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Preambule 

Medio 2012 is de Noordelijke Laboratorium Groep (NLG) ontstaan uit een fusie tussen het 
Laboratorium voor Infectieziekten (Lvl) en Lab Noord. Begin 2014 is NLG, Certe geworden. 
Bij Certe werken ca 1000 medewerkers verdeeld over de regio's Groningen, Drenthe en Friesland. 

Na een eerste periode van verkenning en integratie is begin 2013 een start gemaakt met het 
aanscherpen van de ambitie en ontwikkelrichting voor de organisatie voorde komende jaren. 
Dit heeft geresulteerd in een Routeplan 2013-2015, Certe Is volop bezig met een nieuw 
Meerjarenplan, dat waarschijnlijk in augustus 2017 gereed is. 

De Nederlandse laboratoriumbranche bevindt zich door een aantal ontwikkelingen in een cruciale fase. 
Allereerst leent laboratoriumdiagnostiek zich bij uitstek voor grensoverschrijdende dienstverlening en 
is de druk van internationale concurrentie al jaren voelbaar. Buiten onze landsgrenzen zijn Europese 
en mondiale spelers actief van ongekende omvang. Door hun schaalgrootte en de daaruit 
voorvloeiende inkoopvoordelen en voordelen voortvloeiend uit de investeringsgroeiwetten, kunnen zij 
hun afnemers tarieven en diensten bieden die moeilijk te evenaren zijn door Nederlandse laboratoria. 
Daarnaast kunnen zij zich ten gevolge van de lnvesteringsgroeiwetten veel sneller ontwikkelen. De 
belangrijkste financiers van laboratoria in Nederland, de zorgveïlekeraars en de ziekenhuizen, zien dit 
ook. De hieruit voorvloeiende prijsdruk maakt, in combinatie met een gewij�igd financieringsmodel in 
de eerstelijnsdienstverlenlng, dat schaalvergroting in de Nederlandse Laboratoriumbranche 
onontkoombaar is. 
Ten tweede zal de arbeidsproductiviteit door automatisering, robotisering en logistieke veranderingen 
- ook in het kader van de (internationale) concurrentie - sterk (moeten) toenemen.
Ten derde zullen door wijzigingen in de contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen -
waardoor de functie van ziekenhuizen wijzigt en/of bepaalde behandelingen worden beëindigd dan
wel minder laboratoriumondeïloek vergen - werkzaamheden bij de medische laboratoria vervallen.
Ten slotte zullen de werkzaamheden in trombosediensten als gevolg van verbeterde medicatie en
volgmogelijkheden de komende jaren sterk afnemen.

Certe zal verder moeten groeien en blijvend moeten verbeteren om de uit schaalvergroting 
voortvloeiende voordelen in cHe omvang te realiseren die noodzakelijk is om binnen dit internationale 
speelveld een positie te behouden. Die groei is onder meer gerealiseerd door de fusie met KCL, die op 1-
1-2015 heeft plaatsgevonden en zal op korte termijn worden gevolgd door een bestuurlijke fusie met
!zore en op iets langere termijn door een juridische fusie met de Trombosedienst Leeuwarden.

Bovengenoemde ontwikkelingen zullen leiden tot organisatieveranderingen welke noodzakelijk zijn 
om de continuïteit van de organisatie en de continuïteit van dienstverlening te kunnen waarborgen. 
Gezien haar positie in de regio reikt de verantwoordelijkheid van Certe immers verder dan alleen haar 
eigen organisatie-belang: als de continuïteit van Certe in het geding komt dan zal dat immers grote 
consequenties hebben voor de patiënt, aangezien de dienstverlening door Certe een onmisbare schakel 
in de zorgketen in Noord Nederland is, zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn. Het is daarbij naar 
de mening van Certe onvermijdelijk dat het aantal arbeidsplaatsen bij Certe, met name (maar niet 
alleen) in functies zoals medewerker Trombosedienst en analist, in een tijdsbestek van 3 tot S jaar 
sterk zal teruglopen. 

