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Voorwoord

Voor De Twentse Zorgcentra verandert er de komende jaren veel. Veranderingen van het

zorgstelsel, de financiering daarvan en de zorgvraag die complexer wordt, deze zaken creëren een

dynamisch speelveld waarin de organisatie flexibel moet opereren. De verschuiving van

onderdelen van de AWBZ naar de WMO, de invoering van de WLZ, de participatiewet en de

decentralisatie van de Jeugdzorg zijn maatregelen die vergaande consequenties zullen hebben

voor het werk dat De Twentse Zorgcentra verricht, de manier waarop zij dat kan doen en waarop

zij dat organiseert.

De overtuiging dat binnen De Twentse Zorgcentra de regie bij de cliënt ligt en de keuze om die

regie via zelforganiserendeteams te versterken brengen ook veranderingen voorde organisatie

en haar medewerkers met zich mee.

Om goede zorg voorde cliënten van De Twentse Zorgcentra te waarborgen, vragen deze

ontwikkelingen aanpassingen van iedereen.

Er zullen de komende periode keuzes gemaakt moeten worden. Voorzien wordt dat sommige

activiteiten worden beëindigd, andere activiteiten worden verschoven naar nieuwe locaties en

werkzaamheden een ander karakter krijgen. Deze keuzes hebben gevolgen voorde

werkgelegenheid.

De Twentse Zorgcentra streeft naar behoud van werkgelegenheid, zeker om de continuïteit van

de zorg te waarborgen. Zij zal zich inspannen om medewerkers van werk naar werkte begeleiden.

Maar werkgelegenheid kan niet altijd gegarandeerd worden.

Het bieden van duidelijkheid en zekerheid over de gevolgen die uit de geschetste situatie voorde

medewerkers kunnen voortvloeien is de inzet van dit sociaal plan.

Bij het opstellen van het Sociaal Plan 2016 van De Twentse Zorgcentra is als uitgangspunt

genomen dat de organisatie streeft naar een gezonde bedrijfsvoering ineen sociale context.

Wij hebben in 2015 het vertrouwen uitgesproken dat het Sociaal Plan 2016 een belangrijke

bijdrage zal leveren aan duidelijkheid en zekerheid inde komende bijzondere periode. De

betrokken partijen hebben geconcludeerd dat het Sociaal Plan 2016 in de praktijk die

d uidelijkheid en zekerheid heeft geboden. In overleg met werknemersorganisaties is besloten het

Sociaal Plan 2016, na een verlenging tot 1 januari 2018, nu te verlengen tot 1 januari 2019.

Mr. Drs. J.A.P.M. Maas

Bestuurder De Twentse Zorgcentra
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Preambule

De ondergetekenden:

De werkgever:

• Stichting De Twentse Zorgcentra, statutair gevestigd te Hengelo (0)

en de werknemersorganisaties:

• FNV, gevestigd te Zoetermeer;

• NU '91, gevestigd te Utrecht;

• CNV Zorgen Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht;

• FBZ, gevestigd te Utrecht,

verklaren hiermee een doorlopend Sociaal Plante zijn overeengekomen met het doel de mogelijk
nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen voor medewerkers bij De Twentse Zorgcentra
die voortvloeien uit organisatieveranderingen op te vangen en zoveel mogelijk te beperken.

Aldus overeengekomen te Enschede, op 11 april 2018.

r .:,



1. Inleiding

Kijkend naar het effect van de diverse overheidsmaatregelen op De Twentse Zorgcentra en de

organisatieveranderingen die zelforganisatie met zich meebrengt, ziet De Twentse Zorgcentra zich

genoodzaakt om gedurende een relatief korte periode een aantal maatregelen te nemen om de

organisatie optimaal te laten functioneren en op de toekomst voor te bereiden. Dat vraagt van

iedereen flexibiliteit.

Deze veranderingen hebben tot gevolg dat arbeidsplaatsen zullen vervallen, dat functies —zowel

in samenstelling van taken als qua competenties -zullen veranderen en dat de functiemix voor

bepaalde bedrijfsonderdelen zal wijzigen. Ook het mogelijk sluiten van diverse locaties zal voor

medewerkers een verandering van werkplek of beëindiging van hun functie kunnen betekenen.

