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Geachte bestuurders, 
 
Context en Aanleiding 
Op 16, 20 en 23 januari 2012 hebben we tijdens een informeel overleg gesproken over de huidige 
gang van zaken binnen Zonnehuizen.  
 
U bent in die overleggen bestuurlijk geïnformeerd over de organisatiestructuur van Zonnehuizen 
in relatie tot groep Winter en LSG-Rentray en opzet en doorlooptijd van het doen van een 
contractaanbod aan medewerkers.  
 
Daarin hebben wij benadrukt dat we staan voor zorgvuldigheid en snelheid. Desalniettemin 
vinden wij het noodzakelijk dat wij, vakbonden en betrokken bestuurders bij de Transitie van 
Stichting Zonnehuizen naar de nieuwe entiteiten, een aantal principes en afspraken in deze 
Faillissementstransitie formeel dienen te vast te leggen. Onderhavig document dient daartoe. 
Er is er geen sprake van een Reorganisatie als bedoeld in de CAO’s en wetgeving ter zake en wij 
zouden strikt genomen niet gehouden zijn tot enig overleg. Echter, wij achten dit gegeven onze 
constructieve contacten in de afgelopen periode niet gepast. Ook u heeft er door uw 
inspanningen zeer aan bijgedragen dat de noodzakelijke rust in het tijdperk van 
onderhandelingen kon worden bewaard. Ook daarvoor zijn wij u erkentelijk.  
 
De noodzaak tot het vastleggen van een aantal principes en afspraken in deze 
Faillissementstransitie is met name ingegeven om een faire en zorgvuldige transitie te 
waarborgen. Daarin wensen wij ons te gedragen als goed werkgever en staan nadrukkelijk open 
voor een goede en adequate betrokkenheid van Ondernemingsraad en Vakbonden. Inmiddels is 
er bekend wie in het kader van deze Transitie mee gaan naar de nieuwe entiteiten en wie niet. In 
die selectie hebben de bonden geen betrokkenheid gehad en zijn daarmee ook op geen enkele 
wijze gecommitteerd aan de keuzes die daarin zijn gemaakt. 
 
Een en ander heeft mede zijn oorzaak in de constatering dat alle medewerkers, ook zij die in het 
kader van het Faillissement hun functie verliezen, in de afgelopen periode van onzekerheid zich 
met een enorme passie en volhardendheid hebben ingespannen om de belangen van hun 
cliënten, pupillen en bewoners en collega’s te dienen. Ook dat maakt dat ieder recht heeft op een 
zo’n fair en zorgvuldig mogelijke doorstartprocedure. 
 
Het faillissement van Zonnehuizen onderstreept de noodzaak om inkomsten en uitgaven met 
elkaar in balans te brengen.  
Dit betekent dat we teruggaan in formatie om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. 
Reductie zal met name plaatsvinden in de staf en ondersteunende diensten.  
 
Op basis van de thans 24 januari ter beschikking staande informatie komen wij tot overgang van 
in totaal 1101,16 fte. Waarvoor wij naar de bijgevoegde bijlage verwijzen. Wij realiseren ons 
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gezamenlijk dat het lastig is vast te stellen wat de “oude formatie” is, waar tegen deze getallen 
afgezet dienen te worden. We hebben samen vastgesteld dat als beste referentiekader dient de 
Formatie medio 2011 aan de hand waarvan het laatste Sociaal Plan met Addenda van de 
Stichting Zonnehuizen is opgenomen. De formatie mei 2011 is dan ook in de bijlage verwerkt. 
Zodra het totale Organisatieorganogram beschikbaar is, zult u dat ontvangen. 
 
 
Doel 
Doel is op uiterlijk 23 januari 2012 aan alle medewerkers schriftelijk helderheid te geven over 
plaatsing dan wel effectuering aangezegd ontslag. Voor alle medewerkers geldt in het kader van 
de beoordeling omtrent het aanbieden van een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe entiteiten, 
dan wel het niet aanbieden daarvan als criterium: 
Er mag geen sprake zijn van enige willekeur en de redenen om tot die vaak lastige afweging te 
komen moeten uitlegbaar dienen te zijn. De nieuwe entiteiten beschikken niet over de 
personeelsdossiers van Stichting Zonnehuizen. Daardoor is een volledig objectiveerbaar besluit 
niet mogelijk. Nadrukkelijk dienen de besluiten zo toetsbaar mogelijk te zijn. Op deze aspecten 
zijn betrokken directies aanspreekbaar.  
 
