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Voorwoord 

Partijen constateren dat het huidige sociaal plan van het Albert Schweitzer ziekenhuis 
aanvulling behoeft. Dit addendum treedt in werking na een definitief besluit van de RvB, na 
het advies van de Ondernemingsraad, over één of meer organisatieveranderingen 
uitsluitend als gevolg van de overhead waarde analyse als onderdeel van het programma 
Gezond Vooruit. 
De werkgever verwacht de volgende reorganisatieplannen in te dienen: 
1. Leerhuis 
2. Communicatie 
3. KV&I 
4. F&V 
5. l&A 
6. Facilitair (mogelijk opgesplitst in verschillende reorganisatieplannen) 

Dit addendum heeft, net als het onderliggende Sociaal Plan, als einddatum 5 december 2019. 
Zowel het sociaal plan als het addendum gelden voor alle reorganisaties met een definitief 
besluit van de Raad van Bestuur vóór 5 december 2019. 
De reorganisatieplannen in het kader van de overhead waarde analyse van bovengenoemde 
eenheden vallen onder dit addendum plus onderliggend sociaal plan, ook als de einddatum 5 
december 2019 reeds verstreken is. 

Partijen hebben overeenstemming bereikt over een aantal afspraken en deze zijn vastgelegd 
in dit addendum. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar afspraken die in plaats van 
artikelen van het sociaal plan van kracht zijn en artikelen die in aanvulling op of als nadere 
uitwerking van het sociaal plan zijn overeengekomen. 

De weg naar het UWV in het kader van gedwongen ontslag als gevolg van de reorganisatie is 
op grond van het sociaal plan en addendum uitgesloten. Ontslag kan alleen aan de orde zijn 
in de volgende twee situaties: 

1. De werknemer weigert een passende functie te aanvaarden (na gehoord hebbende 
adviescommissie sociale begeleiding). 

2. De werknemer werkt niet mee aan of komt afspraken uit het mobiliteitstraject niet na, 
ook niet na een schriftelijke waarschuwing van de werkgever te hebben ontvangen. 

I 	Afspraken die in de plaats komen van de afspraken in het huidige sociaal plan 

1. 	Boventalligheid wordt bepaald na toepassing van het afspiegelingsbeginsel over de in 
het reorganisatieplan beschreven uitwisselbare functies op de door de reorganisatie 
getroffen afdeling, zoals gedefinieerd in het reorganisatieplan. Het 
afspiegelingsbeginsel houdt in dat de leeftijdsopbouw binnen een categorie 
uitwisselbare functies na de organisatieverandering verhoudingsgewijs zoveel 
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mogelijk gelijk blijft met de leeftijdsopbouw van voor de organisatieverandering. Om 
dit te verwezenlijken worden de werknemers op een peildatum conform de 
uitvoeringsregels van het UWV ingedeeld in leeftijdscategorieën. Binnen elke 
leeftijdscategorie wordt het anciënniteitbeginsel dan weer toegepast. 

Een functie is uitwisselbaar met een andere functie, indien de functies vergelijkbaar 
zijn voor zover het betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste 
kennis, vaardigheden en competenties en de tijdelijke of structurele aard van de 
functie en het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning 
gelijkwaardig zijn en de functie in dezelfde afdeling is gepositioneerd. 

De peildatum voor het vaststellen van de boventalligheid is de datum van het besluit 
van de werkgever over de organisatieverandering, gehoord het advies van de 
ondernemingsraad. 

2. 	In afwijking van artikel 3.5 uit het huidig sociaal plan wordt bij herplaatsing van 
boventallige werknemers bij het aanbieden van functies de volgende volgorde 
aangehouden: 

a. Een uitwisselbare functie 

b. Een passende functie die is ingedeeld in dezelfde functiegroep 

c. Een passende functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep 

d. Een passende functie die is ingedeeld in een lagere functiegroep 

Indien er geen passende functie voorhanden is, kan werkgever ook een geschikte 
functie aanbieden. 

Voor het herplaatsen op een uitwisselbare functie wordt zo veel mogelijk het 
omgekeerde afspiegelingsbeginsel aangehouden indien er meerdere boventallige 
werknemers in aanmerking komen voor herplaatsing op een uitwisselbare functie. 
Voor herplaatsing in een passende functie of een geschikte functie geldt het 
anciënniteitsbeginsel als leidend principe. 

Een passende functie kan ook een nieuwe functie zijn. 

