In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst
vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten
delen zijn met vierkante haken […] aangegeven.

Aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring
voor een concentratie als bedoeld in artikel
49a, eerste lid, van de Wet marktordening
gezondheidszorg betreffende de overname van
Immediator B.V.
door
Blijwerkt Groep B.V.

Pagina

2 van 16

Gegevens van de gevolmachtigde
Volmachten waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gevolmachtigde blijkt zijn
aangehecht als Bijlage 1 bij dit meldingsformulier.
Naam: Mr. Y.A. Maasdam
Adres: Laan van Vredenoord 19, 2289 DA Rijswijk
Telefoonnummer: 070-3197900
Faxnummer: 070-3197901
e-mailadres: maasdam@mbfadvocaten.com
Functie: advocaat
Rijswijk, 11 juni 2019
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Vertrouwelijkheid
Blijwerkt Groep B.V. en Immediator B.V. wijzen er op dat deze melding vertrouwelijke
bedrijfsinformatie in de zin van artikel 10, lid 1, onder c van de Wet openbaarheid bestuur bevat,
hetgeen aangegeven is in dit formulier. Kenbaarmaking van deze vertrouwelijke informatie aan
derden is niet toegestaan omdat daardoor de commerciële belangen van de betrokken
ondernemingen kunnen worden geschaad. De vertrouwelijke gegevens zijn tussen haken
aangegeven.
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ONDERDEEL I – Bij de concentratie betrokken organisaties

I.1

Organisatie 1
Statutaire naam organisatie:

Blijwerkt Groep B.V. (hierna: ‘Blijwerkt’),

Nummer Kamer van Koophandel:

52861562

Zorgaanbieder:

Ja

Blijwerkt doet zorg verlenen door […] personen.
Contactpersoon
Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij.
De heer/mevrouw

[…]

Initialen

[…]

Naam

[…]

E-mailadres

[…]

Postadres

Postbus 263, 3440 AG Woerden

Telefoonnummer

088 1999 100

Voorzitter ondernemingsraad
De heer/mevrouw

[…]

Initialen

[…]

Naam

[…]

E-mailadres

[…]

Postadres

Postbus 263, 3440 AG Woerden

Telefoonnummer

088 1999 100

Voorzitter cliëntenraad
De heer/mevrouw

NVT

Initialen

NVT

Naam

NVT

E-mailadres

NVT

Postadres

NVT

Telefoonnummer

NVT

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke
zorgsector de organisatie actief is.
Blijwerkt staat aan het hoofd van een groep van vennootschappen die zich richten op de markt
voor bedrijfsgezondheidszorg. Blijwerkt Groep bestaat uit de arbodiensten BlijWerkt B.V., BlijWerkt
Arbo B.V., BlijWerkt Arbodienst B.V. en BlijWerkt Advies B.V. (voorheen resp.VerzuimVitaal,
MetaPlanning, Tredin en re-On). De aandelen in Blijwerkt Groep B.V. worden gehouden door
Coöperative Gilde Healthcare services I U.A., Mirrortime B.V. en Saving Acount B.V. Blijwerkt biedt
dienstverlening en adviezen op maat om verzuim te voorkomen en medewerkers duurzaam
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inzetbaar te houden of te krijgen. De opdrachtgevers komen uit verscheidene sectoren: van retail
tot zakelijke dienstverlening en van industrie tot zorg en onderwijs. Eisen aan arbodiensten zijn
vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Bedrijfsartsen adviseren aan
werkgevers en werknemers en verlenen derhalve geen zorg in de traditionele zin van het woord.
Indien een bedrijfsarts meent dat een werknemer echte zorg behoeft, wordt deze doorgestuurd
naar een andere arts pof behandelaar. Bij Blijwerkt Groep zijn meer dan 50 BIG-geregistreerden
werkzaam. Derhalve kwalificeert Blijwerkt als een zorgaanbieder in de zin van de Wet
marktordening gezondheidszorg ("Wmg").
Geef aan in welke regio(‘s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie
heeft.