Met inachtneming van het bovenstaande maakt dit Sociaal Plan een onderscheid tussen twee varianten 
organisatiewijzigingen, te weten: 

A) Organisaliewijzigingen die hoofdzakelijk voorlvloeien uit beleidsbeslissingen van de werkgever,
Deze veranderingen in de organisatie kunnen wel gevolgen hebben voor de functie van
werknemers, maar gedwongen ontslagen zijn daarin niet aan de orde.
In deze situatie Is sprake van een Sociaal Plan dat de werknemer de garantie geeft van herplaatsing
in een gelijkwaardige of passende functie met een salarisgarantie en aanspraak op een pakket
mobiliteits-bevorderende maatregelen. De werkgever heeft in deze variant een grote mate van
vrijheid in het (her)plaatsen van werknemers.
De A-variantis de standaardsituatie, waarop dit Sociaal Plan "automatisch" van kracht is;
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8) Ingrijpende organisatiewijzigingen, die worden beïnvloed door externe ontwikkelingen waarbij
ontslagen om bedrijfseconomische redenen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten.
Als de werkgever onverhoopt constateert dat ingrijpende maatregelen wellicht noodzakelijk
zijn, zal hij vroegtijdig in overleg treden met de werknemersorganisaties. In dit overleg kan,
wanneer daarover tussen werkgever en werknemersorganisaties overeenstemming is
bereikt, de B-variantvan toepassing worden verklaard. De werkgever zal ter voorbereiding
van dat overleg de werknemersorganisaties alle benodigde (incl. financiële) informatie
verschaffen.
In deze B-variant geldt geen werkge.legenheidsgarantie, maar een inspanningsplicht tot
herplaatsing. Gedwongen ontslag is dan, na het verstrijken van een herplaatsingstermijn, niet
uitgesloten als herplaatsingskandidaten niet binnen of buiten de organisatie zijn herplaatst. De
werknemersorganisaties hebben in goed overleg met Certe overeenstemming bereikt o�ereen
uitgebreider pakket aan mobiliteitsbevorderende maatregelen en voor.lieningen die in _dat'geval
van toepassîng zijn.

In beide situaties zal Certe zich overigens inspannen om vroegtijdig via pre-mobiliteitsmaatregelen 
( zoals omscholing, interne mobiliteit en stimuleren vrijwillig vertrek, het aantal medewerkers te 

beperken dat bij het implementeren van de organisatiewijziging wordt geconfronteerd met het 
vervallen van de functie of zelfs van de arbeidsplaats. 

Wanneer sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat de continuïteit van Certe en 
daarmee van de werkgelegenheid ernstig wordt bedreigd, zal de Raad van Bestuur eveneens ten 
spoedigste in overleg treden met de werknemersorganisaties, waarbij op basis van overeenstemming 
tussen Certe en werknemersorganisaties het Sociaal Plan tusseptijds opengebroken en gewijzigd kan 
worden. 

In laatstgenoemde situatie, alsmede indien variant-B aan de orde komt, zullen de werknemersorganisaties 
hun leden informeren en gaan raadplegen 

Certe en de werknemersorganisaties beogen met dit Sociaal Plan een evenwichtig en goed pakket van 
maatregelen, faciliteiten en tegemoetkoi;nîn.gen aan werknemers van Certe te bieden. 
Deze afspraken hebben de bedoeling de nadelige sociale gevolgen van organisatiewijzigingen en 
reorganisaties voor de werknemers zo veel mogelijk te reduceren. Het streven is er daarbij op gericht 
dat iedereen 'van werk naar werk'gaat. Hierbij hebben we steeds de menselijke maat voor ogen 
gehad, De doelstelling van het vinden van ander werk is dat de werknemer ook na de reorganisatie 
een functie vervult (intern binnen de eigen werkstichting ofwel binnen één van de andere 
werksticht!ngen vallende onder Certe of extern) die aansluit bij zijn/haar capaciteiten. 

Certe streeft met dit Sociaal Plan naar een open en eigentijdse relatie tussen werkgever en werknemer 
die gekenmerkt �ordt door een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling. Als het werk van de 
werknemer verplaatst wordt, zal Certe de werknemer stimuleren zijn werk te volgen. 
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1. DOELSTELLING SOCIAAL PLAN

Doel van dit Sociaal Plan is de mogelijke nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen, die 
voortvloeien uit de organisatieverandering door de werkgever voor werknemers bij Certe zoveel 
mogelijk te beperken. 

Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 juli 2017 en geldt tot 1 juli 2020. 

