8 maart 2019
Geachte mevrouw De Vriend en meneer Timmer,
Op 31 januari en 4 maart jl. hebben wij met elkaar gesproken over de voorgenomen fusie tussen
Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland.
Wij hebben u op de hoogte gebracht van het gelopen proces tot nu toe en de stappen toegelicht die
wij nog gaan zetten om te komen tot de uiteindelijke fusie. De verwachting is dat de fusie zal gaan
plaatsvinden in of eind vierde kwartaal van 2019. Ook hebben wij met u de uitgangspunten gedeeld
die wij (gaan) hanteren bij de fusie met betrekking tot het personeel. Graag bevestigen wij deze naar
u middels deze brief.
Deze uitgangspunten luiden als volgt: Alle medewerkers met een vast dienstverband van Wonen
Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen;
•
•
•

behouden bij fusie hun baan;
behouden bij fusie hun salaris en salarisperspectief;
gaan één op één over naar de nieuwe organisatie en behouden daarmee hun huidige functie.*

*Omdat er sprake is van een dubbelfunctie, geldt hierop één uitzondering. Betreffende medewerker
krijgt een passende functie in de fusieorganisatie).

Daarnaast hebben wij aangegeven dat eventuele vacatures conform cao eerst intern zullen worden
uitgezet, voordat een externe werving zal worden opgestart.
Omdat de fusie voor geen van de medewerkers nadelige gevolgen heeft, zijn wij met elkaar tot de
conclusie gekomen dat een sociaal plan niet nodig is. Over dit uitgangspunt vindt nog nader overleg
plaats met de beide ondernemingsraden. Inmiddels is deze boodschap gedeeld in een gezamenlijke
bijeenkomst met alle medewerkers van Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen.
Ook hebben wij toegelicht dat na de fusie gekeken zal worden naar de verdere inrichting van de
organisatie. Waarbij in 2020 de bedrijfsprocessen definitief zullen zijn en daar waar nodig de functies
(marginaal) worden bijgesteld. De verwachting nu is dat dit geen personele consequenties zal
hebben. Mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wij uiteraard opnieuw met u in contact treden.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons
gestelde vertrouwen.
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