De stappen beschreven onder 2 a tot en met d worden eerst doorlopen op 
afdelingsniveau en daarna voor het hele ziekenhuis. 
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II 	Afspraken die in aanvulling op of als nadere uitwerking van afspraken in het huidig sociaal 

plan zijn overeengekomen 

a. Algemeen 

1. Vrijstelling van werk 

De boventallige werknemer, waarmee een mobiliteitsplan wordt opgesteld, wordt voor 

minimaal 20% van zijn arbeidsduur vrijgesteld van werk door de werkgever. Doel van de 

vrijstelling is de kansen op een succesvolle herplaatsing zo optimaal mogelijk te benutten. Na 

overleg tussen werkgever en werknemer zullen de hierover gemaakte afspraken worden 

vastgelegd. 

2. Aanvang mobiliteitstraject 

Het mobiliteitstraject genoemd in artikel 3.7 van het sociaal plan start twee weken na de dag 

waarop de Raad van Bestuur de werknemer schriftelijk boventallig verklaart. In de eerste 

maand na boventalligheidsverklaring vindt een intakegesprek plaats. Indien binnen een 

maand na boventalligheidsverklaring geen intakegesprek heeft plaatsgevonden en dit niet 

aan de werknemer te wijten is, wordt de duur van het mobiliteitstraject verlengd met het 

aantal dagen dat het intakegesprek later plaatsvindt. 

3. In aanvulling op artikel 3.2 zal het reorganisatieplan een overzicht van uitwisselbare 

functies bevatten. 

b. Mobiliteitsbevorderende maatregelen 

1. Anticiperen op ontwikkelingen: premobiliteit 

a. 	De fase 'premobiliteit 1  is van toepassing als: 
* duidelijk is dat op afzienbare termijn de functie van een groep werknemers binnen 

een specifieke bedrijfsvestiging zal vervallen ten gevolge van een reeds voorziene 
reorganisatie, waarbij functies worden opgeheven of in formatie verminderd; én 

* een formeel besluit van de raad van bestuur nog niet is genomen. 

Het doel van deze fase is boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen door actief door-
en uitstroom van werknemers binnen die functiegroep waarin boventalligheid wordt 
verwacht te bevorderen in de tijd die beschikbaar is tot het formele besluit van de raad 
van bestuur. 

b. Status premobiele werknemer 
De werkgever besluit na overleg met de ondernemingsraad om werknemers in de 
functie(s) waar boventalligheid kan optreden de status premobiel te verlenen, waarbij 
tevens de ingangsdatum van de premobiliteit wordt vastgesteld. Premobiele werknemers 
zijn niet boventallig verklaard. De werkgever informeert de betrokken werknemers 
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schriftelijk over de voorgenomen organisatieverandering, de fase van premobiliteit, het 
aantal werknemers (fte) dat hier maximaal gebruik van zou kunnen maken, de duur en het 
proces van premobiliteit. 

c. Faciliteiten premobiele werknemers 
Premobiele werknemers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de mobiliteit 
bevorderende maatregelen (m.u.v. mobiliteitsinstrumenten 2b, externe werk naar 
werkbegeleiding). Indien de premobiele werknemer gebruik maakt van de vrijwillige 
vertrekregeling heeft hij naast de mobiliteitspremie recht op de hoogste snelle 
beslisserspremie. Deze snelle beslisserspremie wordt bovendien verhoogd met 1 
ma andsa  lads.  

d. Duur premobiliteit 
Uitgangspunt is dat de fase van premobiliteit gekoppeld is aan de periode tussen het 
indienen van een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad en in ieder geval eindigt op de 
datum van het formele besluit van de raad van bestuur over de reorganisatie of wanneer 
de premobiliteit de te verwachte boventalligheid heeft voorkomen. 