Aldus overeengekomen te Groningen, 

I' 

e/
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2. BEGRIPSBEPALINGEN

Afspiegelingsbeginsel 
Het beginsel zoals dat is geformuleerd in de UWV-uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen , 
die zijn gebaseerd op de door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde Ontslagregeling. 
Hierdoor wordt bereikt dat het aantal medewerkers dat per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking wordt 
gebracht zo veel mogelijk overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal medewerkers in elk van de 
leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies.Hoe het afspiegelingsbeginsel werkt, 
wordt in de bijlage samengevat 

Bedrijfsvestiging 

Zolang niet alle werknemers bij de Certe-holding in dienst zijn bij één rechtspersoon, geldt de stichting of 
BV waar sprake is van een reorganisatie als de bedrijfsvestiging, zoals is bedoeld in UWV-uitvoeringsregels. 
Daarbij kan een in een werkonderdeel boventallig geworden werknemer natuurlijkwel in aanmerking komen 
voor herplaatsing op een vacature bij een ander Certe-werkonderdeel. Alleen wanneergelijktijdig dezelfde 
uitwisselbare functies bij verschillende Certe-werkonderdelen in een reorganisatie zijn betrokken;zal de 
afspiegeling over deze werkonderdelen gezamenlijk plaatsvinden. 

Bezwarencommissie 
De commissie die door partijen bij dit Sociaal Plan is ingesteld en die in een aantal in de Cao en in dit Sociaal Plan 
genoemde situaties advies geeft aan de werkgever, alsmede adviseert over een door een werknemer ingediend 
bezwaar over de toepassing van dit Sociaal Plan ten aanzien van zijn persoon (zie hoofdstuk 9). 

Boventallige werknemer 
De werknemer wiens functie in het kader van de organisatieaanpassing is komen te vervallen én die niet direct 
in (nagenoeg) dezelfde functie dan wel in een functie binnen dezelfde uitwisselbare functiecategorie in de nieuwe 
organisatiestructuur kan worden geplaatst. Boventalligheid kan ook worden verOOï.laakt doordat de 
beschikbare formatie voor een bepaalde functie in de nieuwe organisatie minder is dan voordien het geval was. 

Cao 

De voor de werknemer van toepassing zijnde Ca9 Ziekenhuizen zoals die geldt dan wel in de toekomst zal gelden. 

Detacheri ng 
De omstandigheid dat een werknemer tijdelijk bîj een andere werkgever werkzaamheden verricht. 
Detachering is alleen mogelijk met inste!11ming van de werknemer. De duur van de detachering dient vooraf 
vast te staan en zal in beginsel niet langer duren dan één jaar. De detacheringsovereenkomst kan geen afbreuk 
doen aan de rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. 

Diensttijd 
De tijd die de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor Certe en de direct voorafgaande 
rechtsvoorgangers heeftgewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken telt de diensttijd vóór de onderbreking 
mee mits die onderbreking niet meer dan drie maanden (bij een arbeidsovereenkomst aangegaan na 1 juli 
2015: 6 maanden) �eeft geduurd. 

Formatieplaatsenplan 
Het formatieplaatsenplan is een exact overzicht van formatieplaatsen in functies (fte) in de nieuwe situatie 
met een omschrijving van het verwachte functieniveau en functie-inhoud, inclusief het bijbehorende 
salarisniveau conform het vigerende functiewaarderingssysteem. Daarbij worden separaat de verschillen 
aangegeven met de huidige situatie in functies en formatieplaatsen. 

Fte (fulltime equivalent) 
De rekeneenheid die wordt gehanteerd om een functie in het aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van 
één formatieplaats is gelijk aan een voltijds dienstverband (36 uur /per week). 

Functie 
Een samenhangend geheel van door een werknemer te verrichten taken. 
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Gelijkwaardige functie 
Een functie die niet tot dezelfde uitwisselbare functiecategorie behoort. De functie is weliswaar in dezelfde 
salarisgroep ingedeeld als de huidige functie en vereist eenzelfde opleiding en ervaring, maar verschilt qua 
taak, inhoud en eisen van de huidige functie. 

Geschikte functie 
Iedere functie waarvan de werkgever en werknemer samen overeenkomen dat de werknemer deze functie 
gaat ui toef enen. 

