichting Zonnehuizen zal voor  oudere werknemers in overleg met het 
pensioenfonds een informatiebijeenkomst organiseren waar  de mogelijkheden 
van vervroegd pensioen besproken en uitgelegd zullen worden. 

 

 

16  Commissie Sociale Begeleiding 

16.1 Met het oog op een zorgvuldige toepassing en uitvoering van dit Addendum wordt 
een Commissie Sociale Begeleiding geïnstalleerd. Deze commissie adviseert de 
adviesvrager ( werkgever of werknemer ) schriftelijk over toepassing van de in 
het Addendum opgenomen bepalingen. 

De kosten van de commissie komen ten laste van de werkgever. Zowel werkgever 
als werknemer kunnen bij de Commissie Sociale Begeleiding advies inwinnen. 

Taak  
16.2 De taak van de commissie is het, op verzoek van werkgever dan wel werknemer, 

adviseren over de toepassing van dit Addendum en over de daarin neergelegde 
bepalingen. De commissie kan ook ongevraagd van haar adviesrecht gebruik 
maken, indien daar naar haar oordeel aanleiding toe is. Het advies van de 
commissie is een zwaarwegend advies. De commissie brengt over de verrichte 
werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan de werkgever, aan de 
medezeggenschapsorganen en werknemersorganisaties.  
 
Verplichte adviesaanvraag 

16.3 De werkgever vraagt advies aan de commissie wanneer werknemer en werkgever 
het oneens zijn over de volgende voorgenomen maatregelen (in het kader van 
een reorganisatie, waarop dit Addendum van toepassing is): 

 
- Een werknemer op non-actief stellen; 
- Een werknemer ontslaan; 
- Een besluit te nemen met betrekking tot functiewijziging; 
- De werknemer te verplichten tot om- en bijscholing in verband met een 

functiewijziging; 
- Een beroep op de hardheidsclausule door een werknemer niet te 

honoreren. 
 
Samenstelling 

16.4 De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde een lid van de Raad van Bestuur 
of lid van de Ondernemingsraad. Eén lid wordt benoemd door de werkgever. Eén 
lid wordt benoemd door de medezeggenschapsorganen. De leden kiezen een 
onafhankelijke voorzitter. Naast de vaste leden worden twee plaatsvervangende 
leden benoemd. Eén door de medezeggenschapsorganen en één door de 
werkgever. De voltallige commissie wordt door de werkgever (Raad van Bestuur) 
ingesteld.  
 
Bevoegdheden 
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16.5 De commissie heeft het recht: 
a. tot het horen van de betrokken medewerker(s) en de direct leidinggevende(n); 

b. tot het horen van deskundigen. Vooraf wordt door de commissie met de 
werkgever afgestemd en overeengekomen welke kosten gemoeid zijn met het 
horen van deskundigen. Indien de kosten redelijk zijn in relatie tot de 
vraagstelling waarover de commissie advies moet uitbrengen, worden deze 
gedragen door de werkgever.  

Reglement 
16.6 De commissie stelt een reglement op dat haar samenstelling en werkwijze regelt. 

In dit reglement wordt in elk geval geregeld de wijze waarop de commissie tot 
haar besluitvorming komt, alsmede de administratieve en organisatorische 
ondersteuning van de commissie. Daarnaast biedt het reglement garanties ten 
aanzien van geheimhouding. Na vaststelling van het reglement ontvangen 
werkgever en medezeggenschapsorganen een exemplaar.  
 
Belangenbehartiging werknemer 

16.7 Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer om zijn belangen met 
betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Addendum bij Commissie te 
bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich op eigen kosten door een 
derde te laten bijstaan.  
 

17. Voorwaarden inwerkingtreding van het addendum 

17.1 Het addendum komt tot stand onder de voorwaarden dat: 

• de banken die Stichting Zonnehuizen thans financieren met de daaruit 
voortvloeiende kosten van het addendum instemmen en dat Stichting 
Zonnehuizen, mede op basis van de te realiseren besparing op personeelskosten, 
met deze banken overeenstemming bereikt over voortzetting of aanpassing van 
het financieringsarrangement op een wijze waarmee de continuïteit van Stichting 
Zonnehuizen verzekerd is en nakoming van de verplichtingen op grond van het 
addendum mogelijk wordt, en 

• de zorgkantoren en verzekeraars instemmen met het reorganisatieplan en de 
daaruit voortvloeiende (financiële) consequenties op een wijze die leidt tot 
adequate contractering voor 2012. 

• De Ondernemingsraad een neutraal of positief advies heeft gegeven over het 
Herstelplan overeenkomstig haar wettelijke bevoegdheid. 

17.2 Op 26 september 2011 moet aan alle onder 17.1 genoemde voorwaarden zijn 
voldaan. In onderling overleg kunnen partijen bij het addendum deze datum 
maximaal één maand naar achteren verplaatsen. 

17.3  Om te bewerkstelligen dat aan het addendum geen werking toekomt, dient 
Stichting Zonnehuizen uiterlijk 26 oktober 2011 – dan wel bij het verzetten van 
de datum naar een later moment maximaal één maand na de verschoven datum - 
schriftelijk zich op het niet voldaan zijn aan alle voorwaarden te beroepen. Indien 
Stichting Zonnehuizen zich hierop tijdig schriftelijk beroept, is het addendum niet 
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tot stand gekomen. Beroept Stichting Zonnehuizen zich niet tijdig, dan komt het 
addendum definitief tot stand. 

 


