
 
 
Aan de leden van de  
aangesloten verenigingen werkzaam bij  
Stichting Zonnehuizen 

 
Datum: 25 januari 2012 
 
Beste leden, 
 
In het kader van de doorstart, na faillissement van Zonnehuizen, hebben de werknemersorganisaties 
NU’91, CNV Publieke Zaak (en Abvakabo FNV) en de FBZ overleg gevoerd met de overnemende 
partijen: LSG Rentray en de Groep Winter.  
Dat heeft geleid tot een akkoord waarin enige spelregels zijn vastgelegd met betrekking tot het 
overnemen van een groot aantal werknemers van Zonnehuizen door voornoemde partijen. Het 
bijgesloten akkoord is ook te vinden op uw Intranet morgen.  
 

In dit akkoord zijn een aantal aanvullende afspraken gemaakt inzake onder meer: het respecteren van 
de cao en de soort arbeidsovereenkomst, de periodiekdatum (1 juli), een hardheidsclausule en -
commissie, de positie van zieke/arbeidsongeschikte werknemers, werknemers in opleiding en 
stagiaires, en het vermijden van willekeur bij een zo objectief mogelijke selectie. Daarnaast is 
vastgelegd dat in ieder geval 1094 fte meegaat naar de nieuwe organisatie(s).  
Recent is ook meegedeeld wie meegaat naar de nieuwe organisaties (LSG Rentray, dan wel 
DeSeizoenen) en wie niet.  
 

De werknemers die meegaan hebben daartoe een aanbod ontvangen van hun nieuwe werkgever. Dit 
aanbod dient in ieder geval niet in strijd te zijn met eerder genoemd akkoord. 
Het is daarnaast toch niet uitgesloten dat uw aanbod aardig afwijkt van uw oude dienstverband. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van de (verminderde) omvang van uw dienstverband, de 
functie(beschrijving), de salariëring, doorgroeiperspectieven en overige emolumenten. In dat geval 
raden wij u aan, zo nodig na ruggespraak met uw werknemersorganisatie/beroepsvereniging, alvorens 
het aanbod te accepteren te kijken, in overleg met uw werkgever, of er nog enige manoeuvreerruimte 
aanwezig is. Zeker indien al deze zaken gecumuleerd tot een aanzienlijke verslechtering van uw 
nieuwe dienstverband leidt.  
Wij wijzen u er daarbij wel op dat juist vanwege het doorstart na faillissement scenario uw 
manoeuvreerruimte waarschijnlijk niet groot zal zijn. 
 

Voor de in totaal 438 werknemers die niet meegaan is in het akkoord afgesproken dat zij bij het 
solliciteren op vacatures bij de nieuwe werkgevers tot 11 augustus 2012 als interne kandidaat worden 
beschouwd, en dat ook zij zich in het geval van evidente onbillijkheid, dan wel bij schrijnende situaties 
zich tot de “hardheidcommissie” kunnen wenden. 
Indien u niet meegaat als gevolg van aantoonbare willekeurige besluitvorming kunt u ook contact met 
uw werknemersorganisatie/beroepsvereniging opnemen. 
Ik besef heel goed dat dit akkoord niet alles dekt, en dat er ook veel in het grijze gebied ligt, maar een 
half ei is beter dan een lege dop een heel ei wordt het niet. 
Met andere woorden, na een faillissement is iedereen ontslagen, 1094 FTE’s (Waren er eerst 1025 
FTE’s) worden teruggenomen. De nieuwe werkgevers hoeven niets te regelen, door te luisteren naar 
de vakbonden hebben ze toch wat afspraken gemaakt met ons. Van niets naar iets en dat is het, niet 
meer niet minder. Ik wil het u niet mooier voorspiegelen dan de werkelijkheid, maar wel het maximaal 
haalbare. 
Mocht u vragen en/of inlichtingen (willen) hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Karin Kasper 
Bestuurder Zorg, CNV Publieke Zaak 

 