De dienstverlening van Blijwerkt vindt plaats vanuit Woerden, vanuit ca. 40 spreekuurlocaties en op
klantlocaties.
I.2

Organisatie 2
Statutaire naam organisatie:

Immediator B.V. (hierna: ‘Immediator’)

Nummer Kamer van Koophandel:

17172535

Zorgaanbieder:

Ja

Indien zorgaanbieder: Immediator is een bemiddelaar/adviesburo in de zakelijke dienstverlening
die klanten en bedrijfsartsen koppelt die willen werken volgens het Eigen Regie Model onder
maatwerkregeling van de Arbowet van 2004.1
Contactpersoon
Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij.
De heer/mevrouw

[…]

Initialen

[…]

Naam

[…]

E-mailadres

[…]

Postadres

Jan Massenstraat 26 1411 RW Naarden-Vesting

Telefoonnummer

035 699 7107

Voorzitter ondernemingsraad
De heer/mevrouw

NVT

Initialen

NVT

Naam

NVT

E-mailadres

NVT

Postadres

NVT

Telefoonnummer

NVT

Voorzitter cliëntenraad
De heer/mevrouw

NVT

Initialen

NVT

Naam

NVT

E-mailadres

NVT

1

Immediator heeft een bedrijfsarts in loondienst en werkt samen met circa 220 zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen
en verzekeringsartsen (zzp-ers), waarvan er circa 130 actief zijn en onder contract staan.
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Postadres

NVT

Telefoonnummer

NVT

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke
zorgsector de organisatie actief is.
Immediator is actief op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg waarbij gewerkt wordt met het
zogenaamde Eigen Regie Model. Dit houdt in dat klanten van Immediator het verzuim- en
arbobeleid zelf invullen en uitvoeren met, indien nodig, inschakeling van gespecialiseerde
bedrijfsartsen en andere deskundigen. Immediator adviseert en bemiddelt tussen klant en
bedrijfsartsen en werkt daartoe samen met circa 220 zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen en
verzekeringsartsen (zzp-ers) die naast de samenwerking met Immediator ook nog opdrachten
verrichten voor andere opdrachtgevers. Immediator adviseert organisaties mbt tot de
randvoorwaarden die nodig zijn voor het werken onder het eigen regiemodel en biedt daarnaast
opleidingen, intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten aan bedrijfsartsen aan.

Geef aan in welke regio(‘s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie
heeft.
Immediator heeft een vestiging in Naarden.

I.3

Beschrijf het karakter van de concentratie.
a.

De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van:
☐ artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie).
☒ artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap).
☐ artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (totstandbrenging gemeenschappelijke
onderneming).

b.

Beschrijf het karakter van de voorgenomen transactie in de zin van artikel 27 van de
Mededingingswet. Beschrijf de stappen die achtereenvolgens zullen worden gezet om de
voorgenomen concentratie tot stand te brengen, het globale tijdspad en de veranderingen in de
structuur van betrokken organisaties als gevolg van de voorgenomen transactie.

Blijwerkt B.V. zal 100% van de aandelen in Immediator B.V. verwerven. Daartoe hebben partijen
(de huidige aandeelhouders van Immediator zijnde WFB Beheer B.V. en Pille Consultancy B.V.) een
share purchase agreement getekend op 29 mei 2019, dat is bijgevoegd als Bijlage 2. Blijwerkt zal
aldus de volledige zeggenschap verwerven over Immediator.

c.

Beschrijf de eventuele (opschortende of ontbindende) voorwaarden die in de
transactiedocumentatie of anderszins zijn gesteld aan het tot stand brengen van de
voorgenomen concentratie. Vermeld van iedere voorwaarde de status en beschrijf of die status
een belemmering vormt voor doorgang van de transactie.

In artikel 6.1.2. van de koopovereenkomst is opgenomen dat […]. Partijen bevestigen dat hier tot
op heden geen sprake van is
In artikel 6.1.3 van de koopovereenkomst is verder opgenomen […].
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d.

Motiveer of de benodigde goedkeuring van toezichthoudende organen is verkregen.

Blijwerkt
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Blijwerkt heeft toestemmming gegeven voor de
voorgenomen transactie. […].
Immediator
Immediator heeft geen toezichthoudende organen.

e.

