Weert, 18 december 2019

NIEUWSBRIEF 12
Sector Zorg & Welzijn

Betreft:

Weinig nieuws,
wel forse discussie over de
financiële garantstellingen van de gemeenten

Beste vakbondsvrienden en –vriendinnen,
Afgelopen dinsdag 16 december jl. hebben de bonden weer gesproken met Juzt. Een kort
overlegje waarin helaas weinig stappen gezet zijn.
Communicatie
Uit onze communicatie en die van Juzt kun je afleiden dat de discussies aan de
onderhandelingstafel toenemen en verhitten. Blijkbaar hoort dat erbij, meldde Juzt ons.
Garantstellingen van de gemeenten is zoek
Opnieuw hebben we gevraagd om de financiële garantstellingen van juli 2019, zowel de
garantstelling met een ‘open eind’ als de eerdere garantstelling van -7,7 miljoen. En opnieuw
meldde Vincent Schouten dat hij niets heeft kunnen vinden, zelfs geen aanwijzingen. Daarop
wezen wij hem op het goedgekeurde verslag van het bonden-/directie-overleg van 4 juli jl. waarin
letterlijk staat:
“Stand van zaken scenario 3 op dit moment is kortom commitment op het plan, met garantstelling
door gemeenten voor een eindafrekening van 7.7 miljoen.
Van belang is echter dat er een finale kwijting komt. Er zit een risico in dit plan en hier kan je niet
willens en wetens instappen als bestuurder. Als het risico groter is dan 7,7 miljoen worden
bestuurders en toezichthouders persoonlijke aansprakelijkheid. Bij liquideren moet je op nul
uitkomen.”

We hebben Juzt uitgenodigd om samen met ons de onderste steen boven te krijgen, maar daar
was Vincent Schouten niet voor in. Daarop verweten we hem niet het maximale te doen wat nodig
is in deze situatie. Immers met een garantstelling van de gemeenten kan een sociaal plan betaald
worden.
Sociaal Plan
Over de inhoud van een sociaal plan is niet gesproken, omdat Juzt wil dat de ingehuurde financiële
expert eerst zijn rapport moet uitbrengen aan de bonden. Het idee van Juzt is om aan te tonen dat
het financieel niet mogelijk is om een Sociaal Plan af te sluiten dat voldoet aan de CAO. Ons plan is
om wel een sociaal plan af te sluiten en samen op te trekken om de benodigde garantstellingen te
halen bij de gemeenten. Opnieuw werd deze uitgestoken hand afgewezen.
Wel gaf Vincent Schouten aan dat ondanks dat de eindafrekening negatief is, Juzt straks wel de
wettelijke (lagere) transitievergoeding kan betalen zonder failliet te gaan. Dat is nieuw voor ons.
Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.
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Het lijkt alsof Juzt ons hiermee ietsjes tegemoet komt.
Blijkbaar vinden de gemeenten dat de terugbetaling van hun lening ondergeschikt is aan de
uitbetaling van de wettelijke transitievergoeding? Dit lijkt toch weer op iets van een
garantstelling? Bonden hebben aangegeven dat een CAO-verplichting ook een wettelijke
verplichting is! We zullen Juzt in ons volgend overleg hierover nauwkeuriger en diepgaander
bevragen.
Verkoop de Driekant
De vorige keer is beloofd om ons een kopie van de adviesaanvraag voor de OR te sturen, waarin
staat dat er sprake is van een juridische overgang van onderneming. Dat is niet gebeurd. Opnieuw
hebben wij aangedrongen om een en ander ordentelijk schriftelijk vast te leggen. Waarop Juzt
beloofde dat spoedig te doen.
Sluiting de Vliethoeve
Opnieuw hebben wij aangedrongen om een herplaatsingskader af te spreken overeenkomstig het
voorstel dat we de vorige keer deden. Juzt gaf aan daar nog geen antwoord op te willen geven
omdat zij eerst met de OR wil praten over een slechter herplaatsingskader. Wij hebben uitgelegd
dat zo’n herplaatsingskader in het sociaal plan thuishoort, omdat medewerkers het bij overgang
naar een andere instelling weer kwijtraken. Toch wil Juzt daar nu (nog) geen afspraken over
maken.
Hoe nu verder?
Aanstaande maandag 23 december praten we weer verder.
Stakingen en/of juridische procedures?
Nog steeds ben ik niet gerust op dat wat Juzt momenteel doet en nalaat.
Ik ga dan ook in overleg met onze advocaten om te bezien waar welke juridische mogelijkheden
liggen.
Met vriendelijke groeten,
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