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OVERGANGSPROTOCOL ENDINET van Alliander naar Endinet en van Endinet naar Enexis  

AKKOORD d.d. 14 oktober 2015 

 

Dit overgangsprotocol is op jou van toepassing als je naam staat vermeld in BIJLAGE 1. 

 

In dit overgangsprotocol worden de begrippen uit de cao Netwerkbedrijven (hierna: cao NWb) 

gevolgd. Een overzicht is bijgevoegd in BIJLAGE 2. 

 

A. Overgang op 1 januari 2016 van Alliander naar Endinet 

 

Dit overgangsprotocol garandeert voor de overgang van Alliander naar Endinet dat de 

indiensttreding plaatsvindt bij Endinet op basis van:  

 

1. Behoud van je arbeidsvoorwaardenpakket  

2. Behoud van je persoonlijke garantie(s) 

3. Behoud van je werk in de functie en met het salaris en salarisperspectief dat je bij Alliander had 

op 31-12-2015 

 

1. Arbeidsovereenkomst 

• Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt, blijft deze bij Endinet voor 

onbepaalde tijd gelden. Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, krijg je bij 

indiensttreding bij Endinet een arbeidsovereenkomst voor de resterende looptijd.  

• Endinet zal geen proeftijd met jou overeenkomen. 

• De diensttijd die je bij Alliander hebt opgebouwd wordt door Endinet overgenomen. 

 

2. Cao NWb en ABP-pensioenregeling 

Per datum indiensttreding bij Endinet blijven de cao NWb en het pensioenreglement van de stichting 

ABP zonder onderbreking van toepassing. 

 

3. Bedrijfs-cao en bedrijfsregelingen en sociaal beleid 

Per datum indiensttreding bij Endinet blijven de bedrijfs-cao en bedrijfsregelingen van Alliander zoals 

deze gelden op 31-12-2015, op jou van toepassing (BIJLAGE 3).  

 

Per datum indiensttreding bij Endinet is het bestaande sociaal beleid van Enexis − DI+, plaatsing en 

het convenant (dat loopt tot 1 mei 2016) − op jou van toepassing. Het sociaal plan van Alliander is 

dan niet meer van toepassing. Alle informatie over het sociaal beleid Enexis vind je in BIJLAGE 4.  

Het filmpje over Duurzame inzetbaarheid plus / samen aan de slag voor de toekomst kun je vinden 

via: http://youtu.be/p9m2_x59ln0. 

 

Werk naar werk 

Per datum indiensttreding bij Endinet wordt in jouw arbeidsovereenkomst als individuele garantie 

opgenomen dat de DI+ regeling, zoals omschreven in bedrijfsregeling 27 van Enexis, op jou van 

toepassing is tot 1 januari 2018. Als je voor 2018 boventallig wordt, behoud je als individuele 

garantie de rechten uit de DI+ regeling tot 1 januari 2018 en jouw dienstverband tot tenminste 2018. 

 

Als je in het kader van DI+ in de periode tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017, individueel overgaat 

van Endinet naar Enexis, dan behoud je jouw schaalsalaris en -perspectief, ook wanneer je hebt 

gesolliciteerd naar en bent aangenomen op een andere (lagere) functie dan een onder B. bedoelde 

passende functie. Als het besluit over de overgang van Endinet naar Enexis als bedoeld onder B. niet 

vóór 1 juli 2016 is genomen, blijft het hierboven genoemde recht bestaan tot maximaal 6 maanden 

na dit besluit. 
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Na deze periode van 6 maanden geldt – zoals voor elke Enexis medewerker – dat je bij een vrijwillige 

sollicitatie op een functie van een lager niveau je schaalsalaris afbouwt, naar analogie van de 

bedrijfs-cao Enexis. 
   

4. Individuele arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

 

Behoud van persoonlijke garantie(s) 

Persoonlijke schriftelijk bij Alliander vastgelegde garantie(s), vaste persoonlijke toelage(n) en 

salarisperspectief worden door Endinet overgenomen en schriftelijk vastgelegd in de 

arbeidsovereenkomst.  