2. Mobiliteitsinstrumenten  

Als meer concrete (maar niet uitputtende) uitwerking van artikel 3.7 van het sociaal plan 

biedt de werkgever in het persoonlijke mobiliteitstraject (op maat) boventallige 

werknemers de volgende mogelijkheden gericht op het verbeteren van het 

toekomstperspectief van de werknemer aan: 

a) Ondersteuning aangeboden door de afdeling P&O 

Centrale regiefunctie over interne en externe mobiliteit. Aanspreekpunt interne 

mobiliteit. Intakegesprek, stimuleren interne mobiliteitsmogelijkheden, inventariseren 

en aanbieden in- en externe vacatures, faciliteren voorlichting, scholing, 

pensioengesprekken en financieel advies, reguliere evaluatie werk naar werk 

begeleiding,  etc.  

b) Ondersteuning aangeboden door externe werk naar werkbegeleiding 

Actieve werk naar werkbegeleiding door persoonlijke coach die de kans vergroot op een 

interne! externe baan, voorlichting, start- en begeleidingsgesprekken, mobiliteitsadvies, 

plan van aanpak, inventariseren externe vacatures, mobiliteitstraject waarvan de 

invulling afhankelijk is van de individuele competenties! loopbaanwensen! 

(psychosociale of financiële) vraag, genoten opleidingen, arbeidsmarktpotentieel. 

Denk daarbij aan maatwerkinstrumenten zoals omgaan met verandering, 

loopbaanonderzoek, zelfanalyse, opstellen persoonlijk profiel, praktisch scholingsadvies, 

netwerk- en sollicitatietraining, (digitaal) vinden van vacatures, voorbereiden 

solliciteren cq arbeidsmarktbenadering. 
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c) Ruimte voor de werknemer om zelfstandig te komen met voorstellen die leiden tot 
verbetering van het toekomstperspectief van de boventallige werknemer. De 
voorstellen worden op basis van redelijkheid en billijkheid beoordeeld door de 
werkgever. 

d) Zie bijlage voor proces en rollen t.a.v. mobiliteit. 

3. Sollicitatie en reiskosten 

In aanvulling op artikel 4.5 van het sociaal plan heeft de werknemer niet alleen recht op 
betaald verlof voor het voeren van sollicitatiegesprekken bij externe werkgevers, maar 
ook recht op een tegemoetkoming in de reiskosten die ten behoeve van 
sollicitatiegesprekken binnen Nederland worden gemaakt, tenzij de potentiele nieuwe 
werkgever deze vergoedt. Vergoeding van de reiskosten vindt plaats op basis van de 
laagste klasse van het openbaar vervoer of middels C 0,19 netto per kilometer aan de 
hand van de ANWB routeplanner op basis van de snelste route. Reiskosten kunnen op de 
gebruikelijke manier via Mijn InSite worden gedeclareerd. 

4. Loonsuppletie externe functie 

De boventallige werknemer die tijdens de duur van het mobiliteitstraject een externe 
functie aanvaardt, komt in aanmerking voor een aanvulling op het salaris indien: 

a. zijn arbeidsomvang bij de nieuwe werkgever gelijk is aan de arbeidsomvang bij 
het ASz, maar het salaris lager is dan het bij ASz laatstgenoten salaris; 

b. zijn arbeidsomvang bij de nieuwe werkgever groter is, maar het salaris per uur 
lager ligt dan hij laatstelijk bij ASz verdiende, in welk geval gekeken wordt naar 
het salarisverschil dat zou bestaan indien hij bij de nieuwe werkgever een gelijke 
arbeidsomvang zou hebben als laatstelijk bij ASz; 

c. zijn arbeidsomvang bij de nieuwe werkgever kleiner is en het salaris per uur lager 
ligt dan hij laatstelijk bij ASz verdiende, in welk geval gekeken wordt naar het 
salarisverschil dat zou bestaan indien hij bij het ASz een gelijke arbeidsomvang 
zou hebben gehad als bij de nieuwe werkgever. 

Een vereiste voor toekenning van een suppletie op basis van dit artikel is dat werknemer 
maandelijks, gedurende de termijn van de suppletie, een kopie van de loonstrook bij zijn 
nieuwe werkgever aan ASz verstrekt. 

De aanvulling is gelijk aan het onder sub a, sub b of sub c geduide salarisverschil, met een 
maximum van 30% van het laatstelijk bij ASz genoten bruto maandsalaris. 
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De aanvulling bedraagt: 

• Gedurende de eerste 12 maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever: 100% 

van het verschil, met een maximum van 30% van het laatstelijk bij ASz genoten bruto  
safaris.  

• Gedurende de daarop volgende 12 maanden dat het dienstverband bij de nieuwe 

werkgever voortduurt: 50% van het verschil, met een maximum van 30% van het 

laatstelijk bij ASz genoten bruto salaris. 

De boventallige werknemer kan slechts één keer een beroep doen op loonsuppletie voor 

de duur van maximaal 2 jaar. 

