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in verband met de uitbesteding van de schoonmaak, supervisie hierover en hieraan gerelateerde 

activiteiten van de afdeling Housekeeping Services (huishoudelijke dienst) van Teva Operations 

Haarlem. 

Ondertitel: Collectieve regeling met het oog op de sociale gevolgen van de uitbesteding van de 

huishoudelijke dienst van Pharmachemie B.V. aan Cantorclin Schoonmaak B.V. 

Contactadres: 

Pharmachemie B.V. 

Teva Operations Haarlem 

Afdeling Human Resources Teva Operations 

2003 RN Haarlem 

Swensweg 5 
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1. Inleiding

1.1. Algemeen 

Dit sociaal convenant bevat de regelingen, die de hierna te noemen contractpartijen van 

toepassing verklaren op de medewerkers van Pharmachemie B.V. (hierna te noemen TPCH) te 

Haarlem onderdeel uitmakend van de afdeling Housekeeping Services, die betrokken zijn bij de 

uitbesteding van hun dienstverlening aan Cantorclin Schoonmaak B.V. (hierna te noemen 

Cantorclin). Dit betreft de schoonmaakmedewerkers (medewerkers facility) en de meewerkend 

supervisor. 

De schoonmaakactiviteiten voor de steriele productie vallen buiten deze scope. 

Op de uitbesteding is de Wet Overgang van ondernemingen van toepassing, waaruit voortvloeit 

dat de bij de uitbesteding betrokken medewerkers in beginsel, met behoud van rechten en 

plichten, automatisch mee overgaan naar Cantorclin Schoonmaak B.V. 

1.2. Contractpartijen 

Dit Sociaal Convenant is overeengekomen tussen de werkgever Pharmachemie B.V. , Cantorclin 

Schoonmaak B.V. en FNV. 

1.3. Definities 
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Werkgever/ 

Pharmachemie 

Pharmachemie B.V., vertegenwoordigd door de bestuurder, Genera! 

Manager Teva Operations en gevestigd aan de Swensweg 5 te Haarlem. 

Medewerker Onder medewerker wordt verstaan degene die binnen TPCH op de datum 

van uitbesteding werkzaamheden verricht in de vestiging van Teva in 

Haarlem vanuit de afdeling Housekeeping Services onderdeel van Teva 

Operations, op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. Het betreft hier negen schoonmaakmedewerkers (facility 

workers) en één meewerkend supervisor. 

Dit sociaal convenant is niet van toepassing op personeel in dienst van 

derden. 

Hoewel over medewerkers kortheidshalve wordt gesproken in de 

mannelijke vorm, zijn zowel mannen als vrouwen bedoeld. 
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Het vast overeengekomen bruto salaris per maand, inconveniënten 

toeslag (ploegentoeslag), toeslag werkomstandigheden vermeerderd met 

8% vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering (Ebit), de beoordelings· 

uitkering, reiskosten, PKB·geld, zoals deze geldt in het lopende 

kalenderjaar. Het bruto vaste maandinkomen is exclusief de eventuele 

BHV·vergoeding en de eigen bijdrage voor pensioen. Dit naar 

evenredigheid van het werktijdpercentage. 

12 keer het bruto vaste maandinkomen. 

De werkelijke arbeidsduur conform de arbeidsovereenkomst bij TPCH. 

Wijzigingen van het salaris die voortvloeien uit de TPCH CAO, voor zover 

het algemene, voor ieder geldende, salariswijzigingen betreft (prijs· 

indexering, periodieke verhoging). 

De bij TPCH opgebouwde aanspraak op verlofuren als onderdeel van het 

persoonlijk keuzebudget. 

De bij TPCH opgebouwde aanspraak op geld als onderdeel van het 

persoonlijk keuzebudget. 
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1.4. Looptijd en algemene bepalingen 

Dit sociaal convenant geldt vanaf de datum van uitbesteding. 

De Sociale Beleidsregeling van TPCH is niet van toepassing op de uitbesteding van activiteiten. 

Alle afspraken omtrent de sociale gevolgen van de uitbesteding zijn vastgelegd in dit sociaal 

convenant. 