De Twentse Zorgcentra is zich bewust van de verstrekkende gevolgen voorde personele

organisatie, en zet daarom in op een Sociaal Plan dat gebaseerd is op de volgende punten:

• Gezonde bedrijfsvoering

Het Sociaal Plan moet anticiperen op een aantal toekomstige ontwikkelingen. De Twentse

Zorgcentra moet de ingezette bezuinigingen het hoofd bieden. In dit kader wordt

voorzien dat activiteiten worden beëindigd of naar andere locaties overgeheveld.

Werkgelegenheid kan niet in alle gevallen meer gegarandeerd worden.

Sociale organisatie

De Twentse Zorgcentra streeft naar een goede balans tussen zorg en zakelijkheid.

Zorg in de vorm van goed werkgeverschap en het bieden van perspectief aan

medewerkers die hun baan gaan verliezen. Dat perspectief wordt ook geboden aan

medewerkers die hun baan of de context van hun werk zien veranderen. Persoonlijke

ontwikkeling als basis voor duurzame inzetbaarheid is voor iedereen belangrijk.

Zakelijkheid in die zin dat medewerkers die aan De Twentse Zorgcentra verbonden blijven

— en hun cliënten —recht hebben opeen vitale organisatie met een gezonde financiële

huishouding die klaar is voor de toekomst.

Eigen regie

De Twentse Zorgcentra biedt perspectief maar dat Iaat onverlet dat elke medewerker

verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid. Medewerkers nemen in het programma

"Sterk" de regie in hun werk. Wij verwachten dat medewerkers met hetzelfde

enthousiasme regie nemen op hun eigen loopbaan. We nodigen medewerkers uit om

naar de toekomst te kijkenen zich af te vragen of zij vanuit hun persoonlijke wensen en

drijfveren nog mooi werk hebben én te anticiperen op de ontwikkelingen die zij in en

buiten de organisatie om zich heen zien.

Persoonlijke ontwikkeling als basis voor duurzame inzetbaarheid is voor iedereen

belangrijk!

2. Algemene bepalingen

2.1 Uitgangspunten

In de begeleiding bij organisatieveranderingen zal het verkrijgen van ander werk door

medewerkers centraal staan. De Twentse Zorgcentra hecht zeer aan goede begeleiding van werk

naar werk en van werk naar nieuw perspectief en aan maximaal behoud van werkgelegenheid.

Dit betekent dat alle inspanningen erop gericht zijn dat medewerkers worden geplaatst in een

functie die aansluit bij hun capaciteiten, ervaringen en kwaliteiten, dan wel dat medewerkers

toegerust en instaat zijn om een andere functie binnen of buiten de organisatie te verwerven.



Het Sociaal Plan biedt volop ruimte om te Ieren en te solliciteren. De Twentse Zorgcentra
behoudt haar werkadviseur en breidt zonodig uit. Expertise van externe partijen wordt ingezet
voor sollicitatietrainingen, sociaal-emotionele begeleiding, arbeidsmarktoriëntatie en
loopbaanscans. De Twentse Zorgcentra zal medewerkers begeleiding bieden bij het maken van
toekomstplannen, zoals een persoonlijk mobiliteitsplan, waarin de faciliteiten naar individuele
behoefte worden beschreven. Maatwerk staat hierin centraal.

Werkgever en medewerker zijn verplicht om mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal
Plan. Werkgever zal medewerkers die boventallig worden zoveel mogelijk ondersteunen en al
datgene doen wat in redelijkheid van een goed werkgever mag worden verwacht. De medewerker
is verplicht om in redelijkheid, billijkheid enter goeder trouw actief mee te werken aan de
uitvoering van deze regelingen. De medewerker heeft het recht om zo volledig mogelijk te
worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten op basis van dit Sociaal Plan.

Indien tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan aantoonbaar sprake is van onvoorziene, economisch
zwaarwegende omstandigheden waardoor dit Sociaal Plan niet meer toereikend is, zullen partijen
met elkaar in overleg treden over de gevolgen daarvan.

