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SOCIAAL CONVENANT INZAKE OVERGANG WERKNEMERS VAN ZIGGO NAAR 

TELEPERFORMANCE 

 

1. Algemeen 

Dit convenant bevat de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de overgang van de 

werknemers van Ziggo CS Live vestiging Den Haag naar Teleperformance. Het convenant 

beschrijft een pakket van maatregelen om de nadelige effecten van de overgang van het 

arbeidsvoorwaardenpakket van Ziggo naar dat van Teleperformance te begeleiden. De 

betrokken werknemers krijgen daartoe een pakket arbeidsvoorwaarden dat op jaarbasis 

bezien zoveel mogelijk kwantitatief gelijkwaardig is aan het pakket arbeidsvoorwaarden 

dat de betrokken werknemers hadden bij Ziggo. De overgangsdatum c.q. harmonisatie 

van het arbeidsvoorwaardenpakket is bepaald op de feitelijke datum waarop de 

implementatie van de overgang van het dienstverband naar Teleperformance zal 

plaatsvinden, met als beoogde datum vooralsnog 1 oktober 2013 (hieronder verder te 

noemen: de “implementatiedatum”).    

 

2. Werkingssfeer 

Dit convenant is van toepassing op de werknemers van Ziggo, die per de 

implementatiedatum van rechtswege in dienst zullen treden van Teleperformance 

(verder te noemen: “de betrokken werknemers”). Tot de implementatiedatum gelden de 

bestaande arbeidsvoorwaarden van Ziggo (rekening houdend met de loonsverhoging die 

per de implementatiedatum van kracht zou zijn en de eenmalige bruto uitkering van 

0,5%, zoals beiden genoemd in paragraaf 27 van de bij Ziggo geldende CAO). Vanaf de 

implementatiedatum geldt voor hen, met inachtneming van het in dit convenant 

bepaalde, de CAO Facilitaire callcenters voor agents en de Teleperformance-regelingen 

voor alle overige medewerkers, tenzij anders overeengekomen.  

 

3. Pakket vergelijking  

Dit convenant wordt gekenmerkt door evenwicht: het doet recht aan het uitgangspunt 

dat de individuele medewerker er per saldo niet op achteruit gaat en leidt ertoe dat de 

medewerkers van Ziggo niet binnen de Teleperformance-organisatie getroffen worden 

door een significant afwijkend pakket arbeidsvoorwaarden.  

 

Hieronder wordt gesproken over “verrekening via de Individuele Effect Berekening 

(IEB)”. Dit is een individueel overzicht van de effecten (in geld) van de harmonisatie. 

Daar waar een effect optreedt dat op individueel niveau in een bedrag uitgedrukt kan 

worden zal het betreffende bedrag op het IEB geplaatst worden. Geconstateerd is dat het 

totaal van de individuele effecten resulteert in een negatief bedrag zodat er een 

compensatie plaatsvindt door middel van een compensatietoeslag. De 

compensatietoeslag is een bruto bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd zolang de 

medewerker bij Teleperformance werkzaam is. Deze bruto toeslag wordt niet 

geïndexeerd en is inclusief vakantietoeslag.  

 

Indien een arbeidsvoorwaarde niet in een individueel bedrag kan worden uitgedrukt 

zullen effecten zoveel mogelijk als groep worden gewaardeerd. Dit is het zogenaamde 

“mandje”. 
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Voor een uitgebreide beschrijving van de diverse arbeidsvoorwaarden aan beide zijden 

verwijzen wij naar het vergelijkingsdocument (bijlage 1).  

 

4. Contractsomvang 

De huidige contractsomvang van de medewerker wordt gerespecteerd en wijzigt door de 

harmonisatie niet. Individuele schriftelijke afspraken onder meer ter zake van 

arbeidstijden en dagen dan wel werkzaamheden, zullen worden gerespecteerd totdat 

nader schriftelijk wordt overeengekomen. 

 

5. Salarissen 

De huidige salarissen van de betrokken werknemers worden na de implementatiedatum 

gerespecteerd. Een eventueel verschil tussen het huidige salaris en het schaalsalaris zal 

tot uitdrukking worden gebracht in de vorm van een garantietoeslag, welke conform de 

eventuele bij Teleperformance geldende verhogingen zal worden geïndexeerd.  

 

6. Anciënniteit 

Alle bij Ziggo bestaande dienstjaren blijven voor de bepaling van de diensttijd bij 

Teleperformance behouden.  