1.5. Procedure 

Zodra de werkgever definitief besluit tot de in 1.1 genoemde uitbesteding over te gaan, maakt 

hij dat onverwijld mondeling en schriftelijk bekend aan de betrokken medewerkers, die tevens 

een kopie van dit sociaal convenant ontvangen. 

Alle medewerkers krijgen de keuze om op de datum van uitbesteding wel of niet in dienst te 

treden van Cantorclin Schoonmaak B.V. (zie verder artikel 2.2). 

1.6. Overleg toepassing en/of wijzigingen 

Partijen verklaren zich bereid overleg te plegen over de toepassing van dit sociaal convenant en 

over situaties waarin dit sociaal convenant niet voorziet. Voorstellen voor tussentijdse 

wijzigingen kunnen worden voorgelegd, indien zich naar de mening van één der partijen, 

wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van een in dit sociaal convenant 

overeengekomen onderwerp. 

Bij verschil van mening over de toepassing en/of wijzigingen van dit sociaal convenant zullen 

partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. 

1.7. Hardheidsclausule - afwijken van bepalingen 

Indien naar het oordeel van TPCH de toepassing van dit sociaal convenant leidt tot een resultaat 

dat voor een medewerker naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid duidelijk 

onaanvaardbaar is, dan kan TPCH besluiten om voor die medewerker in gunstige zin van de 

bepalingen van dit sociaal convenant af te wijken. 

2. Uitbesteding

2.1. Overgang naar Cantorclin Schoonmaak B.V

De medewerkers volgen bij de uitbesteding hun werkzaamheden. Dit in verband met overgang 

van onderneming. 

Indiensttreding 

Cantorclin zal alle medewerkers van TPCH, die betrokken zijn bij de uit te besteden activiteiten, 
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een aanbod doen voor indiensttreding op de datum van uitbesteding en schriftelijke 

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd sluiten met degenen die daarop ingaan. 

Uiterlijk 30 dagen vóór de datum van uitbesteding zal iedere medewerker een brief van 

Cantorclin ontvangen, waarin zijn nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn vermeld. 
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De medewerker krijgt tot uiterlijk 14 dagen voor de datum van uitbesteding de gelegenheid om 

de afweging te maken of hij onder de genoemde voorwaarden in dienst wil treden bij Cantorclin. 

Hij dient zijn keuze schriftelijk kenbaar te maken aan TPCH. 

Wanneer de medewerker binnen de gestelde termijn de keuze maakt om bij Cantorclin in dienst 

te treden onder de gestelde voorwaarden, alsook wanneer hij geen schriftelijke keuze maakt, 

eindigt zijn arbeidsovereenkomst met TPCH op de datum van uitbesteding en treedt hij op die 

datum in dienst van Cantorclin onder de gestelde voorwaarden. Voor deze medewerker zijn de 

paragrafen 2.4 (compensatieregeling) en verder, van dit sociaal convenant van toepassing. 

Arbeidsduur 

Cantorclin respecteert de vast overeengekomen arbeidsduur, zoals dat voor de medewerker 

direct voor de datum van uitbesteding van toepassing was, alsmede de door de medewerker 

reeds geplande vakantiedagen. 

Standplaats 

Cantorclin garandeert de standplaats (Haarlem) en het inzetten van de medewerker bij de 

opdrachtgever zoals die voor de medewerker direct voor de datum van uitbesteding van 

toepassing waren, tenzij er sprake is van onvoldoende functioneren, dit ter beoordeling van 

Cantorclin en TPCH. 

Cao en pensioenregeling 

De pensioenregeling van Cantorclin is van toepassing vanaf het moment van overgang. 

Cantorclin hanteert de schoonmaak cao. De medewerkers hebben de keuze om de bij TPCH 

opgebouwde pensioenrechten bij de TPCH verzekerde regeling bij Aegon PPI (kapitaalopbouw) 

en de oude regeling bij AEGON Leven te laten berusten of over te dragen aan het 

Bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. TPCH zal zorgdragen voor 

advies bij deze keuze. 