2.2 Doel en looptijd

Doel van dit Sociaal Plan is om de mogelijk nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen voor
de medewerkers die voortvloeien uit organisatieveranderingen zoveel mogelijk te beperken en
zekerheid te bieden omtrent de betekenis hiervan voorde medewerkers.

De Twentse Zorgcentra acht zich ervoor verantwoordelijk om zich in te spannen om met een
preventieve aanpak en een actief werkgelegenheidsbeleid medewerkers zoveel als mogelijk voor
de organisatie te behouden of optimaal voorbereid naar een nieuwe werkplek buiten de
organisatie te laten doorstromen.

Het Sociaal Plan treedt in werking per 1 november 2016 en eindigt zonder dat daartoe opzegging
is vereist op 1 januari 2019.

Uiterlijk op 1 oktober 2018 zullen partijen in overleg treden over een eventuele verlenging van de
werkingsduur van dit Sociaal Plan of voor een nieuw Sociaal Plan. Werkgever neemt hiervoor het
initiatief door contact op te nemen met de werknemersorganisaties.

Op medewerkers die gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan een aanzegging van
boventalligheid ontvangen, blijven de regelingen van dit Sociaal Plan van toepassing. Dit geldt ook
als de uitvoering daarvan plaatsvindt nadat de looptijd van dit Sociaal Plan reeds is verstreken.
Met inachtneming van het bovenstaande geldt voorde overige situaties dat nawerking van dit
Sociaal Plan is uitgesloten; na 1 januari 2019 kunnen geen aanspraken meer ontstaan op de
voorzieningen en regelingen uit dit Sociaal Plan.

2.3 Werkingssfeer Sociaal Plan

Het Sociaal Plan geldt voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
hebben met De Twentse Zorgcentra en worden geconfronteerd met de gevolgen van een
organisatieverandering als gevolg van een besluit van of namens de Raad van Bestuur.

Het Sociaal Plan is van toepassing op de werkgever en medewerker als bedoeld in
begripsbepalingen uit artikel 3.

:;



Indien de werkgever het voornemen heeft om over te gaan tot fusie, samenwerking of overgang

van onderneming zullen partijen als aanvulling op dit sociaal plan nadere afspraken maken over

de rechtspositie van de betrokken medewerkers.

Indien de werkgever voornemens is op een of meer medewerkers een andere cao van toepassing

te verklaren dan wel voor een bedrijfsonderdeel of rechtspersoon een andere cao van toepassing

te verklaren dan zullen partijen bij dit sociaal plan in overleg treden om afspraken te maken over

de rechtspositionele gevolgen voorde betrokken medewerkers. De werkgever neemt hiertoe het

initiatief.

2.4 Hardheidsclausule

Ingevallen waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele

medewerker, zal de werkgever in onderling overleg met de medewerker een voor beide partijen

acceptabele oplossing trachten te realiseren. In dat geval kan 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 medewerker verschil van mening bestaat over toepassing van de

hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van mening ter advisering voorgelegd aan de

Adviescommissie Sociaal Plan.

2.5 Overleg met werknemersorganisaties

Er vindt gedurende de looptijd van het Sociaal Plan minimaal twee keer een overleg plaats tussen

werkgever en werknemersorganisaties; één keer over de uitvoeringen werking van dit Sociaal

Plan, en over een eventuele verlenging van de werkingsduur of over een nieuw Sociaal Plan.

Vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad worden hierbij als toehoorder uitgenodigd. Allen

kunnen bijdragen aan de agenda voor dit overleg.

2.6 Beschikbaarstelling Sociaal Plan

De werkgever draagt er zorg voor dat het Sociaal Plan voor medewerkers beschikbaar is door

middel van plaatsing op Intranet. Als de medewerker verzoekt om een exemplaar van het Sociaal

Plan, zal de werkgever daarvoor zorgdragen.

2.7 Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bij het zoeken naar in- en externe alternatieven gelden voor werkgever en medewerker een

gezamenlijke verantwoordelijkheids- en inspanningsverplichting om te komen tot een succesvolle

overgang van het dienstverband (van werk naar werk).