 

7. Financiële verrekeningen       

Daar waar mogelijk zullen verschillen op individueel niveau berekend worden. Iedere 

betrokken medewerker krijgt een zogenoemde individuele effectberekening (IEB) met 

daarop de voor haar/hem geldende bedragen. Op de IEB staan twee kolommen: links 

worden de bedragen in de huidige situatie vermeld, rechts vindt men de bedragen in de 

Teleperformance-situatie. Door beide kolommen op te tellen wordt een verschil op 

totaalniveau zichtbaar. Er is geconstateerd dat er per saldo sprake zal zijn van een 

verschil, welk verschil in bedrag dan de basis zal zijn voor de compensatie gedurende het 

dienstverband bij Teleperformance.  

 

De arbeidsvoorwaarden die terugkomen op de IEB zijn:        

   

Salaris 

Doorwerken deeltijd 

Variabele beloning 

Minimum VT 

Benefit Budget 

Overwerk 

Afwijkende werktijden 

Vakantiedagen 

Maaltijden 

Reiskosten woon-werk 
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De Rekenregels 

 

Het Salaris wordt op de IEB vermeld als rekeneenheid; aan beide zijden wordt het 

huidige salaris (peildatum is de implementatiedatum) gebruikt. De doorwerking van 

werken in deeltijd komt tot uitdrukking in de berekening van de verschillende 

componenten. 

 

Voor de variabele beloning wordt aan Ziggo zijde uitgegaan van de totale bonus (RAU en 

teambonus) op on target niveau. 

 

De minimum VT komt aan Ziggo zijde tot uitdrukking, aan TP zijde wordt hiermee geen 

rekening gehouden. 

 

Het Benefit Budget staat aan Ziggo zijde en bedraagt 14,2% van het maandsalaris, 

aangevuld met een vast bedrag van 86,25 euro bruto per maand. 

 

Overwerk wordt op de IEB opgenomen tegen het gemiddeld aantal uren over 2012 maal 

het geldende tarief op de implementatiedatum. Datzelfde principe geldt voor de toeslag 

voor afwijkende werktijden. 

 

Vakantie-uren worden in geld gewaardeerd tegen 108% van het Ziggo-uurloon op de 

implementatiedatum. 

 

Maaltijden worden aan Ziggo zijde opgenomen tegen een bedrag van 7,50 euro netto 

(gebruteerd) per avonddienst, berekend op basis van het aantal avonddiensten in 2012. 

 

Reiskosten woon-werk worden aan beide zijden opgenomen op basis van de geldende 

vergoedingen voor het traject “TP Zoetermeer – woonadres”. 

 

Wanneer de werknemer in de huidige situatie bij Ziggo een harmonisatietoeslag 

ontvangt, wordt deze toeslag integraal bij het nu vastgestelde bedrag opgeteld. 

Uitsluitend deze oude harmonisatietoeslag zal worden geïndexeerd, alle overige 

onderdelen van de IEB worden niet geïndexeerd. 

 

8. Overige verschillen: het “mandje” 

Buiten de arbeidsvoorwaarden die via de IEB verrekend kunnen worden is er nog een 

groep arbeidsvoorwaarden waarvoor de verschillen opgelost moeten worden. Het betreft 

hier de verschillen in arbeidsvoorwaarden die de medewerker een “min” opleveren (Ziggo 

ten opzichte van Teleperformance) waaraan niet direct een geldbedrag op individueel 

niveau gekoppeld kan worden. 
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Het totaalbeeld van deze verschillen ziet er als volgt uit:  

  

Benefit Shop 

WGA-hiaatverzekering 

ANW-hiaatverzekering 

Kopen/verkopen vakantiedagen 

Verlofbudget 

Onbetaald verlof 

Dienstreizen 

Studiekosten  

Arbeidsongeschiktheid 

Verhuiskosten 

Uitkering bij overlijden 

Wervingsbonus 

 

De harmonisatie van dit deel van het pakket levert de medewerker per saldo een verschil 

op. Deze categorie verschillen wordt gewaardeerd op een bedrag van EUR 400 bruto per 

jaar, dat via de IEB verrekend wordt. Daarmee wordt het bedrag onderdeel van de 

compensatietoeslag zoals beschreven in onderdeel 3 van dit Sociaal Convenant. 

 

9. Bonus 

Voor de betrokken werknemers geldt tevens dat na de definitieve vaststelling van het 

bonuspercentage over 2013 (begin 2014) de bonus, naar rato van de duur van het 

dienstverband in 2013 bij Ziggo, in de maand april 2014 uitgekeerd wordt. De 

voorwaarde dat de werknemer op 31 december 2013 in dienst moet zijn van Ziggo komt 

daarmee te vervallen. 

 

10. Implementatie 

Alle betrokken medewerkers van Ziggo ontvangen, naast de collectieve informatie over 

de harmonisatie en het Teleperformance-pakket, een IEB en een arbeidsovereenkomst 

met begeleidende brief van Teleperformance. De medewerker kan met haar/zijn 

leidinggevende in gesprek gaan om een toelichting te krijgen op de harmonisatie. 