Dienstjaren 

Het aantal ononderbroken dienstjaren, inclusief de voorafgaande uitzendperiode waarin 

vergelijkbaar werk werd verricht als de huidige werkzaamheden van de medewerker zoals 

geadministreerd door TPCH, zal meetellen als hetzelfde aantal dienstjaren bij Cantorclin. De in 

de TPCH jubileumregeling genoemde dienstjaren zijn hierop niet van toepassing. 

2.2. Achterblijvende medewerkers- beëindiging arbeidsovereenkomst 

Indien de medewerker schriftelijk te kennen geeft het aanbod van Cantorclin niet te willen 

aanvaarden, eindigt de arbeidsovereenkomst met TPCH, 2 maanden na de datum van 

uitbesteding; dit geldt als een beëindiging met wederzijds goedvinden, op basis van een 

vaststellingsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding, anders dan de normale 
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eindafrekening aan het einde van het dienstverband. De sociale beleidsregeling van TPCH is 

hierbij niet van toepassing. 

Gedurende deze periode van 2 maanden wordt de medewerker vrijgesteld van werk en kan hij 

gebruik maken van ondersteuning van TPCH bij het zoeken naar een andere werkkring. Hij kan 

in deze periode zelf het dienstverband voortijdig beëindigen zonder dat daarbij voor hem een 

opzeggingstermijn geldt. Bij voortijdige beëindiging zal er loondoorbetaling plaatsvinden tot de 

daadwerkelijke datum van uitdiensttreding. 

Een medewerker die tijdens de periode van 2 maanden wordt aangenomen op een andere 

functie binnen TPCH, blijft in dienst tegen het salaris dat geldt voor de dan aanvaarde functie. 

2.3. Regeling Oudere Medewerkers 

Voor medewerkers die na de datum van uitbesteding en binnen een periode van 12 maanden 

hier opvolgend, de AOW gerechtigde leeftijd bereiken, wordt een overbruggingsregeling 

geboden die onlosmakelijk gekoppeld is aan het gebruik maken van de TPCH pensioenregeling 

binnen de genoemde periode van 12 maanden. Het betreft hier één medewerker die in dienst 

blijft van Pharmachemie B.V. 

2.4. Compensatieregeling 

De medewerkers die per de datum van uitbesteding in dienst treden bij Cantorclin, komen in 

aanmerking voor een compensatieregeling in de vorm van een persoonlijke toeslag. 

Om het verschil in arbeidsvoorwaarden na de datum van uitbesteding, te overbruggen, zal aan 

medewerkers die op de aangeboden voorwaarden bij Cantorclin in dienst treden, een 

maandelijkse persoonlijke toeslag worden toegekend en uitbetaald, door Cantorclin, bij de 

salarisbetaling. Zie in dit kader ook 1.4, 2.5 en 2.7. 

TPCH zal er op toezien dat, de rechten van de medewerkers die zijn overgegaan, voor wat 

betreft de persoonlijke toeslag, zijn gegarandeerd. 
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2.5. Persoonlijke toeslag 

Vaststelling persoonlijke toeslag 

De maandelijkse persoonlijke toeslag wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen het 

feitelijke bruto vaste jaarinkomen (cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf) op de datum van

uitbesteding bij Cantorclin en het feitelijke bruto vaste jaarinkomen (cao-pharmachemie) op de 

datum van uitbesteding bij TPCH. 

Ter compensatie van de in artikel 2.7 genoemde TPCH specifieke bepalingen uit de cao ten 

opzichte van de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf wordt ter grote van het verschil een 

maandelijkse persoonlijke toeslag berekend. 

Bij de berekening van de persoonlijke toeslag wordt de omvang van voornoemd verschil 

berekend op basis van een gelijk aantal contractueel overeengekomen uren en daarbij wordt 

uitgegaan van de arbeidsduur bij TPCH per de datum van uitbesteding. Indien na de datum van

uitbesteding het aantal contractueel overeengekomen uren wijzigt dan wordt de persoonlijke 

toeslag naar rato aangepast. 

De uitbetaling van de persoonlijke toeslag vindt plaats onder inhouding van loonbelasting en 

sociale premies. 

Jaarinkomen 

Het jaarinkomen bestaat uit 12 keer het bruto maandinkomen. 