 

Als je bij Alliander een 36-urig fulltime werkweek hebt afgesproken, behoud je deze individuele 

afspraak bij Endinet inclusief de bijbehorende roosterafspraak. 

 

Een studie waarvoor je bij Endinet een vergoeding in tijd en of geld ontvangt, mag je conform de 

gemaakte afspraken afmaken.  

 

Jouw individuele verlofsaldo op de datum van uitdiensttreding bij Alliander neem je mee naar 

Endinet. 

 

Uitgegaan wordt van individuele garanties die blijken uit schriftelijke documentatie (zoals 

correspondentie, salarisstrook, personeelsdossier, personeelsadministratie). Als jij van mening bent 

dat jij recht hebt op een bepaalde individuele garantie, zal je hiervoor relevante schriftelijke stukken 

moeten (kunnen) overleggen.  

 

 

B. Overgang na 1 januari 2016 van Endinet naar Enexis 

 

Dit overgangsprotocol garandeert voor de overgang van Endinet naar Enexis dat de indiensttreding 

plaatsvindt bij Enexis op basis van: 

 

1. Minimaal gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket 

2. Behoud van jouw schaalsalaris en salarisperspectief 

3. Behoud van je persoonlijke garantie(s) 

4. Behoud van werk in een functie die passend is.  

 

Op het moment van deze overgang stellen Enexis en de betrokken vakbonden vast of de 

onderstaande afspraken juist zijn toegepast bij de functiematch en de arbeidsvoorwaarden-

vergelijking. De functievergelijkingsmatrix en de arbeidsvoorwaardenvergelijking worden als 

bijlagen bij dit protocol gevoegd.  

 

1. Arbeidsovereenkomst 

• Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt, blijft deze bij Enexis voor onbepaalde 

tijd gelden. Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, krijg je bij indiensttreding bij 

Enexis een arbeidsovereenkomst voor de resterende looptijd.  

• Enexis zal geen proeftijd met jou overeenkomen. 

• De diensttijd die je bij Endinet hebt opgebouwd wordt door Enexis overgenomen. 

 

2. Cao NWb en ABP-pensioenregeling 

Per datum indiensttreding bij Enexis blijven de cao NWb en het pensioenreglement van de stichting 

ABP zonder onderbreking van toepassing. 
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3. Bedrijfs-cao en bedrijfsregelingen  

Per datum indiensttreding bij Enexis zijn de op dat moment geldende bedrijfs-cao en 

bedrijfsregelingen van Enexis op jou van toepassing.  

 

Je ontvangt tijdig een overzicht van onderlinge verschillen tussen de bedrijfs-cao en de 

bedrijfsregelingen bij Endinet en die van Enexis. 

  

4. Individuele arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

 

Behoud schaalsalaris en -perspectief 

Bij je indiensttreding bij Enexis worden je bij Endinet geldende schaalsalaris en -perspectief ingepast 

in de bestaande salarisregeling van Enexis. Daarbij houd je recht op je bij Endinet geldende 

schaalsalaris en -perspectief. 

 

Behoud van persoonlijke garantie(s) 

Persoonlijke schriftelijk bij Endinet vastgelegde garantie(s), vaste persoonlijke toelage(n) en 

salarisperspectief worden door Enexis overgenomen en schriftelijk vastgelegd in de 

arbeidsovereenkomst.  

 

Als je bij Endinet een 36-urig fulltime werkweek hebt afgesproken, behoud je deze individuele 

afspraak bij Enexis inclusief de bijbehorende roosterafspraak. 

 

Een studie waarvoor je bij Endinet een vergoeding in tijd en of geld ontvangt, mag je conform de 

gemaakte afspraken afmaken.  

 

Jouw individuele verlofsaldo op de datum van uitdiensttreding bij Endinet neem je mee naar Enexis.  

 

Uitgegaan wordt van individuele garanties die blijken uit schriftelijke documentatie (zoals 

correspondentie, salarisstrook, personeelsdossier, personeelsadministratie). Als jij van mening bent 

dat jij recht hebt op een bepaalde individuele garantie, zal je hiervoor relevante schriftelijke stukken 

moeten (kunnen) overleggen.  