Gewijzigde functie_ 
Een functie waarin het takenpakket zodanig gewijzigd is dat de functie ove1wegend een andere inhoud krijgt 

Herplaatslngskandidaat 
Iedere werknemer die, wegens een organisatiewijziging waarop dit Sociaal Plan van toepassing is.niet meer 
werkzaam is / kan zijn in de eigen functie én niet onmiddellijk bij diezelfde organisatiewijziging in e'en functie 
in dezelfde uitwisselbare functiecategorie kan worden geplaatst en waarvoor derhalve de we�kgever de 
inspanningsverplichting heeft een andere functie - binnen of buiten de organisatie - te zoeken. 

Mobiliteitskandidaat 
De herplaatsingskandidaat waarvoor de inspanning is gericht op het vinden van een andere functie 
binnen of buiten Certe, die daarbij wordt begeleid door het mobiliteitscentrum en waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de mobiliteitsbevorderende maatregelen. Dit geldt voor a(le herplaatsingskandidaten 
behoudens voor hen die kiezen voorvrijwillig vertrek. 

Nieuwe functie 
Een functie die qua functie-inhoud en taakstelling in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam. 

Outplacement 
Externe of interne begeleiding van één of meer werknemers bij het zoeken naar een functie buiten CERTE. 

Overplaatsing 
Hiervan is sprake als de huidige functie blijft bestaan maar moet worden uitgeoefend in een andere afdeling 
en/of op een andere locatie. 

Passende functie 
Een interne functie die aan de volgende voorwaarden voldoet 

• hoger, gelijk of max. 1 functieschaal lager is ingedeeld dan de functie die de werknemer
bekleedde,

• aansluit bij de competenties, kennis en ervaring van de werknemer dan wel waarvoor de werknemer
in beginsel binnen 4 maanden geschikt te maken is door middel van opleiding of ervaring,

• vergeleken met de functie die de werknemer bekleedde, qua arbeidsduur in beginsel niet meer dan
10% daarvan afwijkt (zie ook paragraaf 6.2)

• vergeleken met de standplaats voor de Functie die de werknemer bekleedde, de reistijd woon
werkverkeer enkele reis niet meer dan maximaal één uur langer duurt en evenmin de totale
reistijd voor woon-werkverkeer enkele reis (voorzover die dat al niet was) langer dan 1,5 uur wordt.

Peildatum 
De datum waarop het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. In de betreffende adviesaanvraag voor de 
organisatieaanpassing en/of inkrimping van de formatie wordt de (beoogde) datum vermeld of wordt 
tenminste omschreven op welke objectieve wijze tot een nog niet tevoren vastliggende datum wordt gekomen. 

Pre-mobiliteit 
Een fase waarin voor werknemers die werkzaam zijn in met krimp bedreigde functies faciliteiten wordt 
geboden zoals loopbaanbegeleiding en ondersteuning bij outplacement, scholingsfaciliteiten en een vrijwillige 
vertrekregeling. De met krimp bedreigde functies worden in overleg met de Ondernemingsraad vastgesteld. 
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Reorganisatie/org anisatiewij:dging 
Een reorganisatie/organisatiewijziging is een verandering in de structuur en/of taakstelling van een 
organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meerdere werknemers 

Reorganlsatie/organisatiewijzigingsplan 
Een samenhangend plan, waarvan een formatieplaatsenplan deel uit maakt, waarvan één of meerdere 
werknemers nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen ondervindt. 

Salaris 
Het tussen _de werkgever en de werknemer overeengekomen bruto maapdloon inclusief vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en vaste toeslagen, maar exclusief de in de Cao genoemde incidentele vergoedingen 
en/of toeslagen. 

Sluiting 
Het niet meer voortzetten van een organisatieonderdeel, waardoor de formatie bij dat organisatieonderdeel 
vervalt of wordt overgeheveld naar een of meer andere organisatieonderdelen. 

Standplaats 
De (geografische) plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht of in 
overwegende mate werkzaam is. 

Tijdelijke werkzaamheden 
Een set van taken die de boventallige werknemer redelijkerwijs kan worden opgedragen gedttrende een 
nader door werkgever en werknemer vast te stellen periode. 