Maandinkomen 

Het maandinkomen is het vast overeengekomen bruto salaris per maand, toeslag voor

inconveniënten (ploegentoeslag) en toeslag werkomstandigheden vermeerderd met 8% 

vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering (Ebit), de beoordelingsuitkering, reiskosten, PKB-geld, 

zoals deze geldt in het lopende kalenderjaar. 

Het maandinkomen is exclusief de eventuele BHV-vergoeding en de eigen bijdrage voor

pensioen. Dit naar evenredigheid van de arbeidsduur. 

2.5.1. Ziektekostenverzekering 

Medewerkers kunnen tot 1 januari 2016 (het jaar volgend op het jaar van overdracht) verzekerd 

blijven bij de collectieve verzekering van de TPCH verzekeraar. De premie is door TPCH 

vooruitbetaald. De inhouding van de maandelijkse premie zal vanaf de datum van overgang 

worden gedaan door Cantorclin. 
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2.6. Aanvullende afspraken 

2.6.1. Toegekende studiekosten en studieverlof 

Van medewerkers die in dienst treden bij Cantorclin worden door TPCH eventuele uitstaande 

studiekosten of studieverlof niet teruggevorderd. 

2.6.2. Jubileum 

Voor medewerkers die gerekend vanaf de datum van uitbesteding binnen 12 maanden een 

jubileum bij TPCH zouden hebben gevierd, is de gebruikelijke TPCH jubileumregeling van 

toepassing. Betalingen voortkomend uit de jubileumregeling worden door TPCH gedaan 

voorafgaand aan de datum van uitbesteding. 

2.6.3. Kerstgratificatie 

Medewerkers die na de overgang werkzaam blijven op de locatie(s) van TPCH (de voormalige 

werkgever) komen in aanmerking voor de jaarlijkse Kerstgratificatie (cadeaubon) van TPCH. Dit 

zolang deze toegekend wordt aan de TPCH medewerkers. 

2.6.4. Verlofuren en PKB-tijd/geld 

De op de datum van uitbesteding opgebouwde, maar niet genoten uren in PKB-tijd en het 

opgebouwde PKB-geld, worden aan de medewerker uitbetaald. Dit, onder inhouding van 

loonbelasting en sociale premies, op de eerstvolgende datum na de datum van uitbesteding 

waarop TPCH de salarisuitbetalingen doet. 

De opgebouwde, maar niet genoten verlofuren, kunnen op verzoek van de medewerker al/dan 

niet gedeeltelijk worden uitbetaald door TPCH, dan wel worden overgenomen door Cantorclin. 

Hierbij is een maximum afgesproken van 30 over te nemen verlofdagen. 
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Medewerkers krijgen bij Cantorclin verlofrechten toegekend op basis van de schoonmaak cao. 

Reeds afgesproken vakanties bij datum van uitbesteding worden door Cantorclin gerespecteerd. 

2.6.5. Vakantietoeslag 

De vakantietoeslag, voor zover inverdiend tussen de laatste uitbetaling en de datum van 

uitbesteding, wordt uitbetaald op de eerstvolgende datum na de datum van uitbesteding, 

waarop TPCH de salarisuitbetalingen doet, als onderdeel van de eindafrekening. 

2.6.6. Reiskosten 

In afwijking op de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf hebben de medewerkers die bij 

TPCH het openbaar vervoer volledig vergoed krijgen, bij Cantorclin het recht op volledige 

vergoeding op declaratiebasis na overlegging van bewijsstukken. De medewerkers die bij TPCH 

een vaste vergoeding (oude reiskostenforfait) ontvangen, zullen bij Cantorclin een vergoeding 

van 0,19 cent per kilometer ontvangen, gebaseerd op een enkele reisafstand woon-werk. 

2.6.7. Overige procedures 

Voor het overige zijn de procedures (eindafrekening) van toepassing die bij TPCH worden 

toegepast bij beëindiging van het dienstverband. De datum van uitbesteding geldt daarbij steeds 

als de datum waarop het dienstverband met TPCH eindigt. 
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Deelname aan de BHV en de geldende vergoeding vervallen bij de overgang naar Cantorclin. 

