






overeenkomst Sociaal plan Cosls 

Cosis en haar werkmaatschappijen NOVO en Promens Care (verder te noemen Cosis) willen 

anticiperen op de verschillende ontwikkelingen In de zorg. Diverse keuzes maken 

(constante) aanpassingen van de organisatie nodig. Daarbij is het van primair belang dat 

met de beschikbare (financiële) middelen een zo optimaal mogelijke kwaliteit en 

continuïteit van zorg en dienstverlening wordt gerealiseerd voor onze cliënten. 

Het is ontegenzeggelijk dat de werknemers hierin een cruciale rol spelen en hun inzet 

sterk bepalend is voor het succes van de organisatie. Dat organisatiewijzigingen 

onontkoombaar zullen zijn bij dit proces; wordt echter ook erkend door alle partijen die 

dit Sociaal plan overeenkomen. Dit is van invloed op de relatie tussen Cosis en haar 

werknemers. Veranderingen die van Invloed kunnen zijn op de werkwijze, op de functie 

(wijziging of zelfs het verdwijnen van functies of het ontstaan van nieuwe functies), de 

competenties en het aantal benodigde Werknemers. Werknemers hebben daarbij 

behoefte aan duidelijkheid en transparante afspraken. 

Cosis kent een teruglopende omzet. De financiering is complexer geworden. Het sociaal 

domein maakt ongeveer 25% uit van de totale jaarlijkse omzet. Een groot deel van dit 

domein wordt in jaarlijkse aanbestedingen 'verkaveld' door gemeenten. Jaarlijks tekenen 

zorgaanbieders in op deze aanbesteding. In potentie kan Cosis jaarlijks 25% omzet 

mislopen (worst case). De dienstverlening van Cosis is arbeidsintensief. Bij verlies van 

omzet heeft dit direct grote gevolgen voor de werkgelegenheid en financiële stabiliteit. 

Om een goede balans te houden tussen de continuïteit en kwaliteit van onze 

dienstverlening enerzijds en de financieel-economische stabiliteit anderzijds, Is een 

verhouding overeengekomen van 90% werknemers met een dienstverband voor 

onbepaalde tijd en 10% werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd. Met de 

intentie dat deze 10% kunnen doorstromen bij het vertrek van werknemers met een 

dienstverband voor onbepaalde tijd. Indien Cosis op enig moment een deel van de zorg 

niet meer aanbesteed zou krijgen, is de formatie binnen te overzien tijdspad aan te passen 

aan de nieuwe financiële werkelijkheid. Maar een dergelijk verloop zal ook altijd effect 

hebben op de (her)verdeling van de vaste formatie. 

Dit doorlopend Sociaal plan van Cosis is een overeenkomst tussen de werkgever en de 

werknemersorganisaties en is bedoeld, met inachtneming van voornoemd 

aanstellingsbeleid, de spelregels bij grotere en kleinere organisatiewijzigingen voor 

werknemers vast te leggen. Dit Sociaal plan bepaalt hoe bij organisatieveranderingen 

tegemoet gekomen zal worden aan de eventuele nadelige sociale en rechtspositionele 

gevolgen voor de werknemer. Ten gevolge van reorganisatie geldt als uitgangspunt: 

• geen gedwongen ontslagen;

• Een salarisgarantieregeling;

• Een herplaatsingsregeling.
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Het geeft daarmee een kader voor de te volgen procedure bij toekomstige 

organisatieveranderingen en is tevens een vangnet voor de arbeidsvoorwaardelijke en 

arbeidsrechtelijke gevolgen. 

Goed werkgever en goed werknemerschap vormen de basis voor dit Sociaal plan. 

Het beleid van Cosis is erop gericht een sterke organisatie te ontwikkelen met een 

doelmatige en efficiënte inzet van de werkgelegenheid, waarbij de mogelijkheden 

voor loopbaanontwikkeling worden bevorderd. 

Loopbaanmobiliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van Werknemers is van groot belang, 

voor de organisatie en voor de werknemer zelf. Het mobiliteitsbeleid als onderdeel van 

het Sociaal plan zal hierop gericht zijn. Het mobiliteitsbureau PIT heeft een belangrijke rol 

bij het herplaatsen van werknemers én bij het stimuleren van werknemers een actieve rol 

te nemen om inzetbaarheid en de herplaatsbaarheid te vergroten. Ook in het 

opleidingsbeleid en in de jaargesprekken wordt het accent gelegd op regie op de 

loopbaan en wordt leren en ontwikkelen gestimuleerd. 

Van een werknemer wordt een actieve en regie-voerende rol verwacht. Dit betekent dat 

werknemers gestimuleerd worden om over hun perspectieven na te denken en dat er 

niet wordt afgewacht tot de formatieve behoefte verandert binnen de organisatie. Het 

mobiliteitsbeleid beperkt zich dus niet tot de werknemers die noodzakelijk moeten 

bewegen als gevolg van een organisatiewijziging. Cosîs wil dit bereiken door een proactief 

mobiliteitsbeleid te voeren en deskundige ondersteuning te bieden, door de inzet van 

PIT. Er zal gezocht moeten worden naar maatwerk oplossingen bij het verkrijgen van 

ander werk, binnen en buiten de organisatie. Binnen dit Sociaal plan wordt daarom veel 

aandacht geschonken aan het maken van mobiliteitsplannen met boventallige 

werknemers. Cosis laat veel ruimte bestaan voor het komen tot een maatwerkoplossing. 

De laatste jaren zijn er voorbereidingen getroffen voor de duurzame inzetbaarheid van 

de werknemers. Thema's als vitaliteit, ontwikkeling en mobiliteit zijn- en worden 

opgenomen in het P&O beleid. De organisatie wil een goede werkgever ;zijn, maar ook 

van werknemers wordt verwacht en gestimuleerd dat zij verantwoordelijkheid nemen 

voor hun eigen loopbaan. 

In het verlengde hiervan wil de werkgever zich maximaal inspannen om een passende 

oplossing te vinden voor personele knelpunten, daarbij zoveel mogelijk rekening 

houdend met de mogelijkheden en wensen van de werknemer. Streven naar behoud van 

werkgelegenheid vormt hierbij een pijler. Daarnaast zal de werknemer alles doen wat 

redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om in het arbeidsproces te blijven participeren. Deze 

inspanningsverplichting is dan ook een van de pijlers onder dit Sociaal plan. 

Ook Cosis wil actief aandacht besteden aan een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. 

Cosis wil jongeren een kans geven om binnen de organisatie aan de slag te gaan. De

gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaren fors toegenomen en Cosis verwacht van 2018-2022 

een bovenmatige uitstroom op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Cosis wil de uitstroom van ouderen en instroom van jongeren geleidelijk laten verlopen en 

spreiden over meerdere jaren. 



Cosis onderzoekt de haalbaarheid om in 2017 aan werknemers van 60 jaar en ouder in de 

loop van 2017 een regeling (Generatlepact) aan te bieden om vrijwillig minder te werken. De 

daarmee ontstane formatieruimte wordt herbezet door een jongere. Dit om de instroom van 

jonge werknemers te bevorderen en een evenwichtiger leeftijdsopbouw in het 

personeelsbestand te krijgen. 

Dit Sociaal plan is van toepassing op alle werknemers met een dienstverband bij 

Cos is die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg en de 

Geestelijke Gezondheidszorg. 
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Aldus overeengekomen te Assen op 26 juni 2017 

Namens de werknemersorganisaties 
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1. Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het Sociaal plan beschreven; wat is het

doel en op wie is het plan van toepassing.