Uitwisselbare functie 
Een groep van functies met (veelal) verschillende benamingen die conform de UWV·uitvoeringsregels qua 
aard, functie-inhoud, niveau, beloning, omstandigheden, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en 
inwerkperiode als dezelfde functie moeten worden beschouwd. 

Vervallen functie 
Een functie die in de oude structuur voorkwam, maar in de nieuwe structuur niet meer terug komt. 

Vaststel I ingsovereenkomst 
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan ook middels een overeenkomst op initiatief van de 
werkgever met wederzijds goedvindën· dan wel met instemming van de werknemer plaatsvinden, zodanig dat 
de aanspraak op een WW-uitkeririg�ordt veilig gesteld. De werknemer kan in alle gevallen een dergelijke 
beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen na de ondertekening daarvan zonder opgaaf van redenen 
ontbinden door middel van een ·aan de werkgever gerichte schriftelijke verklaring. 

Voorrangskandidaten 
Voorrangskandidaten; zijn: 1) nog niet herplaatste medewerkers die in het kader van deze reorganisatie hun 
functie zijn kwijtgtfraakt, én 2) gevolgd door voormalige werknemers die ten laste van werkgever wachtgeld 
dan wel een WW-aanvulling in het kader van de activeringsregelîng ontvangen. 

Werkgever 
De Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies, met de daaronder vallende werkstichtingen: 
Stichting Certe Trombosedienst Groningen; 
Stichting Certe Huisartsenlaboratorium Noord; 
Mediaproducts B.V. 
Elke Stichting/BV is een aparte formele werkgever. 

Werknemer 
De werknemer, die ingevolge de CAO Ziekenhuizen een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft 
aangegaan. 
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3. ALGEMENE BEPALINGEN

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het Sociaal Plan beschreven; wat is het doel en op wie 
is het Plan van toepassîng. 

3.1 Uitgangspunten 
Eén van de voornaamste doelen van dit Sociaal Plan is het zo veel mogelljk vóürkomen van gedwongen 
ontslagen ten gevolge van organisatieveranderingen bij Ce1te en de daaronder vallende stichtingen. 
In de standaardsituatie, ook wel variant-Agenoemd1 worden gedwongen ontslagen uitgesloten. 
Als de werkgever onverhoopt constateert dat ingrijpender maatregelen wellicht noodzakelijk zijn, zal 
deze vroegtijdig in overleg treden met de werknemersorganisaties. In dit overleg tussen werkgever en 
werknemersorganisaties kan, wanneer daarover tussen partijen overeenstemming is bereikt, de B· 
variant van toepassing worden verklaard. De werkgever zal ter voorbereiding van dat overleg de._ 

werknemersorganisaties alle benodigde (incl. financiële) informatie verschaffen. 

Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, 
billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 

1 n de begeleiding bij organisatieveranderingen zullen het zo veel mogelijk voor�ómen van het aantal 
boventalligen ( door pre-mobiliteit) én het verkrijgen van ander werk door bovéntalllg verklaarde 
werknemers centraal staan. Dit betekent dat alle inspanningen erop gericht zijn dat werknemers 
worden geplaatst in een functie die aansluit bij hun capaciteiten, ervari!1gen en kwaliteiten, dan wel dat 
werknemers toegerust en in staat zijn om een andere functie binnen oJbuîten de organisatie te 
verwerven. Daarbij geldt dat eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden voor herplaatsing binnen de 
betrokken stichting/BV. Als dat niet op redelijke termijn mogelijk is, wordt vervolgens gekeken naar de 
mogelijkheid tot herplaatsing elders binnen het Certe-concern. En wanneer ook dat niet mogelijk is, zal 
zo veel mogelijk door werknemer én werkgever worden ondernomen om tot externe herplaatsîng te 
komen. 

Indien bij een reorganisatie sprake is van een overga·ng van onderneming, artikel 7:662 e.v. BW, wordt 
door partijen een afzonderlijk convenant overeengekomen, waarbij de toepasselijkheid van dit Sociaal 
Plan wordt uitgesloten. 

Bij een wijziging van omstandigheden die de continuïteit in gevaar brengt wordt tussentijds op initiatief 
van één van de partijen bij dit Sociaal Plan gezamenlijk overleg gevoerd over tussentijdse aanvullingen 
en/of wijzigingen. Wijzigingen en aanvullingen worden slechts aangebracht1 wanneer dit overleg tussen 
partijen tot overeenstemming heeft geleid. 