Daarnaast kunnen eventuele onvolkomenheden in de IEB worden besproken. Uiteindelijk 

is de bedoeling dat de medewerker de arbeidsovereenkomst ondertekent. 

 

11. Toetsingscommissie 

Ziggo en Teleperformance zijn van mening dat zij in dit voorstel een totaalpakket aan 

maatregelen aanbieden dat recht doet aan de uitgangspunten van de harmonisatie en 
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ieder individueel belang daarin. De voorstellen zijn met uiterste zorgvuldigheid tot stand 

gekomen en geformuleerd.  

 

Een betrokken medewerker krijgt evenwel individueel de mogelijkheid een verschil van 

inzicht over de uitwerking of de uitleg van de afspraken te laten toetsen door:  

• in eerste instantie de manager; 

• in tweede instantie de directie (voor de overgang die van Ziggo en daarna die 

van Teleperformance) en bij geen akkoord;  

• in derde instantie: een onafhankelijke toetsingscommissie. 

 

De toetsingscommissie zal uit vijf leden bestaan en kent de volgende samenstelling: één 

vertegenwoordiger vanuit Ziggo, één vertegenwoordiger vanuit Teleperformance, één 

vertegenwoordiger van de bonden, één vertegenwoordiger van de ondernemingsraad 

van Ziggo en één technische voorzitter die door de overige vier leden wordt gekozen. De 

voorzitter ziet toe op een juiste toepassing van de procedures. De voorzitter heeft geen 

stemrecht, tenzij de stemmen staken (twee voor, twee tegen), dan heeft hij de 

beslissende stem.  

 

Ten aanzien van de behandeling van de individuele gevallen geldt: 

• Wanneer een medewerker bezwaar heeft tegen de uitwerking of uitleg van (een 

onderdeel van) de harmonisatieafspraken gaat zij/hij in de eerste plaats in 

overleg met de verantwoordelijke manager. Vervolgens kan zij/hij zich wenden 

tot de directie alsmede de toetsingscommissie.  

• De commissie behandelt het ingediende bezwaar zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het door de werknemer is ingediend. De 

toetsingscommissie kan de behandeltermijn van het bezwaar één (1) maal met 

maximaal twee (2) weken verlengen als de zorgvuldigheid va de behandeling van 

het bezwaar zonder die verlenging in gevaar komt. 

• De commissie houdt bij de behandeling rekening met de privacy van de 

betrokken medewerker.  

• De directie neemt kennis van de standpunten die in de commissie worden 

ingenomen en neemt deze mee in de verdere besluitvorming.  

• De commissie is bevoegd in individuele gevallen een bindend advies omtrent een 

definitief harmonisatiebesluit aan de directie uit te brengen. Dit advies wordt met 

terugwerkende kracht tot de implementatiedatum vastgesteld en verwerkt.  

• De medewerker wordt schriftelijk geïnformeerd over het resultaat.     

 

12. Hardheidsclausule 

De mogelijkheid bestaat dat een individuele medewerker door de gekozen generieke 

oplossing onevenredig in zijn belangen wordt getroffen dat aanpassing op 

persoonsniveau gepast is. Een beslissing in dit kader is uitsluitend voorbehouden aan de 

directie van Teleperformance, die voor het nemen van een dergelijke beslissing de 

voorafgaande instemming van Ziggo behoeft.   

 

13. Intentie 

Ziggo heeft de intentie de samenwerking met Teleperformance voor een periode van 

minimaal vijf jaar te continueren. Teleperformance zal zich inspannen om een betrokken 



Versie 15 juli 2013 

 6/8 

 

werknemer voor Ziggo te laten werken. De betrokken medewerkers zullen als 

standplaats de vestiging van Teleperformance te Zoetermeer krijgen. Wel is het zo dat 

voor de betrokken werknemers geldt dat (i) agenten voor alle werkzaamheden binnen 

Teleperformance kunnen worden ingezet, voice en non-voice skills en (ii) het support- en 

overheadpersoneel multi-inzetbaar is voor Teleperformance op andere projecten.  

 

14. Vrijwillige vertrekregeling 

Ingeval een betrokken werknemer, er de voorkeur aangeeft om niet naar 

Teleperformance van rechtswege over te gaan, kan deze in aanmerking komen voor een 

vrijwillige vertrekregeling. In geval van een vrijwillige vertrekregeling ontvangt de 

betrokken werknemer een financiële compensatie, zoals hieronder beschreven.  