De loonsuppletie is niet van toepassing indien de werknemer gebruik maakt van de 

vrijwillige vertrekregeling. 

5. Aanvulling terugkeergarantie 

In aanvulling op artikel 4.7 van het sociaal plan zal de werkgever de boventallige 

werknemer indien deze daarom vooraf schriftelijk verzoekt onbetaald verlof verlenen 

voor de duur van maximaal 1 jaar indien de werknemer bij de nieuwe werkgever een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband 

accepteert. 

Deze terugkeergarantie is niet van toepassing indien de werknemer gebruik maakt van 

de vrijwillige vertrekregeling. 

6. Aanvulling detachering 

Partijen bij dit addendum willen het gebruik van het instrument detachering bevorderen 

als manier om een tijdelijk dienstverband met een nieuwe werkgever te overbruggen. 

Om die reden is in aanvulling op artikel 4.4. van het sociaal plan overeengekomen dat de 

werkgever de boventallige werknemer die daarom verzoekt zal detacheren naar een 

nieuwe werkgever. Dit op voorwaarde dat de nieuwe werkgever de werknemer een 

functie voor bepaalde tijd aanbiedt met uitzicht op een vast dienstverband. 

Indien de detachering leidt tot een dienstverband bij een nieuwe werkgever kan de 

werknemer geen aanspraak maken op de vrijwillige vertrekregeling. 

7. Vrijwillige vertrekregeling 

1. Mobiliteitspremie 

De boventallige werknemer, met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die op eigen 

verzoek binnen twaalf maanden na het boventallig worden zijn of haar dienstverband 
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beëindigt, krijgt een mobiliteitspremie. Deze premie wordt niet toegekend door de 

werkgever als er een passende functie binnen het ASZ beschikbaar is. 

De hoogte van de mobiliteitspremie bedraagt: 

• 1/3 deel van het maandsalaris per dienstjaar in de eerste 10 jaar van het 

dienstverband; 

• 1/2 deel van het maandsalaris per dienstjaar na het 10e jaar van het 

dienstverband; 

• Als de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder 

is en ten minste 10 jaar in dienst is geweest, dan geldt voor elke periode van zes 

maanden dat het dienstverband vanaf het bereiken van de 50-jarige leeftijd 

heeft geduurd, 1/2  deel van het maandsalaris. 

Onder salaris wordt in het kader van de berekening van de mobiliteitspremie, verstaan 

het  safaris  dat bepalend is voor berekening van een transitievergoeding (zoals nader 

uitgewerkt in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding en 

de Regeling looncomponenten en arbeidsduur). 

In een vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen dat de beëindiging van het 

dienstverband plaatsvindt met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. De 

werknemer kan bij acceptatie geen aanspraak maken op de activeringsregeling conform 

CAO. De datum van uitdiensttreding wordt in overleg tussen ASz en werknemer bepaald. 

Bij de aanvaarding van de mobiliteitspremie kan de werknemer geen beroep doen op de 

overige aanspraken verwoord in het sociaal plan en addendum. 

De maximale mobiliteitspremie kan niet hoger zijn dan C 77.000 bruto en kan tevens niet 

hoger zijn dan het nog te ontvangen salaris tot aan de AOW gerechtigde leeftijd. 

2. Snelle beslisserspremie 

De boventallige werknemer, met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die op eigen 

verzoek binnen 4 maanden nadat hij boventallig is verklaard een 

vaststellingsovereenkomst ondertekent in het kader van deelname aan de vrijwillig 

vertrekregeling, wordt boven op de mobiliteitspremie in artikel 7.1 van het addendum 

een snelle beslisserspremie toegekend ter hoogte van: 

• zeven bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld, exclusief overige 

emolumenten, indien de vaststellingsovereenkomst wordt getekend in de eerste 

twee maanden na dagtekening van de boventalligverklaring; 

• vier bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld, exclusief overige 

emolumenten, indien de vaststellingsovereenkomst wordt getekend in de derde 

maand na dagtekening van de boventalligverklaring; 

• twee bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld, exclusief overige 

emolumenten, indien de vaststellingsovereenkomst wordt getekend in de vierde 

maand na dagtekening van de boventalligverklaring. 
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De totale hoogte van de vrijwillige vertrekregeling (mobiliteitspremie + de eventuele 

snelle beslisserspremie) kan niet meer bedragen dan het nog te ontvangen salaris tot aan 
de AOW gerechtigde leeftijd. 

