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1. Inleiding 

Stichting Zonnehuizen (hierna te noemen “Stichting Zonnehuizen”) heeft medio 2011 
besloten dat zij ingrijpend moet reorganiseren (hierna: “de reorganisatie”) gezien de 
nijpende financiële situatie waarin de organisatie zich bevindt. Stichting Zonnehuizen 
heeft hiertoe besloten in september 2011 na positief advies van haar ondernemingsraad.  

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 III is van toepassing voor onderstaand in het herstelplan 
fase I aangegeven segment: 

- alle werknemers werkzaam op en ten behoeve van de  

de Polikliniek de Nieuwe Steen in Hoorn; 

de Zonnehuisboerderij te Wijdenes; en/of 

Polikliniek de Aak in Amsterdam 

(hierna gezamenlijk ook aangeduid als “Noord Holland”). 

Dit betreft in totaal maximaal 37.4 FTE,  zie bijlage 1. 

2.  Maatregelen Noord Holland 

2.1 Stichting Zonnehuizen streeft ernaar om de verliesgevende onderdelen Noord 
Holland onder te brengen bij een derde partij door de activiteiten van deze 
onderdelen over te dragen aan die derde partij. Zij is op dit moment in gesprek 
met mogelijk geïnteresseerde partijen. Stichting Zonnehuizen streeft ernaar om zo 
veel mogelijk werknemers die nu werkzaam zijn op en ten behoeve van Noord 
Holland door middel van overgang van onderneming onder te brengen bij de 
overnemende partij. Op deze wijze hoopt zij de werkgelegenheid voor deze 
werknemers te kunnen behouden. 

2.2 Stichting Zonnehuizen zal tot 1 november 2011 alles in het werk stellen om een  
overname zoals hierboven vermeld te realiseren. Vanwege de verliesgevende 
situatie waarin dit onderdeel zich bevindt kan Stichting Zonnehuizen de huidige 
situatie echter niet lang meer laten voortduren. Zou zij dit wel doen dan komt niet 
alleen de levensvatbaarheid van de beide onderdelen maar ook die van de andere 
onderdelen van de stichting ernstig in gevaar.  

2.3 Met de werknemersorganisaties zal regelmatig overleg plaatsvinden met 
betrekking tot de feitelijk geconstateerde ontwikkeling van de overnameplannen. 
Uitkomst van dit overleg kan zijn dat er eventueel (bij)sturing plaats dient te 
vinden. Doelstelling van partijen vormt een gerealiseerde overname van deze 
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onderdelen uiterlijk per 1 november 2011 met behoud van zo veel mogelijk 
werkgelegenheid. 

2.4  Indien de overnameplannen zich in een concreter stadium bevinden en een 
eventuele overname een reële optie wordt, zal Stichting Zonnehuizen opnieuw 
overleg plegen met de werknemersorganisaties waarbij onder meer de volgende 
onderwerpen aan bod zullen komen: 

- behoud van arbeidsvoorwaarden bij overgang naar andere organisatie; en 

- bepaling van maximale reistijd bij verplaatsing werk naar andere locatie. 

2.5 De eventueel aanvullend noodzakelijk te zetten stappen, voortvloeiend uit dit 
overleg worden door Stichting Zonnehuizen en de werknemersorganisaties 
gecommuniceerd aan de werknemers. Mocht dit of een eventuele overname 
alsnog leiden tot boventalligheid van een deel van de werknemers van Noord 
Holland dan zal opnieuw overleg plaats vinden met de werknemersorganisaties 
over de geldende maatregelen. 

3. Begripsbepalingen: 

De volgende begrippen worden in dit addendum gehanteerd: 

Werkgever: Stichting Zonnehuizen. 

Werknemer: de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met Stichting 
Zonnehuizen en werkzaam is op én ten behoeve van Noord Holland, 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; of 

o zonder individuele arbeidsovereenkomst is aangesteld voor het op 
projectbasis verrichten van tijdelijke, niet reguliere activiteiten. 

 
4. Voorwaarden inwerkingtreding van het addendum 

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

4.2 Op 26 september 2011 moet aan alle onder 4.1 genoemde voorwaarden zijn 
voldaan. In onderling overleg kunnen partijen bij het addendum deze datum 
maximaal één maand naar achteren verplaatsen. 

4.3  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 
tot stand gekomen. Beroept Stichting Zonnehuizen zich niet tijdig, dan komt het 
addendum definitief tot stand. 

 

-  