1.1. Uitgangspunten en afspraken 

Uitgangspunten: 

- Werkgever en werknemer hebben de verplichting om in redelijkheid, billijkheid en goeder

trouw mee te werken aan de nakoming van de wederzijdse verplichtingen uit dit Sociaal

plan;
- Het begeleiden van werk naar werk staat hierbij centraal. Het streven is werkgelegenheid te

behouden en de inspanningen zijn er op gericht, dat werknemers worden geplaatst in een

functie die aansluit bij hun capaciteiten, ervaringen en kwaliteiten, dan wel dat werknemers
zo veel mogelijk toegerust en in staat zijn om een andere functie binnen of buiten de

organisatie te verwerven;
- De werknemer volgt zijn arbeidsovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde CAO;

Werkgever behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, met uitdrukkelijke

instemming van de werknemer, tot maatwerk te komen.

1.2. Looptijd 

Dit Sociaal plan vervangt de Sociale plannen van Cosis, NOVO en Promens Care, allen 

aflopend per 31 december 2016. Het plan heeft het karakter van een doorlopend Sociaal 

plan met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019. Indien er voor partijen geen 

noodzaak tot opzegging of aanpassing is gedurende de looptijd, wordt de overeenkomst 

steeds stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd. Indien tussentijds aantoonbaar sprake 

Is van dusdanig veranderde wettelijke en/of financieel- economische omstandigheden 

dat herijking van de normen uit dit plan onvermijdelijk is, zullen partijen met elkaar in 

overleg treden. 

1.3. Werkingssfeer Sociaal plan 

Het Sociaal plan geldt voor werknemers die voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst 
met Cosis hebben en geconfronteerd worden met een organisatiewijziging. Tevens geldt 

het voor werknemers die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben, voor de 

resterende duur van het dienstverband, en met inachtneming van wat hierna in dit plan 

bepaald is. 

1.4. Hardheidsclausule 

In gevallen waarin dit Sociaal plan tot een onbillijke situatie voor een individuele 

werknemer leidt, zal de werkgever in gunstige zin van dit Sociaal plan mogen afwijken. In 

die gevallen waarin het Sociaal plan niet voorziet, zal de werkgever als goed werkgever 

handelen in de geest van het Sociaal plan. 

1.5. Overleg met werknemersorganisaties 

Indien en zolang het Sociaal plan van toepassing is zal werkgever eens per jaar, op haar 

initiatief, overleg met de werknemersorganisaties voeren over de algemene stand van 

zaken, dan wel over een bijstelling van het Sociaal plan. 



Bij dit overleg wordt de voorzitter van de ondernemingsraad of een door de voorzitter aan 
te wijzen vervanger als toehoorder uitgenodigd. Een en ander tenzij partijen hier geen 
behoefte aan hebben. Beide partijen kunnen onderwerpen voor het overleg agenderen. Op 
verzoek van één van de partijen, werkgever of werknemersorganisatie(s), kan tussentijds 
overleg gepland worden. Hierbij kan een delegatie van de OR als toehoorder worden 
uitgenodigd. 

1.6. Beschikbaarstelling Sociaal plan 

De werkgever draagt er zorg voor dat het Sociaal plan voor werknemers digitaal 
beschikbaar is. Als de werknemer verzoekt om een exemplaar van het Sociaal plan zal de 
werkgever de werknemer een exemplaar verschaffen. 

1. 7. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

In die gevallen waarin voor de werknemer een nieuwe werkplek gezocht moet worden, 
zullen zowel werkgever als werknemer zich inspannen om tot een plaatsing te komen 
(van werk naar werk). Daartoe kan gebruik gemaakt worden van een, in overleg met 
elkaar en met inachtneming van het in dit Sociaal plan bepaalde, op te stellen individueel 
mobiliteitsplan. Wanneer een werknemer aantoonbaar niet meewerkt aan een 
(succesvolle) toepassing van het Sociaal plan (herplaatsing) kan dit consequenties 
hebben voor de arbeidsovereenkomst. 