3.2 Doel en looptijd 
Doel van dit Sociaal Plan is óm de mogelîjke nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen die 
voortvloeien uit de organisatieverandering van de werkgever zoveel mogelijk voor de werknemers te 
beperken. De werkgever is erop gericht om met een preventieve aanpak en een actief werkgelegen
heidsbeleid fricties te voorkomen en werknemers voor de organisatie te behouden. 

Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 juli 2017 en eindigt op 1 juli 2020.

Uiterlijk eeh half jaar voor de expiratiedatum zullen partijen in overleg treden over een eventuele 
verlenging van de werkingsduur van dit Sociaal Plan. Werkgever neemt hiervoor het initiatief door 
contact op te nemen met de werknemersorganisaties. 
Indien niet drie maanden voor expiratie door één van de partijen wordt opgezegd, dan loopt het Sociaal 
Plan en haar bepalingen ongewijzigd telkens voorde duur van één jaar door. 

3.3 Werkingssfeer Sociaal Plan 
Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers bij werkgever die een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd hebben en worden geconfronteerd met de (rechtspositionele) gevolgen van een 
organisatieverandering, alsmede op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 
althans indien en voor zover die arbeidsovereenkomst als gevolg van de organisatieverandering 
eerder wordt beëindigd dan bij het afsluiten van die tijdelijke arbeidsovereenkomst was overeen 
gekomen. 
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Het Sociaal Plan is niet van toepassing op de werknemer met wie de arbeidsovereenkomst wordt 
beëindigd vanwege pensioen, ontslag wegens dringende reden. ontslag op eigen verzoek niet vallende 
onder de plaatsmakersregelîng. het van rechtswege aflopen van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd en ontslag tijdens proeftijd. 

3.4 Hardheidsclausule 

In gevallen waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele werknemer, zal de 
werkgever in gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet 
voorziet, zal de werkgever als goed werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan. 
Indien tussen werkgever en werknemer verschil van.mening bestaat over toepassing van de hardheîds• 
clausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter beslissing voorgelegd aan de Bezwarencommissie. 

3.5 Overleg 
De werkgever zal indien en zolang het Sociaal Plan van toepassing is, ten minste één keer per jaar __ of 
zoveel vaker als er zich relevante ontwikkelingen voordoen, op initiatief van de werkgever, o.yerleg voeren 
met de werknemersorganisaties over de algemene stand van zaken. Bij dit overleg worden enkele leden 
van de OR uitgenodigd als toehoorder. Beide partijen kunnen onderwerpen voor het overleg agenderen. 

Partijen zullen ook met elkaar overleggen indien regeringsmaatregelen dan wel Cao-afspraken naar de 
mening van beide of één der partijen, leiden tot onbedoelde uitkomsten van regelingen/voorzieningen 
in dit Sociaal Plan geregeld. 

3.6 Beschikbaarstelling Sociaal Plan 
De werkgever draagt er zorg voor dat het Sociaal Plan voor werkn�mers beschikbaar is door middel 
van verspreiding en/of plaatsing op Intranet. Als de werknemerverzoekt om een exemplaar van het 
Sociaal Plan zal de werkgever de werknemer een exemplaar verschaffen. 

3.7 De verplichtingen van de bij het Sociaal Plan betrokkenen 
Een ieder is gehót1den alle verplichtingen die voortvloelen uit een juiste toepassing van het Sociaal 
Plan. zowel naar de letter als naar de geest, getrouw !'Ui te komen. 

Deze verplichtingen houden onder andere in dat zowel van de zijde van de werkgever als van de 
werknemer volledige en actieve medewerking wordt verleend ten aanzien van her• en overplaatsing; 
her-, bij- en omscholing; het deelnemen aan een eventueel aangeboden outplacementtraject; het zoeken 
naar een werkkring elders alsmede het nodige te doen teneinde de (van overheidswege) bestaande 
faciliteiten op het gebied van bemiddeling, uitkeringen en tegemoetkomingen in kosten volledig te 
benutten. 