Geef aan op welke documenten de concentratie berust en voeg deze documenten bij.
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Intentieovereenkomst.
Koopovereenkomst (bijgevoegd als Bijlage 2).
Statuten(wijziging) (bijvoegen).
Oprichtingsakte (bijvoegen).
Aandeelhoudersovereenkomst (bijvoegen).
Voorstel tot fusie ex. art. 2:312 BW (bijvoegen).
Anders, namelijk

De share purchase overeenkomst d.d. 29 mei 2019 is bijgevoegd als Bijlage 2.
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ONDERDEEL II – Effectrapportage
II.1

Licht toe waarom betrokken organisaties kiezen voor een concentratie en motiveer de
doelstellingen van betrokken organisaties bij de voorgenomen concentratie.
De bedrijfsartsenmarkt bevindt zich in een boeiende fase. Capaciteitsvraagstukken en de langzaam
maar zeker steeds zwaarder wordende eisen waaraan de bedrijfsvoering van arbodienstverleners
moet voldoen, voeden de behoefte aan meer schaalgrootte. De voorgenomen samenwerking van
ArboUnie en Zorg van de Zaak, de Prevermo groep die inmiddels drie arbodiensten onder één dak
heeft en de recente overname van de Bedrijfsartsengroep door Keerpunt zijn daar voorbeelden
van. Daarnaast willen arbodiensten over alternatieven beschikken voor klanten die zich niet bij een
arbodienst willen aansluiten. Voor BlijWerkt is Immediator zo’n alternatief.
Op de bedrijfsartsenmarkt worden de zzp-ers steeds belangrijker. Naar schatting is ruim 1/3 van
de bedrijfsartsen zzp-er en dat aandeel groeit nog steeds. In een markt waar de zzp-er de klanten
steeds meer voor het uitkiezen heeft, is het belangrijk om een toegevoegde waarde te leveren. Die
toegevoegde waarde zit hem voor een belangrijk deel in verbinding, inhoud en kwaliteit.
Immediator wordt door zowel opdrachtgevers als door bedrijfsartsen als een professionele speler
op de markt gezien. Dit is de reden voor Blijwerkt om de aandelen in deze organisatie te
verwerven. De ambitie is om het aantal bedrijfsartsen te laten groeien in deze krappe markt en
met name om het aantal gewerkte uren per bedrijfsarts […] te laten stijgen in de komende vijf
jaar. Partijen beschikken […].
Partijen kiezen ervoor om Immediator als zelfstandige organisatie naast BlijWerkt in de markt te
laten staan. Er zijn geen plannen om de primaire bedrijfsvoering samen te voegen met die van
BlijWerkt. Wel gaan partijen op het gebied van kennis met elkaar samenwerken. Zo kan
Immediator profiteren van de ervaring van Blijwerkt op het terrein van taakdelegatie en krijgt
Blijwerkt toegang tot de kennis binnen Immediator. Daarnaast kunnen partijen over en weer meer
mogelijkheden om tijdelijke capaciteitsvraagstukken op te lossen.

II.2

Neem organogrammen op van de betrokken organisaties die de (eigendoms- en
organisatie)structuur voorafgaand aan én na de voorgenomen concentratie weergeven. Maak
middels de organogrammen en eventuele toelichting daarop inzichtelijk waar de (activiteiten van)
betrokken organisaties na de voorgenomen concentratie ten opzichte van elkaar worden
gepositioneerd.
Het organogram van Immediator voor de transactie en van de Blijwerkt groep na de transactie is
onderstaand opgenomen.
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Organogram Immediator
Het organsiatorisch organogram van Immediator is onderstaand weergegeven. Immediator heeft
overigens geen deelnemingen in andere ondernemingen. De bedrijfsarts io is inmiddels uit dienst.

Pagina

10 van 16

Immediator zal na de transactie een 100%-dochteronderneming van Blijwerkt Groep B.V. worden.
Immediator heeft een eigen uitstraling, een eigen identiteit en is een sterk merk in de markt van
zzp-bedrijfsartsen. Partijen kiezen er daarom voor om Immediator als zelfstandige organisatie in de
markt te laten staan. Er zijn geen plannen om de bedrijfsvoering samen te voegen met die van
BlijWerkt.
De directie van Immediator zal geen structureel deel uitmaken van het MT van Blijwerkt, maar
uitsluitend aan de bestuurder van de Blijwerkt groep rapporteren. De directie zal gedurende een
ruime overgangsperiode nog worden gevoerd door dhr. Pille, die thans ook één van de statutaire
bestuurders van Immediator is.