 

Om voor de vrijwillige vertrekregeling in aanmerking te komen dient de betrokken 

werknemer dit vóór 31 augustus 2013 aan Ziggo kenbaar te maken. Voorts tekent de 

betrokken medewerker een vaststellingsovereenkomst binnen een bedenktijd van 

maximaal 10 werkdagen zodat de vaststellingsovereenkomst gedateerd kan worden voor 

1 september 2013 (zijnde een maand voor de implementatiedatum) (bijlage 2). Indien 

Ziggo jegens de werknemer een langere opzegtermijn dan één maand in acht dient te 

nemen, zal de arbeidsovereenkomst toch eindigen per 1 oktober 2013 en zal Ziggo het 

gemiste salaris (inclusief 8% vakantietoeslag en 6,2% benefit budget) over het gemiste 

deel van de opzegtermijn als compensatie wegens gederfde inkomsten aan de 

werknemer betalen, waarbij wel als voorwaarde geldt dat partijen in de maand augustus 

2013 overeenstemming dienen te bereiken over de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst.    

 

De financiële compensatie die van toepassing is zal bij het einde van het dienstverband 

betaalbaar worden gesteld. De financiële compensatie wordt berekend aan de hand van 

de formule A x B x C, waarbij A het gewogen aantal dienstjaren betreft, B het salaris en 

C de correctiefactor. Peildatum is de ontslagdatum van de betrokken werknemer. 

 

Voor de berekening van het aantal gewogen dienstjaren wordt de diensttijd op de 

navolgende wijze gewogen:  

a. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar 

tellen voor 0,5;  

b. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1; 

c. dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 

1,5;  

d. dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar 

tellen voor 2.  

 

Bij de bepaling van de lengte van het dienstverband geldt de oorspronkelijke datum van 

indiensttreding bij Ziggo of rechtsvoorgangers van Ziggo.  

 

Bij de berekening van B. zal worden uitgegaan van het bruto maandsalaris, plus het 

Benefit Budget en indien van toepassing vaste toeslagen. Andere inkomensbestanddelen 

worden buiten beschouwing gelaten. De vergoeding zal voorts niet hoger zijn dan de 

verwachte inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.  
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De C-factor is vastgesteld op 1. 

 

De betrokken werknemer die opteert voor de vrijwillige vertrekregeling heeft geen 

aanspraken uit hoofde van de bij Ziggo geldende CAO (waaronder onder meer de 

WW/suppletieaanspraken uit paragraaf 39), regelingen bij Ziggo of anderszins, en voor 

zover nodig doet de betrokken werknemer hierbij uitdrukkelijk van zulke rechten afstand 

(althans worden deze geacht te zijn verdisconteerd in de compensatie zoals hierboven 

beschreven).            

 

15. Pensioen 

De pensioenregeling van Teleperformance zal vanaf de implementatiedatum op de 

betrokken werknemers van toepassing zijn. De betrokken werknemers ontvangen het 

reglement van de pensioenregeling van Teleperformance. De deelname van de betrokken 

werknemers aan ABP en PNO wordt beëindigd en aanvullende risicoverzekeringen 

vervallen (ANW, IPAP, WGA hiaat). Ziggo verstrekt aan de werknemer onder 

voorwaarden een aanvullende pensioenbijdrage gedurende 5 jaren na de 

overgangsdatum. Deze aanvullende pensioenbijdrage wordt gebaseerd op de voor de 

werknemer geldende bijspaarruimte in de pensioenregeling van Teleperformance. Dit is 

een leeftijdsafhankelijk percentage van het pensioengevend salaris. De aanvullende 

pensioenbijdrage wordt als volgt berekend: de bijspaarruimte van de werknemer wordt 

verminderd met het verschil in eigen bijdrage tussen de pensioenregelingen van Ziggo 

en Teleperformance. Het dan nog resterende bedrag (mits groter dan 0,01 euro) wordt 

vermenigvuldigd met de factor 0,5. Voorwaarde voor de te verstrekken aanvullende 

pensioenbijdrage is dat de werknemer deelneemt aan de bijspaarregeling. De 

aanvullende pensioenbijdrage wordt verstrekt in de vorm van een maandelijks bruto 

bedrag, dat door werknemer via de salarisadministratie van Teleperformance onbelast in 

de bijspaarregeling gestort kan worden. 

 

16. Overige arbeidsvoorwaardelijke regelingen 

Voorzover in dit convenant niet anders is bepaald, zullen met ingang van de 

implementatiedatum de CAO Facilitaire callcenters voor agents en alle 

arbeidsvoorwaardelijke regelingen van Teleperformance zoals die dan luiden, dan wel in 

de toekomst bij Teleperformance zullen luiden, op de betrokken werknemers van 

toepassing zijn. Deze regelingen gelden dan in de plaats van de daarvoor bij Ziggo 

geldende CAO en regelingen.  

 

17. Convenant arbeidsvoorwaarden   

Alle betrokken werknemers ontvangen de tekst van dit convenant plus bijlagen.  
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