· 

Van de werknemer wordt, met in acht name van persoonlijke omstandigheden. de bereidheid verwacht 
mee te werken aan her-- en/of overplaatsing in/naar een andere functie binnen of buiten de organisatie 
op een niveau dat aansluit bij opleiding en ervaring en zo nodig na her-, om- of bijscholing andere 
werkzaamheden te vérr!chten. 

Van de zijde van werkgever zal al het mogelijke worden gedaan om werknemer waarvan de functie 
vervalt, een herplaatsingsaanbod te doen naar een passende functie binnen de organisatie. 
De werkgever en de werknemer spreken periodiek over de voortgang en mogelîjkheden en leggen dit 
vast in het persoonlijk mobiliteitsplan. 

Wanneer een werknemer aantoonbaar niet meewerkt aan een (succesvolle) toepassing van het Sociaal 
Plan (herplaatsing) kan dit consequenties hebben vuurde arbeidsovereenkomst. 

3.8 Overige bepalingen 
Redelijkheid en billijkheid 

In alle gevallen dient er te worden gehandeld volgens criteria van redelijkheid en billijkheid zoals die 
zijn neergelegd in artikel 7:611 BW en artikel 6:248 BW waar staat: een overeenkomst heeft niet alleen 
de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke naar de aard van de 
overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. 
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Interpretatie Sociaal Plan 
De interpretatie van de bepalingen in dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de betrokken partijen bij 
dit plan. 

Advies en instemmingsrecht medezeggenschapsorgaan 
1 n het kader van het advies- en instemmingsrecht wordt het medezeggenschapsorgaan conform de WOR 
betrokken bîî organisatieveranderingen. 

Verpllchtlngen uit de Cao 
De bepalingen în dit Sociaal Plan laten onvE!rlet de verplichtingen en uitvoeringsregelingen op basis van 
de Cao en de wet. 

3.9 Kosten Sociaal Plan 

De kosten van de uitvoering van dit Sociaal Plan zijn voorrekening van de werkgever. 
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4. BIJZONDERE VOORWAARDEN

4.1 Behoud en vastlegging van verworven rechten 
De werknemer behoudt zijn rechten voorzover schriftelijk vastgelegd in het kade1· van de bestaande 
arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer nog rechten heeft die niet schriftelijk zijn vastgelegd, 
worden deze geïnventariseerd en alsnog vastgelegd. 

4.2 Salaris bij herplaatsingin een hoger ingedeelde functie 
Als de werknemer in een functie wordt herplaatst die op een hoger niveau îs îngedeeld, ontva.ngt de 
werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die functie het bij die functie 
behorende salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden. Overschaling zal in een dergelijk geval 
horizontaal (op inpassingsnummer) plaatsvinden. Als de herplaatsing voortijds eindigt, omdat de 
werknemer buiten zijn schuld niet in staat is de functie te vervullen, wordt het salaris weer aangepast 
aan het oorspronkelîjke niveau zoals gold op het moment van voorde herplaatsing. De werknemer valt 
dan terug op zijn herplaatsbare status. 

4.3 Salarisgarantie bij herplaatsing in een lager ingedeelde passende of geschikt�functie
Als de werknemer herplaatst wordt in een lager ingedeelde passende functie behoudt de 
werknemer recht op het salaris conform zijn oorspronkelijke salarisschaal inclusief de 
uitloopmogelijkheden evenals de Cao�verhogingen. 
Bij herplaatsing in een geschikte functie geldt inpassing op het maximum van de op die functie van 
toepassing zijnde salarisschaal. De werknemer zal in dat geval in aanmerking komen voor een 
afbouwregeling van het verschil tussen het oude en nieuwe salaris. Gedurende één jaar na het 
ingaan daarva� ontvangt de werknemer 75%, gedurende het tweede 'jaar 50% en gedurende het 
derde îaar 25% van dit verschil. 

Wanneer een werknemer in een passende of geschikte futlCt1e meteen lagere FWG-schaal is 
geplaatst, kan de werkgever de werknemer tot vier jaar na plaatsing alsnog een passende functie op 
het oorspronkelijke FWG-niveau aanbieden. 

Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager FWG-niveau urenuitbreiding 
plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de nieuwe functie. 
Voor deze uren geldt dus niet de hierboven bedoelde salarisgarantie. 
Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager FWG-niveau urenvermindering op 
verzoek van werknemer plaatsvindt, wordt de aanspraak op salarisgarantie naar rato van het mindere 
aantal uren berekend. 