II.3

Beschrijf, aan de hand van onderdelen a t/m h, wat de gevolgen zijn van de concentratie voor de
zorgverlening aan de cliënt en de zorgprocessen van betrokken organisaties.
a.

Vermeld wat er verandert in de organisatie van de zorgverlening en in het aanbod van zorg en
welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt.

De voorgenomen concentratie zal geen veranderingen tot gevolg hebben in de dienstverlening van
Blijwerkt en Immediator. Voor de goede orde merken partijen nog op dat er geen sprake is van
zorgverlening. De voorgenomen concentratie behelst enkel een wijziging op aandeelhoudersniveau
en heeft geen effect op het aanbod van de zorg richting werknemers op het gebied van arbeid,
gezondheid en vitaliteit. Zoals hierboven reeds aangegeven blijven Blijwerkt en Immediator ook na
de overname als autonome organisaties functioneren.
Blijwerkt kan wel gebruik gaan maken van het grote zzp-netwerk van Immediator. Omgekeerd
kan Immediator gebruik maken van de ervaring bij het werken met en het opzetten van
taakdelegatie. Dat staat bij Immediator nog in de kinderschoenen en daar ligt een goede kans op
verdere groei.

[…]
b.

Geef aan of zorgprocessen van de organisaties voorafgaand aan de voorgenomen concentratie
van elkaar verschillen, en of deze worden (her)ingericht/op elkaar worden afgestemd. Beschrijf
concreet hoe zorgprocessen worden ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

De dienstverleningsprocessen op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg van Blijwerkt en
Immediator zullen integraal in stand blijven. Er zullen bijgevolg geen wijzigingen gaan plaatsvinden
voor de werknemers van de klanten van Blijwerkt en Immediator. Het gaat hier enkel om een
wijziging op aandeelhoudersniveau.
De eventuele inhuur van ZZP-ers uit het netwerk van Immediator door Blijwerkt zal gebeuren
binnen de bestaande dienstverleningsprocessen van Blijwerkt. Het betreft hier dus uitdrukkelijk
geen integratie van medewerkers van Immediator, maar van zelfstandig werkende bedrijfsartsen
die mogelijk direct worden ingehuurd door Blijwerkt. […].
De overheid stimuleert de invoering en verdere doorontwikkeling van taakdelegatie in de
bedrijfsgezondheidszorg. Ook Immediator heeft de intentie om met klanten in gesprek te gaan
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over het werken met taakgedelegeerden. Dat staat op zich los van de voorgenomen transactie,
maar met Blijwerkt en Immediator als onderdeel van dezelfde groep kan hier wel een versnelling in
worden aangebracht.
c.

Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en of zorgverlening wordt
herverdeeld over verschillende locaties. Licht toe welke gevolgen dit heeft voor de cliënt
(bijvoorbeeld in toegankelijkheid van zorg, reistijd, andere zorgverleners, andere
zorgprocessen).

Aangezien partijen als zelfstandige organisaties zullen blijven fungeren wat betreft de primaire
bedrijfsvoering zal het (zorg)aanbod niet verplaatst worden als gevolg van de concentratie. Daarbij
komt dat Immediator hoofdzakelijk op de locatie van de klant werkzaam is. Dit wijzigt niet als
gevolg van de concentratie.
d.

Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op locaties worden
voorzien en beschrijf welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Er zal geen sprake zijn een wijziging in schaalgrootte van de zorgverlening op locaties.

e.

Geef aan welke andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke
gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt.

De zorgprocessen op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg van Blijwerkt en Immediator
zullen integraal in stand blijven. Er zullen bijgevolg geen wijzigingen gaan plaatsvinden voor de
werknemers van de klanten van Blijwerkt en Immediator. Het gaat hier enkel om een wijziging op
aandeelhoudersniveau.
f.

Beschrijf welke cultuurverschillen er bestaan tussen de betrokken organisaties. Motiveer of
deze cultuurverschillen integratierisico’s met zich meebrengen en zo ja, welke maatregelen
zullen worden genomen om deze risico’s te ondervangen.