Daarbij geldt dat zij die 24 januari vernemen dat hun ontslag per 11 februari zal worden 
geëffectueerd in ieder geval tot en met 11 augustus 2012 als interne kandidaat zullen gelden bij 
de nieuwe werkgevers. 
 
 
Primair proces 

1. Ten aanzien van medewerkers in het primaire proces hebben we aangegeven dat onze 
inschatting is dat het overgrote merendeel van de huidige medewerkers een 
contractaanbod zal krijgen.  

2. Voor het primaire proces geldt: 'je mag blijven, tenzij....'  
3. Naar behoren functionerende medewerkers zullen een aanbod krijgen, tenzij er geen fte-

ruimte is voor een aanbod.  
4. Dit betekent ook dat we veelal aansluiten bij de huidige contractomvang. Het leidend 

principe is: “contractomvang continueren, tenzij….”. Het financieel kader afgeleid van 
ZZP- en DBC- bekostiging is immers de dwingende financiële randvoorwaarde. 

5. In een beperkt aantal gevallen bij solo functies kan mogelijk een gewijzigd urenaanbod 
worden gedaan omdat de omvang van het werk anders zal zijn dan in het verleden. 

 
Zoals gezegd zal het overgrote merendeel van de huidige formatie mee gaan naar de nieuwe 
rechtspersonen. Bij meerdere geschikte kandidaten is het om tijdsredenen niet anders mogelijk 
dan om op basis van oordelen van managers op basis van kwaliteit tot besluitvorming te komen. 
Omdat daarmee het risico van subjectieve beoordeling bestaat is er in de procedure een aantal 
zorgvuldigheidselementen ingebouwd. Nader advies van de HR-manager en Directeur. Als er 
ondanks dat nog sprake zou zijn van een evident onredelijk besluit is er als ultimum remedium 
de Hardheidsclausule.  
 
Daarnaast hebben wij uw pleidooi met betrekking tot het beperken van de flexibele formatie 
goed gehoord. Dit is mede door u genoemd in verband met het “in het failliet zitten” van 
duizenden uren overwerk in 2011. De flexibele formatie zal gerelateerd zijn aan omzetfluctuaties 
en het risicoprofiel daarvan.  
 
 



Staf en Ondersteuning 
1. Belangstellingsregistratie:voor de beschikbare functies binnen staf en ondersteuning is er 

voor de medewerkers binnen de staf en ondersteunende diensten Zonnehuizen de 
mogelijkheid geweest om belangstelling hiervoor aan te geven.  

 
Op basis hiervan zijn gesprekken geweest, die de directies van de nieuwe entiteiten handvatten 
geven om wel of geen contractaanbod te doen.  
Omdat het ten opzichte van het primaire proces om aanzienlijk minder medewerkers ging, is hier 
in de procedure voorzien in een beoordeling op grond van kwaliteit. Naast de gesprekken met de 
kandidaten is ook informatie ingewonnen bij het huidige management. Bij meerdere kandidaten 
is er wel degelijk met het anciënniteitbeginsel rekening gehouden. 

 
2. Ook hier geldt dus: zorgvuldigheid. Iedereen is de mogelijkheid gegeven zijn of haar 

belangstelling aan te laten geven. Gewenste snelheid is geborgd door een korte en 
duidelijke doorlooptijd van het proces. 

 
 
CAO 
In principe is het zo dat in die situaties dat medewerkers van staf en ondersteunende diensten 
overgaan naar LSG-Rentray en daarmee komen te vallen onder de CAO Jeugdzorg dat inschaling 
plaatsvindt op basis van het nieuwe functieniveau in combinatie met ervaringsjaren. Het gaat 
hier om 21 fte. 
Al eerder is gegarandeerd dat ook die nieuwe werkgevers de lidmaatschappen van de huidige 
werkgeversorganisaties in de zorg onverkort zullen effectueren. 
 
 
Periodiekdatum 
Omdat bij een relatief groot aantal medewerkers die worden geplaatst toch sprake zal zijn van 
enige soms ook meer substantiële teruggang in salaris, uren of emolument zijn wij bereid als 
compensatie de volgende periodiekdatum voor alle medewerkers te zetten op 1 juli 2012. 
 
 
Hardheidsclausule 
In het overleg hebben we ook afspraken gemaakt over een hardheidsclausule. Er komt per direct 
een “Hardheidsclausule” commissie, bestaande uit vier leden, die gevallen van evidente 
onbillijkheid in het proces dat nu loopt zal beoordelen.  
 