De werkgever en de medewerker spreken periodiek over de voortgang en mogelijkheden en

leggen dit vast in het persoonlijk mobiliteitsplan.

Wanneer een medewerker aantoonbaar niet meewerkt aan een (succesvolle) toepassing van het

Sociaal plan (herplaatsing), kan dit consequenties hebben voor het voortduren van diens

arbeidsovereenkomst.

2.8 Overige bepalingen

Redelijkheid en billijkheid

I n alle gevallen dient er te worden gehandeld volgens criteria van redelijkheid en billijkheid zoals

die zijn neergelegd in artikel 6:248 Burgerlijk Wetboek. Hier 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.

Interpretatie Sociaal Plan
De interpretatie van de bepalingen in dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de betrokken partijen
bij dit Plan.

Toepassing WOR
Conform de WOR wordt de Ondernemingsraad van De Twentse Zorgcentra betrokken bij
organisatieveranderingen.

Verplichtingen uit de cao
De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen en uitvoeringsregelingen op
basis van de cao Gehandicaptenzorg en de wet.

2.9 Regie over en uitvoering van het sociaal plan
De kosten van de uitvoering van dit sociaal plan zijn voor rekening van de werkgever.
Door de Raad van Bestuur wordt voorafgaand aan de uitvoering van dit sociaal plan de centrale
regie toegewezen aan een centrale HRM functionaris.
De werkgever draagt er zorg voor dat het sociaal plan gecommuniceerd wordt naar het
management en door hen conform wordt toegepast.

3. Begripsbepalingen

Adviescommissie Sociaal Plan
Commissie die tot taak heeft te adviseren over de toepassing van de in het Sociaal Plan van De
Twentse Zorgcentra neergelegde bepalingen. De samenstellingen werkwijze van de commissie
zijn vastgelegd ineen reglement dat aan dit Sociaal Plan als bijlage is toegevoegd.

2. Afspiegelingsbeginsel
Methodiek te hanteren bij het bepalen welke medewerkers boventallig worden verklaard en
daarmee mobiliteitskandidaatworden en/ofbij het bepalen welke medewerkers voor plaatsing of
ontslag in aanmerking komen indien sprake is van vermindering van werkgelegenheid.
Deze methodiek wordt gebruikt wanneer in de herplaatsingsfase sprake is van 'uitwisselbare
functies'.
Per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies zijnde medewerkers met het
kortste dienstverband het eerst boventallig. Daarbij moet de onderlinge verhouding van het
aantal medewerkers per leeftijdsgroep binnen de categorie uitwisselbare functies - voor en na de
inkrimping —gelijk blijven. Deze leeftijdscategorieën zijn van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van
35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Indien in
dezelfde categorie uitwisselbare functies medewerkers werkzaam zijn die de AOW-gerechtigde
leeftijd hebben bereikt, worden die het eerst boventallig. In het geval medewerkers binnen
hetzelfde leeftijdscohort dezelfde diensttijd hebben, wordt de medewerker met de hoogste
leeftijd het laatst boventallig.

Afspiegeling is niet aan de orde als een unieke functie komt te vervallen of als er geen sprake is
van ̀ uitwisselbare functies'.

Voor het toepassen van het afspiegelingsbeginsel tyordt uitgegaan van de gemeente waarbinnen
arbeidsplaatsen komen te vervallen conform de wetgeving die per 1 januari 2015 van kracht is.



3. Anciënniteitsprincipe

Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen

medewerkers die een gelijke aanspraak hebben. De medewerker met de meeste dienstjaren

wordt als eerste herplaatsten bij gelijke uitkomst van dienstjaren gaat bij herplaatsing de oudere

medewerker voorop de jongere medewerker.

4. Boventallige medewerker

De medewerker van wie de functie en/of positie volgens een organisatieveranderingsplanwijzigt

dan wel vervalt. Het betreft medewerkers die te maken krijgen met de uitvoering van het

organisatieveranderingsplan, en die niet direct of indirect herplaatst kunnen worden volgens de

herplaatsingsprocedure volgens artikel 5.2.

5. Cao

De collectieve arbeidsovereenkomst voorde medewerkers in de gehandicaptenzorg.