8. Plaatsmakersregeling  

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en die werkzaam zijn in 
een functie waarbinnen arbeidsplaatsen vervallen, kunnen gedurende een periode van 4 
maanden na de boventalligverklaring van hun collega's verzoeken om deelname aan de 
plaatsmakersregeling. 
Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die niet werkzaam zijn 
in een functie waarbinnen arbeidsplaatsen vervallen, kunnen in de tweede, derde en 
vierde maand na boventalligverklaring verzoeken om deelname aan de 
plaatsmakersregeling. Deze verzoeken worden vanaf de vierde maand in behandeling 
genomen omdat de plaatsmakers binnen de bij de reorganisatie betrokken functies te 
allen tijde voorrang hebben. 

De plaatsmaker komt in aanmerking voor de mobiliteitspremie en de snelle 
beslisserspremie. 
De totale hoogte van de plaatsmakersregeling kan niet hoger zijn dan €45.000 bruto en 
kan tevens niet hoger zijn dan het nog te ontvangen salaris tot aan de AOW gerechtigde 
leeftijd. 
De werknemer die gebruik maakt van de plaatsmakersregeling treedt uit dienst en kan 
geen aanspraak maken op andere regelingen en faciliteiten uit het Sociaal Plan en dit 
addendum. 

Aan de plaatsmakersregeling zijn de volgende aanvullende voorwaarden verbonden: 

• het vertrek moet leiden tot een reductie van het aantal boventalligen (er kunnen niet 
meer plaatsmakers zijn dan het aantal boventalligen) en vooraf schriftelijk akkoord 
zijn bevonden door de werkgever; 

• de plaatsmaker is, op het moment dat hij aangeeft zijn dienstverband te willen 
beëindigen alsmede op de daadwerkelijke datum van beëindiging, niet 
arbeidsongeschikt; 

• de werkgever is op het moment dat de plaatsmaker aangeeft zijn dienstverband te 
willen beëindigen alsmede op de daadwerkelijke datum van beëindiging, niet 
voornemens de arbeidsovereenkomst -om andere redenen dan reorganisatie- met 
de plaatsmaker te beëindigen; 

• In een vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen dat de beëindiging van het 
dienstverband plaatsvindt met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. 
De werknemer kan bij acceptatie geen aanspraak maken op de activeringsregeling 
conform cao; 

• De datum van uitdiensttreding wordt in overleg tussen ASz en werknemer bepaald. 
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9. Vrijwillige vermindering dienstverband 

Werknemers die werkzaam zijn in een functie waarbinnen arbeidsplaatsen vervallen, 
maar die niet boventallig zijn verklaard, kunnen binnen een periode van 2 maanden 
nadat de boventalligverklaring van hun collega's schriftelijk is bevestigd, verzoeken om 
vermindering van hun arbeidsomvang (dienstverbandpercentage), met als voorwaarde 
dat een dienstverband overblijft van minimaal 16 uur per week. Werkgever beslist of 
zo'n verzoek wordt aanvaard. In de eerste twaalf maanden na vermindering van de 
arbeidsomvang ontvangt werknemer een suppletie op het salaris ter hoogte van 50% van 
het brutosalaris inclusief vakantiegeld, exclusief overige emolumenten, over de uren 
waarmee de arbeidsomvang is verminderd. 
Iedere werknemer die dit aanbod doet, kan vanaf het moment van aanvaarding door de 
werkgever twee jaar lang aanspraak maken op uitbreiding van zijn/haar uren als hiervoor 
(weer) vacatureruimte ontstaat. Voorwaarde voor het toekennen is dat de UWV 
wederindiensttredingsvoorwaarde niet van toepassing is en er geen boventallige 
werknemer is die hiervoor in aanmerking komt. Indien er meerdere werknemers een 
verzoek hebben ingediend worden de beschikbaar komende uren toegekend op basis 
van het anciënniteitbeginsel. 

10. Uitbreiding kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen 

In aanvulling op artikel 4.9 is de boventallig verklaarde werknemer wiens dienstverband 
eindigt niet gehouden tot terugbetaling van eventuele openstaande studiekosten, MKA 
(bijv. de fietsregeling) en verhuiskosten. De per datum einde dienstverband (restant) 
schulden voor deze kosten worden kwijtgescholden door werkgever. Voor eventuele 
overige kosten of schulden biedt de werkgever in afstemming met werknemer een 
redelijke afbetaalregeling aan of geldt een maatwerkoplossing. Indien er sprake is van 
een terugkeergarantie of detachering wordt deze kosten pas kwijtgescholden nadat de 
terugkeergarantie is verlopen of een detacheringsperiode heeft geleid tot een 
dienstverband. 