Ook kunnen situaties die door een cumulatie van factoren als extra schrijnend kunnen worden 
bestempeld, worden voorgelegd aan de Hardheidsclausule Commissie. De commissie beoordeelt 
deze aanvragen en adviseert het bestuur van de Stichting Continuering Zonnehuizen. Deze 
commissie zal bestaan uit Charles Laurey namens Zonnehuizen, Pieter de Man namens de 
nieuwe entiteiten en twee vertegenwoordigers van de vakbonden. Wij zullen deze week de twee 
door u voorgedragen kandidaten benaderen opdat zo spoedig mogelijk de commissie gereed is. 
Besluitvorming zal plaatsvinden op basis van unanimiteit. Er zal een fonds dienen te worden 
gevormd om in erkende schrijnende gevallen ook in materiële zin maatregelen te kunnen 
effectueren. In eerste instantie zal de curator daarin om een bijdrage worden gevraagd en mocht 
dit niet toereikend zijn bij de nieuwe werkgevers.  
 



Tevens zal de curator worden voorgesteld het Mobiliteitscentrum dat reeds actief was voor 
Zonnehuizen weer te activeren per heden. Mocht dat onverhoopt niet tot een positief besluit 
leiden dan zullen de werkgevers zich daarover buigen en er richting vakbonden op terug komen. 
 
 
Evaluatie 
Tenslotte is gesproken over het initiëren van een evaluatie van het proces zoals dat is gelopen tot 
het moment van definitief akkoord met de curator. In deze evaluatie zult u als vakbonden samen 
met DeSeizoenen en Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs participeren. Charles Laurey heeft 
het initiatief tot een dergelijke evaluatie in afstemming met VWS reeds genomen. Daarin zal ook 
dienen te worden onderzocht waarom de mogelijke aanspraak op fondsen beheerd door NZA 
niet mogelijk zou zijn geweest. 
 
Aan het eind van het overleg heeft u ons een aantal bespreekpunten op papier overhandigd. 
Hiervan hebben wij kennis genomen. Hierna volgt puntsgewijs een korte reactie daarop. 
 

A. Algemeen 

Medezeggenschap: De intentie is aanwezig om per uiterlijk 1 februari 2012 een tijdelijke Bijzondere 

Ondernemingsraad in te stellen voor zowel Zonnehuizen Kind & Jeugd als ook voor DeSeizoenen. Voor Onderwijs 

blijft de huidige MR bestaan. 

 

Op dit moment worden de nieuwe formatieplaatsen plannen (FPP) opgesteld. De definitief vastgestelde FPP’s krijgt 

u toegestuurd met inzicht hoeveel formatie is ingevuld door medewerkers van de voormalige Stichting Zonnehuizen. 

 

Er zal geen anciënniteit in de vorm van dienstjaren van de voormalige Stichting Zonnehuizen worden overgenomen. 

Er ontstaat per 1 januari 2012 een nieuw dienstverband. Voor de inschaling wordt vanzelfsprekend wel gelet op de 

opgebouwde ervaringsjaren. Dit betekent veelal dat medewerkers hun huidige inschaling blijven behouden. 

 

B. Aanbod 

De medewerkers krijgen een aanbod in de vorm van een nieuwe arbeidsovereenkomst bij de onderscheiden stichting 

of vennootschap. Dit aanbod ontvangen medewerkers op uiterlijk 24 januari 2012. 

 

Contracten continueren: Dus: Onbepaalde tijd blijft Onbepaalde tijd, Bepaalde tijd blijft Bepaalde Tijd, tenzij. Er 

wordt geen nieuw proeftijdbeding ingevoerd. 

 

De huidige CAO’s, Ghz, GGZ en Onderwijs blijven onverkort van toepassing. Voor medewerkers die een aanbod 

krijgen binnen de ondersteunende dienst van LSG-Rentray geldt de CAO-J. 

 

Dienstjaren regeling. Zie opmerking onder A. 

 

FWG-indeling overgang. In het algemeen hanteren we de huidige FWG-indeling. In een beperkt aantal situaties 

wordt een lager niveau voorlopig vastgesteld. Organisaties zullen in een vervolgfase het nieuwe functiehuis definitief 

vaststellen. Hierbij hanteren we spelregels van de CAO en FWG systematiek. 

 

Medewerkers krijgen een nieuw contractaanbod. Hierbij wordt niet teruggekeken naar oude salarisgaranties. Het 

FWG functieniveau is leidend in combinatie met de ervaringsjaren. Als er perspectief is op doorgroei in de 

salarisschaal dan wordt dit conform de CAO toegepast. 