6. Detachering

De omstandigheid dat een medewerker tijdelijk bij een andere werkgever werkzaamheden

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

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

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

7. Dienstverband
Het aantal jaren dat de medewerker op basis van een arbeidsovereenkomst voor de werkgever en

of de rechtsvoorgangers heeft gewerkt. Indien het dienstverband is onderbroken telt de periode

van het dienstverband voorde onderbreking mee mits die onderbreking niet meer dan drie

maanden heeft geduurd.

8. Formatieplaatsenplan
Het formatieplaatsenplan is een kwalitatief en kwantitatief overzicht van het aantal

formatieplaatsen in functies (fte) inde nieuwe situatie, met een omschrijving van het verwachte

functieniveau enfunctie-inhoud, inclusief het bijbehorende salarisniveau conform het

functiewaarderingssysteem. In het formatieplaatsenplan wordt ook een vergelijking gemaakt

tussen de oude en nieuwe situatie, waarin zichtbaar wordt welke functies naar aard en niveau en

aantal gelijk blijven, verdwijnen, wijzigen of nieuw zijn.

9. 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.

10. Functie

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

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

11. Gelijkwaardige functie

Een functie die in dezelfde salarisschaal is ingedeeld als de huidige functie, en die qua taak,

inhoud en eisen niet of nauwelijks afwijkt van de functie die de medewerker voorde

organisatieverandering vervulde.

12. Geschikte functie

Iedere functie, die buiten het begrip 'passende functie' valt, en waarvan de werkgever en

medewerker samen overeenkomen dat de medewerker deze functie gaat uitoefenen.
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13. Gewijzigde functie
Een functie waarin het taken en/of de functie-eisen zodanig gewijzigd zijn dat de functie een
wezenlijk andere inhoud krijgt.

14. Herplaatsen
Het opnieuw plaatsen van medewerkers die te maken met hebben de organisatieverandering in
de toekomstige organisatiestructuur.

15. Herplaatsingskandidaat
Iedere medewerker voor wie de organisatieverandering sociale gevolgen heeft, omdat in het
nieuwe formatieplaatsenplan de functie verandert, dan wel de positionering in de organisatie
verandert.

16. Mobiliteitskandidaat
De medewerker voor wie binnen of buiten de organisatie ander werk wordt gezochten waarbij
gebruik gemaakt wordt van de mobiliteitsbevorderende maatregelen. Dit is van toepassing in
gevallen waarbij voorde medewerker niet direct een passende functie gevonden kan worden.

17. Mobiliteitsfase
De periode die begint met het aanmerken van de medewerker als boventallig, en daarmee als
mobiliteitskandidaat , en die eindigt na maximaal 9 maanden.

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

19. Opzegtermijn
De door werkgever en medewerker in acht te nemen termijn bij opzegging van de
arbeidsovereenkomst opgrond van de weten de voorde medewerker toepasselijke CAO.

20. Organisatieverandering
Een verandering in deorganisatiestructuur en/of taakstelling van de organisatie met
rechtspositionele of sociale gevolgen voor één of meerdere medewerkers

21. Passende functie
Een functie die De Twentse Zorgcentra qua functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden,
competenties, functieniveau, contractomvang, ervaring met doelgroep en/ of vakgebied en
zwaarwegende (zoals: psychische en/of fysieke) persoonlijke omstandigheden in redelijkheid aan
een medewerker aan kan bieden. Een passende functie is ingedeeld op hetzelfde functieniveau,
één functieniveau lager of één functieniveau hoger dan de oude functie.

Een functie is ook passend als de medewerker zich binnen een termijn van zes maanden naar het
gewenste niveau kan ontwikkelen.
De Twentse Zorgcentra houdt bij het aanbieden van een functie rekening met het wettelijke kader
en jurisprudentie over passende arbeid. Een medewerker kan een passende functie niet
weigeren.
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22. Salaris

Het tussen de werkgever en de medewerker overeengekomen bruto maandloon inclusief

vakantiegeld, eindejaarsuitkering en een gemiddelde onregelmatigheidstoeslag gebaseerd op de

laatste 12 maanden.