1.8. 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 6:248 Burgerlijk Wetboek 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. Partijen zijn voorts gehouden om, conform artikel 7:611 Burgerlijk 
Wetboek, zich jegens elkaar als goed werkgever respectievelijk werknemer te gedragen. 
Interpretatie en toepassing Sociaal plan 

De interpretatie van de bepalingen in dit Sociaal plan is voorbehouden aan de betrokken 
partijen bij dit plan. 
In geval van een geschil adviseert de adviescommissie Sociale Begeleiding (zie bijlage 1) op 
verzoek van de werkgever of individuele werknemer over de uitleg en toepassing van dit 
Plan. 
Advies- en instemmingsrecht medezeggenschapsorgaan 

In het kader van het adviesrecht wordt de Ondernemingsraad conform de WOR art. 25 
betrokken bij belangrijke organisatieveranderingen. Evenzo zullen de daaruit voortvloeiende 
Regelingen waarvoor instemming conform WOR art. 27 is vereist, worden ter Instemming 
aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Indien veranderingen in de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, wordt op initiatief van een van de partijen bij dit Sociaal Plan gezamenlijk 
overleg gevoerd voor tussentijdse aanvullingen en/of wijzigingen. Deze worden slechts 
aangebracht indien voornoemd overleg tussen partijen tot overeenstemming heeft geleid. 

Verplichtingen uit de CAO 

De bepalingen In dit Sociaal plan laten onverlet de verplichtingen en uitvoeringsregelingen 
op basis van de wet, CAO Gehandicaptenzorg en CAO Geestelijke Ge20ndheidszorg. 



1.9. Kosten Sociaal plan 

De kosten van de uitvoering van dit Sociaal plan zijn voor rekening van de werkgever. 
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2. Begripsbepalingen

Afspiegelingsprincipe

Het afspiegelingsbeginsel is een selectiemethode waarbij met leeftijdscategorieën per

categorie uitwisselbare functies gewerkt wordt. In het kader van het Sociaal plan gaat het

om het vaststellen van de volgorde van werknemers die voor uitwisselbare functies in

aanmerking komen. De leeftijdsopbouw bestaat uit vijf categorieën, te weten: 15 tot 25 jaar,

van 25 jaar tot 35 jaar, van 35 jaar tot 45 jaar, van 45 jaar tot 55 jaar en van 55 jaar tot aan

de AOW-gerechtigde leeftijd. De verdeling bij plaatsing dient op een zodanige wijze plaats te

vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de

inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke

leeftijdsgroep de werknemer met de kortste diensttijd als eerste boventallig verklaard.

Boventallige werknemer

De werknemer van wie de functie of formatieplaats vervalt en niet direct of indirect

herplaatst kan worden volgens de plaatsingsprocedure en daarvan schriftelijk in kennis

wordt gesteld.

CAO

De CAO Gehandicaptenzorg en CAO Geestelijke Gezondheidszorg zoals deze thans luidt, dan

wel in de toekomst komt te luiden.

Detachering

De omstandigheid dat een werknemer tijdelijk bij een andere werkgever werkzaamheden

verricht. Detachering is alleen mogelijk met instemming van de werknemer. De duur van de

detachering dient vooraf vast te staan en de detacheringovereenkomst kan geen afbreuk doen

aan de rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst

en in dit Sociaal plan

Diensttijd

De tijd die de werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor de werkgever en of de

rechtsvoorgangers heeft gewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken telt de diensttijd voor

de onderbreking mee, mits die onderbreking niet meer dan drie maanden heeft geduurd.

Formatieplaatsenplan

Het formatieplaatsenplan is een overzicht van formatieplaatsen (fte's) in functies en

werknemers binnen de organisatie, van de oude naar de nieuwe situatie, met een

omschrijving van het functieniveau en functie-inhoud, inclusief het bijbehorende

salarisniveau conform het vigerende functiewaarderingssysteem.

Functie

Een samenhangend geheel van door een werknemer in opdracht te verrichten taken, en

bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.



Geschikte functie 

Een geschikte functie voldoet niet aan het criterium passend maar betreft een functie die
qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van werknemer en werkgever past bij
de competenties van werknemer en kan worden uitgeoefend.

Individueel mobiliteitsplan 

Individueel plan dat leidt tot een nieuw en haalbaar toekomstperspectief voor de
werknemer, opgesteld tussen werknemer en werkgever. Het omvat het geheel van alle
afspraken welke in dit kader tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn.