 

Medewerkers kunnen zich aansluiten bij het IZZ. Premiesuppletie is alleen van toepassing als dit overeenkomstig de 

CAO bepalingen is. 

 

Medewerkers worden bij indiensttreding direct aangemeld bij het PfZW. 



 

In algemene zin zullen de bedrijfsprocessen met het bijbehorende dienstpatroon binnen de zorg worden voortgezet. 

Vergoedingen worden afgeleid van de CAO.  

De huidige standplaats zal veelal dezelfde blijven. 

Niemand is verhuisplichtig en voor de vergoeding woon-werkverkeer is de CAO leidend. De standplaats van het 

contractaanbod kan verschillen van de huidige standplaats. 

 

Omdat we een nieuwe werkgever zijn beschikken we niet over de personeelsdossiers en data rondom ziekteverzuim. 

Dit is een duidelijk standpunt van de curator en wordt door ons dan ook onverkort gehanteerd. 

 

Zieke medewerkers. Bij iedere medewerker ongeacht ziek of niet ziek wordt bekeken of deze past in de nieuwe 

organisatie binnen een sluitende exploitatie. Het ziek zijn wordt hierin meegenomen maar betekent niet dat er een 

belemmering is voor een contractaanbod. De intentie is in ieder geval ook medewerkers waar sprake is van een (zeer) 

ernstige ziektegeval een contractaanbod te doen.  

 

In het algemeen geldt de intentie opleidingstrajecten voort te zetten. Dit geldt ook voor stagiaires. Op dit moment is 

er nog geen scherp beeld van de omvang en de faciliteitenregeling. Per medewerker wordt een nieuwe afspraak 

gemaakt. 

  

C. Medewerkers die geen aanbod krijgen 

Deze medewerkers dienen zich in te schrijven bij het UWV en maken aanspraak op een WW-uitkering. Er komt geen 

wachtgeldvergoeding vanuit de nieuwe organisaties. 

 

Er zullen bij de nieuwe entiteiten vacatures ontstaan. Deze worden aan betrokkenen aangeboden, indien betrokkene 

dit expliciet wenst. Deze kandidatuur geldt voor alle entiteiten waar medewerkers nu in dienst treden. Aan 

medewerkers zal worden gevraagd kenbaar te maken of ze aanbiedingen willen ontvangen. 

  
 
Tot zover onze weergave van de afspraken en onze reactie op uw voorstellen inzake het huidige 
Transitieproces. 
 
Tevens zijn wij overeengekomen dat het wenselijk is tenminste een keer per drie maanden 
overleg te voeren tussen de betrokken werkgevers en de bonden. Onzerzijds zult u een 
uitnodiging ontvangen voor een overleg begin april 2012. 
 
Wij vertrouwen erop onze afspraken correct te hebben samengevat en in het kader van de door 
ons betrachte zorgvuldigheid op een passende wijze te hebben gereageerd op de door u 
opgebrachte punten. 
Graag nodigen wij u uit, ten bewijze dat u kunt instemmen met deze integrale tekst uw 
handtekening voor akkoord te plaatsen. Zoals afgesproken zullen we deze tekst op de 
Intranetsite plaatsen opdat alle medewerkers duidelijk is wat wij gezamenlijk met betrekking tot 
deze Transitieperiode hebben afgesproken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs  DeSeizoenen 
 
 
F. Candel      W. de Boer 
 



 
        
 
 
 

Voor akkoord: 

 

 

 

Abvakabo FNV 
S. Sözen 
 
 
 
FBZ 
B. Steehouder 
 
 
 
CNV Publieke Zaak 
K. Kasper 
 
 
 
NU ‘91 
P. Meesters 
 



 

 

 

 

Bijlage: Overzicht aantallen en fte’s (mei 2011 en januari 2012) 

 

 

Stand van zaken mei 2011 

Contractformatie : 1356,31 fte 

 

Stand van zaken per 23 januari 2012, 24.00 uur. 

 Medewerkers met aanbod 

 Aantal 

subdienst-

verbanden 

FTE  

Kind&Jeugd 928,00 427,90  

Michaelshoeve 112,00 56,00  

Facilitair 90,00 50,75  

Staf&Ondersteuning 29,00 21,10  

Seizoenen BV 744,00 458,40  

    

Subtotaal 1.903,00 1.014,15  

    

Onderwijs 102,00 87,01  

Totaal 2.005,00 1.101,16  

    

Aantal medewerkers zonder aanbod: 431 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