23. Standplaats

De plaats van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht of in overwegende

mate werkzaam is.

24. Tijdelijke werkzaamheden

Werkzaamheden van tijdelijke aard die aan de boventallige medewerker kunnen worden

opgedragen. De werkzaamheden zijn anders dan voor ingangsdatum van de boventalligheid, maar

dienen zo passend mogelijk te zijn. De tijdelijke werkzaamheden mogen het zoeken naar een

definitieve herplaatsing niet in de weg staan. De medewerker behoudt de status van

mobiliteitskandidaat.

25. Uitwisselbare functie

Een groep van functies met verschillende benamingen die conform de richtlijnen van het UWV

Werkbedrijf qua inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of

structurele aard van de functies; alsmede naar het niveau van de functie en de bijbehorende

beloning gelijkwaardig zijn.

26. Vervallen functie

Een functie die in de oude structuur voorkwam, maar inde nieuwe structuur niet meer

terugkomt.

27. Werkadviseur

De afdeling P&O wijst één of meerdere P&O-adviseurs aan als 'werkadviseur'. De werkadviseur

coordineert het mobiliteitstraject voorde aan hem toegewezen, boventallig verklaarde

medewerkers en draagt zorg voor hun begeleiding gedurende de reorganisatie.

28. Werkgever

De Twentse Zorgcentra voor mensen met een verstandelijke handicap.

29. Medewerker

Medewerker is degene die:

medewerker is in de zin van de CAO Gehandicaptenzorg op basis van een schriftelijke

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met werkgever; en

die op de ontslagdatum de pensioengerechtigde leeftijd inde zin van de Algemene

Ouderdoms Wet (AOW) nog niet heeft bereikt; en

met wie in het kader van een (deel)reorganisatie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd

De volgende medewerkers kunnen geen rechten ontlenen aan dit Sociaal Plan:

- medewerkers met een overeenkomst voor bepaalde tijd indien hun arbeidsovereenkomst tot

de datum van rechtswege gewoon doorloopt;

- medewerkers met een voorovereenkomst of arbeidsovereenkomst tot het incidenteel

verrichten van werkzaamheden op afroep;

- personen met een opdrachtovereenkomst (zzp-ers);

- leerlingen die geen leer-/arbeidsovereenkomst hebben en stagiaires;
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- vakantiemedewerkers;
- medewerkers via tijdelijk gesubsidieerde werkgelegenheidsprojecten;
- medewerkers die op de dag van ondertekening van dit Sociaal Plan reeds een

vaststellingsovereenkomst hebben getekend;
- medewerkers die om andere redenen dan vanwege reorganisatie, zoals maar niet uitsluitend

op grond van een dringende redenen/of op basis van tekortschietend functioneren, worden
ontslagen;

- medewerkers met wie na 104 weken — of langer —arbeidsongeschiktheid de
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd;

- medewerkers met wie wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd het
dienstverband eindigt of wordt beëindigd.

4. Regels bij organisatiewijziging

4.1 reorganisatieplan

De organisatieverandering wordt door de werkgever voorbereid en vastgelegd ineen
reorganisatieplan.
Het plan bevat tenminste:

De aanleiding, de inhoud en het bereik van de voorgenomen organisatieverandering.
• De bestaande en voorgenomen organisatiestructuur.
• Een formatieplaatsenplan.
• Indien afspiegeling zal moeten plaatsvinden in geval van boventalligheid, wordt in een

document verantwoord op welke schaal deze zal plaatsvinden.
Op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de organisatieverandering zal worden geëffectueerd.

• Eventuele aanvullende en/of gewijzigde procedures.
• Een communicatieplan.

Dit plan is een onderdeel van een adviesaanvraag die aan de OR en/of CCR wordt voorgelegd.
Het plan wordt na advies door de OR door of onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur vastgesteld.