Mobiliteitsbureau PIT 

Een door P&O professionals bemand bureau van waaruit een aangewezen Adviseur P&O
boventallige werknemers van werk naar werk begeleidt. Daarbij worden instrumenten
beschikbaar gesteld en afspraken vastgelegd in het individueel mobiliteitsplan.

Mobiliteitskandidaat 

De werknemer voor wie ander werk wordt gezocht en waarbij gebruik gemaakt wordt van de
mobiliteit bevorderende maatregelen. Dit is van toepassing in gevallen waarbij voor de
werknemer niet direct een passende functie gevonden kan worden.

Mobiliteitspool 

Tijdelijk bestand (pool) van werknemers die boventallig zijn en waarvoor een andere
werkplek / functie gezocht wordt en tijdelijk op basis van interne uitzending passende
werkzaamheden verrichten (in afstemming met het Flexbureau).

Nieuwe functie 

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

Organisatiewijziging 

Een organisatiewijziging is een verandering in de structuur en/of taakstelling van een (deel
van de) organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meerdere werknemers. Het
Sociaal plan is op alle organisatiewijzigingen met gevolgen voor 1 of meerdere medèwerkers
van toepassing, ongeacht of de organisatiewijziging moet worden beschouwd als een
'belangrijke organisatiewijziging' in de zin van de WOR art. 25.

Passende functie 

Functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau die de werknemer redelijkerwijs in verband
met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan
worden opgedragen. Onder persoonlijkheid, vooruitzichten en omstandigheden kunnen
onder meer worden verstaan: interesse, gebleken capaciteiten, ervaring, leeftijd,
gezondheidstoestand, opleiding, contract uren en overige arbeidsvoorwaarden.
Onder een passende functie wordt ook verstaan een functie die de werknemer binnen een
redelijke termijn van 1 jaar vla de gebruikelijke inwerkperiode en/of via scholing zou kunnen
vervullen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude
functie, maar kan ook maximaal een functieniveau hoger of een functieniveau lager zijn dan
de oude functie.



Salaris 

Het tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief de 

eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag en de in de CAO genoemde vergoedingen. 

Salarisgarantie 

Salaris bij hogere /gelijke functie 

Als de werknemer een andere functie aanvaardt, en deze functie In vergelijking met de 

huidige functie op een hoger of gelijkwaardig niveau is Ingedeeld, ontvangt de werknemer 

vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris inclusief 

de uitloopmogelijkheden behorend bij die andere functie. 

Salaris bij lagere functie 

Voor werknemers wordt, bij aanvaarding van een passende functie in een lager FWG niveau 

dan de oorspronkelijke functie, het salaris conform het oorspronkelijke FWG niveau 

gegarandeerd, inclusief de uitloopmogelijkheden tot het maximum van deze salarisgroep en 

de CAO verhogingen. 

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. 

Dit geldt eveneens voor de situatie waarin de werknemer op eigen verzoek een functie met 

een lager FWG niveau aanvaardt. 

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. 

Werkgever en de werknemers hebben gedurende twee jaar een inspanningsverplichting om 

een functie te vinden op het oorspronkelijke FWG niveau. 

Sleutelfunctie 

Een functie waarvan de vervulling van cruciaal belang is voor succes van de organisatie. De 

functionaris opereert op strategisch niveau en specifieke deskundigheid is noodzakelijk. 

Vooraf wordt na instemming van de OR bepaald of een functie als sleutelfunctie wordt 

aangemerkt. 

Uitwisselbare functie (UWV 2016) 

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. 

De bovengenoemde factoren worden in onderlinge samenhang beoordeeld. 

Verstrekkingen 

Middelen die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld voor het optimaal 

uitoefenen van de functie zoals vervoersmiddelen, kleding, toegangspassen, 

materiaalkosten, vakliteratuur, internet, telefoon en andere communicatiemiddelen e.d. 
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