 

Minimaal gelijkwaardige overgang naar bedrijfs-cao en bedrijfsregelingen van Enexis 

Je ontvangt op individuele basis een overzicht van de vergelijking van plussen en minnen tussen de 

bedrijfs-cao en de bedrijfsregelingen die je nu bij Endinet krijgt en die je krijgt bij Enexis. Per saldo zal 

het pakket voor jou minimaal gelijkwaardig blijven, zo nodig door middel van een (extra) persoonlijke 

toelage per maand.   

 

Voorafgaand aan indiensttreding bij Enexis wordt deze vergelijking in een individueel gesprek met je 

doorgenomen met een overzicht van het geldende schaalsalaris, - perspectief, individuele garanties 

c.q. afspraken en verlofsaldi bij indiensttreding bij Enexis. Dit overzicht zal integraal onderdeel 

uitmaken van je arbeidsovereenkomst met Enexis.  

 

Opgebouwde, nog niet uitbetaalde aanspraken bij Endinet 

Reeds opgebouwde en nog niet uitbetaalde vakantietoeslag, RAB of RD-uitkering worden door Enexis 

overgenomen. Het moment van uitkering vindt plaats op de vastgestelde datum. 
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5. Plaats- en tijd onafhankelijk werken  

Als gevolg van je indiensttreding neemt je woon-werkverkeer niet of zo beperkt mogelijk toe. Daarbij 

zullen alle mogelijkheden van plaats- en tijdonafhankelijk werken worden toegepast rekening 

houdend met de inhoud van je werkzaamheden en persoonlijke situatie.  

 

6. Leningen: hypotheken Endinet 

Als je bij Endinet een lopende hypotheeklening hebt waarvan Alliander de hypotheeknemer is en 

blijft, kun je die onder de bestaande voorwaarden bij Enexis voortzetten.  

Voormalige medewerkers van Obragas Net kunnen tot 1 januari 2020 gebruik maken van de 

mogelijkheden van bedrijfsregeling “financiering huisvesting werknemers”. Afspraken in verband met 

onvrijwillige werkloosheid over deze regeling uit 1995 zijn ook van toepassing op deze regeling. Als je 

door boventalligheid komt te werken bij een andere werkgever dan Enexis, is artikel 20 van de 

regeling ook van toepassing. De bedrijfsregeling kun je vinden in BIJLAGE 5 bij dit protocol. 

 

7. Leaseauto 

Als je bij Endinet een leaseauto om functionele redenen tot je beschikking hebt, kun je het bestaande 

leasecontract bij Enexis uitrijden. Bij vervanging van deze auto zal op basis van de dan geldende 

leaseregeling bij Enexis worden bekeken, in hoeverre jij in aanmerking komt voor een (nieuwe) 

leaseauto en op welke wijze. 

 

Als je bij Endinet een leaseauto om arbeidsvoorwaardelijke redenen tot je beschikking hebt, kun je 

het bestaande leasecontract bij Enexis uitrijden. Bij vervanging van deze auto kom je in aanmerking 

voor een gelijkwaardige (nieuwe) leaseauto en voorwaarden bij Enexis. Uitgangspunt hierbij is de op 

dat moment geldende leaseregeling bij Enexis. 

 

8. Passende functie 

Enexis zal jou een functie aanbieden waarvan de inhoud zoveel mogelijk overeenkomt met de soort 

en kwaliteit van de werkzaamheden die jij bij Endinet uitvoerde. Enexis zal daarbij zoveel mogelijk 

rekening houden met je werk- en denkniveau, ervaring en beloningsniveau bij Endinet. 

 

9. Hardheidsclausule 

In gevallen waarin dit overgangsprotocol niet voorziet of toepassing zal leiden tot een individueel 

onbillijke situatie, zullen Endinet of Enexis voor jou een in positieve zin afwijkende en op maat 

gesneden individuele regeling treffen. 

 