4.2 Communicatie en pré-mobiliteit

I n deze fase worden de medewerkers op wie de organisatieverandering van toepassing is op
hoofdlijnen geïnformeerd.
Voor hen treedt de pré mobiliteitsfase in vanaf het moment dat de adviesaanvraag is ingediend.
Medewerkers kunnen in deze pré-mobiliteitsfase gebruik maken van faciliteiten zoals genoemd in
8.1;8.5;8.8;8.9.
Verder zal een training worden aangeboden op het gebied van mentale weerbaarheid.
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5. (Her)Plaatsing

5.1 Algemeen

De herplaatsfase start nadat de Raad van Bestuur het reorganisatieplan definitief heeft

vastgesteld en de opdracht heeft gegeven tot uitvoering ervan over te gaan.

Daar waar voorzien is dat alle functies van een organisatieonderdeel geschrapt worden en er geen

sprake is van uitwisselbaarheid van functies, wordt deze fase overgeslagen en gaat direct de

mobiliteitsfase in, als beschreven in artikel 6.

De herplaatsingsprocedure vindt plaatsop basis van het vastgestelde formatieplaatsenplan.

Voorafgaand hieraan wordt vastgesteld welke functies vervallen, welke functies wijzigen, welke

gelijk blijven en welke functies nieuw zijn. Het doel van de herplaatsingsprocedure is de invulling

van vacante functies kwantitatief en kwalitatief zo goed mogelijk te realiseren. Na de

herplaatsingsprocedure wordt duidelijk welke medewerkers welke functies in de nieuwe situatie

binnen de organisatie gaan vervullen en welke medewerkers boventallig, respectievelijk

mobiliteitskandidaat tyorden.

5.2 Uitgangspunten bij herplaatsing

- Als primair uitgangspunt geldt dat de medewerker zijn functie volgt (directe herplaatsing).

- Ten minste met elke kandidaat, die niet rechtstreeks is herplaatst in de nieuwe

organisatiestructuur (herplaatsingskandidaat), wordt een belangstellingsgesprek gevoerd.

Belangstellingsgesprek herplaatsfase

Het belangstellingsgesprek vindt plaats tussen de medewerker en de werkadviseur of P&O

adviseur.
Het doel van een belangstellingsgesprek is om wensen en interesses van de medewerker ten

aanzien van functies in de organisatie in beeld te brengen. Dit gesprek wordt door middel van een

belangstellingsregistratieformulier (zie bijlage 2) op uniforme wijze vastgelegd. De aanwezigheid

van een was/wordt-lijst hierbij is een noodzakelijke voorwaarde. Zowel de werkgever als de

medewerker tekent voorde inhoud. De medewerker ontvangt een afschrift van het getekende

formulier. Is het niet mogelijk direct de belangstelling te peilen dan wordt ter plaatse een afspraak

gemaakt op welke wijze (mondeling/schriftelijk) de belangstelling alsnog vastgelegd kan worden.

Onderwerpen die in ieder geval aan de orde gesteld worden:

- functies binnen de nieuwe formatie, die de voorkeur van de medewerker genieten;

- functies binnen de nieuwe formatie, die door de medewerker zeker niet geambieerd

worden;

- functies van een tweede of derde voorkeur. Dit kan ook een functie op een geheel andere

afdeling of locatie zijn;

- ander werk dat de medewerker tijdelijk wil verrichten, indien de medewerker (voorlopig)

niet geplaatst kan worden binnen de opgegeven voorkeuren;

- eventuele toezeggingen, die vastgelegd zijn, met betrekking tot promotie of

salariswijzigingen.

Tevens wordende gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere

omstandigheden geïnventariseerd en zo nodig geactualiseerd.

Aan het belangstellingsgesprek en de registratie kunnen geen rechten en plichten worden

ontleend. De registratie dient alleen om een goede herplaatsing van de medewerker te borgen en

fungeert als hulpmiddel bij de herplaatsingsprocedure. De inhoud dient zodanig te zijn dat inzicht

wordt verkregen in de mogelijkheden van de medewerker.
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Volgorde invulling formatieplaatsenplan
De werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van medewerkers, die betrokken
zijn bij de organisatiewijziging, de volgende herplaatsingsvolgorde:

medewerker volgt functie (gelijkwaardige) dan wel krijgt een uitwisselbare functie;
herplaatsing in een passende functie;
herplaatsing in een nieuwe functie (vallend binnen begrip passend);
herplaatsing in een gewijzigde functie.