4.4 Vervallen salarisgarantie 
De salarisgarantie vervalt indien de werkgever binnen vier jaar de werknemer het aanbod tot 
plaatsing in een passende functie op het oorspronkelijk salarisniveau doet en de werknemer dit 
plaatsingsaanbod ongemotiveerd of zonder goede reden weigert. 
De salarisgarantieregeling eindigt tevens op het moment dat de werknemer na herplaatsing op enig 
moment op etgen verzoek gaat werken in een andere functie dan de functie waarin hij was geplaatst. 
De salarisgarantie vervalt eveneens indien de salariëring van de werknemer de garantieaanspraak 
overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de arbeidsduur en/of van het werken in 
onregelmatige dienst. 

4.5 Studiekosten 
De werknemer die een studie volgt in verband met de uitoefening van zijn functie, die hij als gevolg 
van de verandering niet meer vervult, maakt deze studie in principe af conform de vergoedings
afspraken die daarvoor bij aanvang van de studie zijn overeengekomen. Op de werknemer mst geen 
terugbetalings-verplichting indien hij besluit te stoppen met de studie, omdat het gezien de functie
wijziging niet haalbaar is de studie af te ronden dan wel wanneer een andere studie zal worden 
gevolgd die van belang is voor de gewijzigde c.q. nieuwe functie. 
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4.6 Verhuiskosten 
Een verandering van standplaats van de werknemer kan met zich meebrengen dat het voor de 
uitoefening van de functie voor de werknemer noodzakelijk is om te verhuizen. In dat geval heeft de 
werknemer recht op de bepalingen rondom verhuiskostenvergoedingen voor de werknemer als 
genoemd in de Cao Ziekenhuizen. 

De werknemer bij wie, als gevolg van de wijziging van de standplaats, de dagelijkse reistijd woon
werkverkeer met meer dan een uur (enkele reis) toeneemt, zal op zijn verzoek een verhuiskosten
vergoeding worden aangeboden conform de Cao Ziekenhuizen. In dat geval is de voorwaarde die aan 
dit recht gekoppeld is çfat na de verhuizing de werknemer maximaal 10 kilometer v�n de standplaats 
gaat wonen. Van de werknemer wordt, in het geval van bovenstaande, verwacht dat hij binnen een 
jaar na de standplaatswijziglng verhuist. Vanwege zwaarwegende redenen kan de termijn op 
verzoek van de werknemer en na beoordeling door de werkgever verlengd worden door de 
werkgever. 

4.7 Reiskosten woon-werkverkeer 
Als de werknemer als gevolg van de organisatiewijziging te maken krijgt met een verandering in de 
standplaats en daardoor extra reiskilometers krijgt, dan worden deze extra kilometers gedurende 
twee en een half jaar volledig vergoed tegen€ 0,19 per kilometer. 
Nadien geldt de vergoeding conform Cao. 

Voor de berekening van de afstand wordt gebruik gemaakt van de Routeplanner Routenet, snelste route. 
De werknemer en de werkgever kunnen ook afspraken maken over de afkoop van de vergoeding. 

4.8 Plaatsmakersregeling (Remplaçanten regeling) 

De werkgever kan, indien en voorzover nog boventalligheid în een uitwisselbare functiecategorie 
bestaat, met een werknemer uit diezelfde functiecategorie.een plaatsmakersregeling overeenkomen 
als deze zijn functie beschikbaar stelt aan een herplaatsjngskandidaat, mits de herplaatsingskandidaat 
direct inzetbaar is op de functie. De herplaatsingskandidaat die dan in de functie wordt herplaatst, 
wordt bepaald op grond van zgn. omgekeerde afspiegeling (m.a.w. degene die in die leeftijdscategorie 
als laatste als boventallig is aangewezen). Die mogelijkheid bestaat onder dezelfde voorwaarde ook in 
het geval een plaatsmaker werkzaam in een andere functiecategorie met zijn vertrek ruimte 
vrijmaakt voor herplaatsing van een boventailig verklaarde werknemer. 
De werknemer die aldus de status van_herplaatsingskandidaat heeft verworven, heeft alle rechten en 
plichten die herplaatsingskandidaten hebben. 
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