11. Verhuiskostenvergoeding  

Aan de boventallige werknemer die wegens het aanvaarden van een externe functie 
tijdens het mobiliteitstraject buiten zijn woonwerkgebied door zijn nieuwe werkgever 
wordt verplicht om te verhuizen maar daarbij niet in aanmerking komt voor een 
verhuiskostenvergoeding, vergoedt het ASz de verhuiskosten op basis van de 
voorwaarden uit de verhuiskostenregeling uit de CAO Ziekenhuizen 2017-2019. Indien de 
nieuwe werkgever een verhuiskostenvergoeding met een lagere vergoeding kent, wordt 
de verhuiskostenvergoeding door het ASz aangevuld tot het niveau van de 
verhuiskostenvergoeding op basis van de CAO Ziekenhuizen 2017-2019. Werknemer 
dient hiervoor een verklaring van de nieuwe werkgever te overleggen waaruit blijkt 
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hoeveel er (niet) vergoed wordt. Indien er sprake is van een terugkeergarantie of 
detachering wordt deze vergoeding uitgekeerd nadat de terugkeergarantie is verlopen of 
een detacherings periode heeft geleid tot een dienstverband. 

12. Reiskostenvergoeding 

Aan de boventallige werknemer die tijdens het mobiliteitstraject in dienst treedt bij een 
nieuwe werkgever en uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst met die werkgever geen 
of een lagere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangt dan waarop de 
werknemer tijdens zijn arbeidsovereenkomst met ASZ recht had op grond van de CAO 
Ziekenhuizen 2017-2019, kent het ASz aan de werknemer gedurende een periode van 
maximaal één jaar na indiensttreding bij zijn nieuwe werkgever, of zoveel korter als dat 
de nieuwe arbeidsovereenkomst duurt, deze vergoeding c.q. een aanvulling op deze 
vergoeding toe tot het bedrag van genoemde CAO regeling. Dit bedrag wordt eenmalig 
uitgekeerd bij uitdiensttreding. 

Slotbepaling 

Gedurende de uitwerking en de uitvoering van de door de werkgever vastgestelde 
reorganisatie(s) als gevolg van de overhead waarde analyse als onderdeel van het programma 
Gezond Vooruit zal er op een aantal momenten overleg met de vakbonden worden gevoerd over 
de voortgang en de eventuele knelpunten die optreden. Daarbij worden de vakbonden onder 
meer geïnformeerd over de geleverde mobiliteitsinspanningen en de afname van de 
boventalligheid. Het voortgangsoverleg zal in ieder geval twee (en indien nuttig drie) keer per 
jaar plaatsvinden. 
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Extern: einde 
arbeidsover- 
eenkomst 

Intern: mutatie 

Bijlage: mobiliteitsproces na boventalligheid 

     

k 
Afd. hfd. + P&O adv. 
Bespreken het plan 
+ proces in team 

  

Voorgenomen 
besluit RvB 

  

    

         

         

 

Reorganisatieplan 
na advies OR + 

definitief besluit 
RvB 

       

Opm.: alle boventalligen worden op ' 
dezelfde dag persoonlijk (gesprek) 
geïnformeerd door afd. hfd. + P&O 

adviseur. Mocht dit voor de mdw niet 
mogelijk zijn dan telefonisch. 

     

Afd.hfd.+ P&O adv 
voert gesprek met , 
boventallige mdw. 
Daarnaast krijgt 
boventallig mdw 

een brief 

      

    

Afd. hfd. Voert 
gesprek met hele 

team incl P&O adv. 

    

      

           

 

Intakegesprek met ll 
mobiliteitsadviseursid 

van P&O 

     

Kennisma  king  
bureau externe 

begeleiding (werk 
naar weri0 

    

Persoonlijk 
mobiliteitsPlar,  

    

Akkoord 
mobilteitsadviseur 
P&O (+check afd. 

hfci 

    

Begeleiding werk 
intern/ extern werk 

is 

Nieuwe baan 
intern/extern 

(i 	Einde traject 
evaluatie gericht op 
het vinden van een 
maatwerkoplossing 

Maatwerkregeling , 

Nazorg 
mobilteitsadviseur 

12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