2. 7 Arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

Contracturen 

Medewerkers treden bij Cantorclin in dienst op basis van de bij TPCH geldende contractueel 

overeengekomen arbeidsduur. Waar er sprake is van een bij TPCH overeengekomen fulltime 

dienstverband geldt bij Cantorclin een dienstverband van 38 uur per week als fulltime 

dienstverband. 

PKB-tijd 

11 

PKB-tijd (TPCH regeling) komt te vervallen op grond van een bij Cantorclin geldende effectieve 

38-urige werkweek. Het uurloon van TPCH is eveneens gebaseerd op een 38-urige werkweek.

De 12 uur bijzonder verlof komt te vervallen. Dit valt weg tegen de bij Cantorclin van toepassing

zijnde 14 extra uren per jaar aan basis vakantiedagen

Betalingsperiode 

De betalingsperiode bij Cantorclin bedraagt 4 weken. 

Uurloon en verhogingen 

Medewerkers gaan over naar Cantorclin met het voor hen op de datum van uitbesteding bij 

TPCH geldende uurloon en bruto maandinkomen zoals genoemd onder artikel 2.5. Na afloop 

van de TPCH cao ontvangen de medewerkers de binnen de cao voor de schoonmaak- en 

glazenwassersbedrijf geldende verhogingen. Cao verhogingen worden daarbij gegeven over het 

basis uurloon. 

Cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 

Vanaf datum indiensttreding bij Cantorclin is de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf van 

toepassing. Voor-, werken op en toeslag inconvenienten uren, salarisschalen en algemene 

salarisverhogingen, cao verhoging, vakantietoeslag, vakantiedagen,, uitkering bij overlijden, 

loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid is per de datum van overgang, is deze cao eveneens 

van toepassing. 

Overwerk 

De overwerkbepalingen uit de cao TPCH zijn van toepassing. 
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Voor alle overige aan het bruto inkomen gerelateerde componenten zijn onderstaande 

afspraken van toepassing: 

1) Persoonlijke toeslag

De volgende toeslagen zijn meegenomen in de berekening van de maandelijkse bruto 

persoonlijke toeslag zoals genoemd onder artikel 2.5 

3. lnconveniententoeslag (ploegentoeslag) op maandbasis

4. Werkomstandigheden toeslag vermeerderd met 8% vakantiegeld op maandbasis

5. Het verschil tussen de vakantietoeslag zoals berekend bij TPCH en Cantorclin (minimum

vakantietoeslag cao TPCH)

6. De eindejaarsuitkering (ebit) op jaarbasis

7. De beoordelingsuitkering op jaarbasis

8. PKB-geld toekenning op jaarbasis

2) Eenmalige vergoeding

Een eenmalige bruto vergoeding wordt uitbetaald aan de medewerkers op de datum van 

overgang door TPCH als tegemoetkoming voor:

Het netto maandelijkse salarisverschil tussen TPCH en Cantorclin, gekapitaliseerd over een 

periode van twaalf maanden. 

Zeven jaren regeling 
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Voor de medewerker die voorafgaand aan de totstandkoming van dit sociaal convenant gebruik 

maakte van de zeven jaren regeling geldt, over de resterende duur van de deelname aan de 

zeven jaren regeling en na overgang naar Cantorclin het volgende: 

Het verschil tussen 100% (pensioenopbouw) en 84,21% ( de daadwerkelijke arbeidsduur) wordt 

eenmalig gecompenseerd over de resterende duur van de lopende zeven jaren regeling (tot 1 

januari 2016). Daarnaast zal over de resterende duur van de lopende zeven jaren regeling de 

ouderentoeslag (verschil tussen 90% salaris en 84,21% arbeidsduur) eenmalig worden uitbetaald 

doorTPCH. 
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Ondertekening sociaal convenant: 

Namen?-,Phar [l1achemie B.V.

Naam bestuurder 
De heer H. Dalderop
De heer M.J.W. van Dort 
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Namens FNV

Naam vakbondsbestuurder
Mevrouw  F.de Jong

Namens Cantorclin Schoonmaak B.V.
Naam bestuurder:
De heer P. Kram

Datum 27 Augustus 2015