Aangezien er geen integratie zal plaatsvinden tussen de primaire bedrijfsvoering van Immediator
en Blijwerkt worden er geen problemen verwacht ten aanzien van eventuele cultuurverschillen.
Overigens wordt zowel binnen Blijwerkt als binnen Immediator in de advisering zoveel mogelijk
aangesloten op het zg. gedragsmodel. Dat betekent dat de visie op de dienstverlening nu al met
elkaar in lijn is.

g.

Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot
en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Zoals hierboven beschreven, zijn er geen veranderingen voorzien. Zodra de NZa goedkeuring heeft
gegeven en de andere opschortende voorwaarden zijn vervuld, zal de voorgenomen concentratie
worden geïmplementeerd.

h.

Beschrijf de belangrijke risico’s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen
voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico’s zullen worden ondervangen. Geef
aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.
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Er zijn geen belangrijke risico’s gesignaleerd, omdat er geen sprake zal zijn van een integratie- of
veranderproces.
II.4

Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende
afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf).
a. Beschrijf de veranderingen die gaan plaatsvinden in de ondersteunende afdelingen na de
voorgenomen concentratie.
Voor de ondersteunende diensten heeft Immediator geen eigen mensen in dienst. Deze
werkzaamheden besteedt Immediator nu uit aan derden. Na de eventuele samenvoeging van de
werkzaamheden met BlijWerkt worden de werkzaamheden uitgevoerd door de medewerkers die nu
deze werkzaamheden al uitvoeren bij BlijWerkt. Het samenvoegen van de ondersteunende
werkzaamheden zal dus geen personele consequenties tot gevolg hebben.
In de reactie van de OR van Blijwerkt (Bijlage 5) wordt gedoeld […].

b.

Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het
integratie-/veranderproces.

Zoals hierboven aangegeven zal de gehele organnisatie van Immediator in stand blijven. Alleen
externe ondersteuning van Immediator wordt mogelijk op termijn ingevuld door Blijwerkt. […]. Er
is dus geen sprake van een integratie-/veranderproces.
c.

Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden
gemaakt.

De financiële werkzaamheden voor Immediator worden pas door Blijwerkt overgenomen van
externe partijen nadat:
[…];
[…].
d.

Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen in de ondersteunende
processen te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b.
[…].

e.

Beschrijf de belangrijke risico’s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen
voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico’s zullen worden ondervangen.

Er zijn geen belangrijke risico’s gesignaleerd, […].

II.5

Beschrijf hoe de voorgenomen concentratie wordt gefinancierd en wat de verwachte financiële
gevolgen zijn van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de
concentratie.
[…].

II.6

Beschrijf welke synergievoordelen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie. Indien
van toepassing: beschrijf hoe een negatieve financiële situatie van (één van) de betrokken
organisatie(s) wordt omgebogen na de voorgenomen concentratie.
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Doordat er geen operationele samenvoeging van beide organisaties plaatsvindt, zijn de verwachte
synergievoordelen beperkt. Wel zullen op termijn mogelijk enkele ondersteunende activiteiten, die
nu door externe partijen worden ingevuld bij Immediator, worden samengevoegd maar ook
hiervoor zijn de synergievoordelen beperkt. Beide organisaties kennen geen negatieve financiële
situatie waardoor de eventuele synergievoordelen niet noodzakelijk zijn.
II.7

Neem een geconsolideerde meerjarenprognose op (minimaal 5 jaren vanaf de voorgenomen
concentratie). Overleg eventuele andere documenten waaruit de verwachte financiële gevolgen
blijken
Onderstaand is de meerjarenbegroting opgenomen over de periode 2019-2022.
[…]

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

II.8

Prognose van de balans (bijvoegen).
Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen).
Analyse synergievoordelen (bijvoegen).
Integratiekosten (bijvoegen).
Businessplan (bijgevoegen).
Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen).
Prognose van de financiële ratio’s (bijvoegen).
Anders, namelijk:
(bijvoegen).

Beschrijf bij onderdelen a t/m d de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn
betrokken bij het concentratievoornemen.

a.

Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot
stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van cliënten. Beschrijf hiertoe het proces
dat met clïenten is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de
adviezen en andere relevante documenten.
Blijwerkt noch Immediator heeft een cliëntenraad aangezien beide ondernemingen niet onder
de reikwijdte van de Wmcz vallen.

b.

Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie
tot stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Beschrijf hiertoe
het proces dat met het personeel is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen,
reacties op de adviezen en andere relevante documenten.

Blijwerkt:
De OR van Blijwerkt is op 16 januari 2019 gevraagd om advies te geven over de voorgenomen
overname van Immediator, waarbij de OR uitgebreid is ingelicht over alle mogelijke gevolgen van
de overname (zie Bijlage 3.)
De directie van Blijwerkt heeft per e-mail van 25 maart 2019 schriftelijk gereageerd op een aantal
vragen van de OR die gesteld zijn in de verlegvergadering (zien Bijlage 4). De OR heeft op 24
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april 2019 een reactie gegeven op de adviesaanvraag waarbij de OR een positief advies heeft
gegeven over de voorgenomen overname van Immediator (zie Bijlage 5).
Immediator:
Immediator heeft geen OR aangezien zij, gezien haar personeelsbestand, niet verplicht is om op
basis van de WOR een OR in te stellen. Immediator heeft het personeel zorgvuldig in etappes
meegenomen in de bedoeling van de voorgenomen transactie waarbij autonomie onder een holding
met intact laten van de dienstverlening en de aansturing daarvan als uitgangspunt gold met
behoud van werkgelegenheid. Het personeel is per brief van 5 juni 2019 formeel op de hoogte
gesteld van de voorgenomen overname door Blijwerkt (zie Bijlage 6.)
De contactpersoon van het personeel is […]
c.

Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie dienen te zijn betrokken. Vermeld
daarnaast of goedkeuring van deze stakeholders is vereist voor de voorgenomen concentratie
en neem de contactgegevens van deze stakeholders op.

De zelfstandig gevestigde bedrijfs- en verzekeringsartsen waar Immediator mee samenwerkt zijn
op 5 juni 2019 schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorgenomen concentratie. Deze hoeven
geen goedkeuring te geven aan de transactie (zie Bijlage 7).
Er zijn verder geen stakeholders betrokken bij de onderhavige concentratie. Dit is met name het
gevolg van het feit dat beide partijen Arbodienstverlener zijn. Zo contracteren Blijwerkt en
Immediator niet met zorgkantoren (Wlz) of zorgverzekeraars (Zvw).

d.

Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om
een concentratie tot stand te brengen en beschrijf hoe is omgegaan met de inbreng van de
stakeholders. Neem hiertoe een korte inhoudelijke weergave op van het traject dat is
doorlopen met betrokken stakeholders. Overleg onderbouwende documentatie.

De zelfstandig gevestigde bedrijfs- en verzekeringsartsen waar Immediator mee samenwerkt zijn
op 5 juni 2019 schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorgenomen concentratie. Deze hoeven
geen goedkeuring te geven aan de transactie (zie Bijlage 7).
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ONDERDEEL III – Cruciale zorg
Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de continuïteit
van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt.
III.1

Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden.
☐
☐
☐
☐
☐
☒

III.2

ambulancezorg
spoedeisende hulp
acute verloskunde
crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
Wlz-zorg
geen cruciale zorg

Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij
ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de
concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere
een reistijdenanalyse.
N.v.t.

III.3

Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij
SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de
daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.
n.v.t.

III.4

Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute
verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de
concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere
een reistijdenanalyse.
N.v.t.

III.5

Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan
aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de
geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties.
N.v.t.

III.6

Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, of de voorgenomen concentratie
veranderingen met zich mee zal brengen in de sociale context waarin betrokken organisatie(s) Wlzzorg levert of leveren.
N.v.t.
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ONDERDEEL IV – Overige informatie en bijlagen

IV.1

Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de
beoordeling?
geen

IV.2

Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd.
Bijlagen:
1a t/m 1c. Volmachten Blijwerkt en Immediator
2a t/m 2c. Share purchase agreement d.d. 29 mei 2019 getekend door partijen
3. Adviesaanvraag OR Blijwerkt d.d. 16 januari 2019
4. Reactie directie op vragen OR Blijwerkt
5. Advies OR Blijwerkt
6. Brief aan personeel Immediator
7. Brief van Immediator aan bedrijfs- en verzekeringsartsen