Op basis van de belangstellingsgesprekken wordt het formatieplaatsenplan aangevuld. Op deze
wijze wordt de was/wordt-lijst nader gespecificeerd. Per medewerker wordt zichtbaar:

1. welke functie in de toekomstige organisatie zal worden aangeboden; of
2. dat de medewerker boventallig wordt verklaard.

Indien er voor de medewerker geen sprake is van herplaatsing binnen de vastgestelde formatie
c.q. het nieuwe formatieplaatsenplan in één van de genoemde functies, wordt de
herplaatsingskandidaat boventallig en aangemerkt als een mobifiteitskandidaat.
Bovenstaande wordt bevestigd in een persoonlijk gesprek en geformaliseerd door een
schriftelijke aanzegging.

Nadere uitwerking
Herplaatsingsvo/gorde in een passende functie:
Indien het niet mogelijk is herplaatsing te realiseren in een uitwisselbare functie, dan wordt
geprobeerd de medewerker een passende functie aan te bieden. Hierbij wordt de volgende
volgorde in acht genomen:

a. een gelijk ingedeelde functie;
b. een hogere functie, maximaal één salarisschaal hoger;
c. een lagere functie, maximaal één salarisschaal lager.

Uitgangspunten bij herplaatsing in een passende functie.
Bij herplaatsing gelden de volgende
uitgangspunten:

- een passende functie wordt aangeboden op basis van de belangstellingsregistratie;
- indien een herplaatsingskandidaat interesse heeft in een hogere of lagere functie, vindt

toetsing van de geschiktheid plaatsop basis van objectieve functie-eisen;
- indien meerdere medewerkers met vergelijkbare kwaliteiten opteren voor dezelfde

functie wordt herplaatsing gerealiseerd volgens het anciënniteitsprincipe.
- De Twentse Zorgcentra kan een assessment laten afnemen om de geschiktheid voor een

functie te objectiveren.

Evt. aanbod van een geschikte functie
Als er geen uitwisselbare of passende functie beschikbaar is, kan aan de medewerker
(indien vacant) een geschikte functie worden aangeboden. Werkgever en medewerker komen dit
enkel samen overeen.

5.3 Procesbeschrijving aanvaarding passende functie
Voor de feitelijke herplaatsing in de passende functie ontvangt de medewerker
een schriftelijke bevestiging van de herplaatsing onder vermelding van een omschrijving
van de aangeboden passende functie en van de consequenties die voortvloeien uit deze
herplaatsing. De medewerker heeft twee weken bedenktijd om op het aanbod in te gaan. Indien
de medewerker het aanbod afwijst, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de werkgever
kenbaar gemaakt. Vervolgens schakelt de werkgever de adviescommissie sociaal plan in alvorens
een definitief besluit te nemen.
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Indien de werkgever, de adviescommissie gehoord hebbende, besluit dat de

aangeboden functie niet passend is, informeert de werkgever de medewerker schriftelijken

biedt zo spoedig mogelijk een andere passende functie aan.

Indien de werkgever, de bezwarencommissie gehoord hebbende, besluit dat de

aangeboden functie passend is, stelt de werkgever de medewerker hiervan op de hoogte.

Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden afgeweken.

Indien de werkgever dan wel de medewerker afwijkt van het advies, doet hij hiervan gemotiveerd

schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de medewerker dan wel aan de werkgever.

De medewerker krijgt in dit geval twee weken bedenktijd om de functie alsnog te accepteren.

Bij acceptatie wordt de medewerker in de aangeboden functie benoemd. Bij weigering van

de passende functie zal de werkgever maatregelen treffen gericht op het beëindigen van

het dienstverband.

Indien als gevolg van het formatieplaatsenplan de medewerker werkzaam is in een passende

functie en blijkt dat betrokken medewerker buiten zijn schuld om daarvoor toch niet geschikt

blijkt, biedt de werkgever voor zover mogelijk de medewerker een andere passende functie aan.

5.4 Terugkeer op oorspronkelijk functieniveau

De intern herplaatste (boventallige) medewerker behoudt gedurende een periode van 3 jaar een

voorkeurspositie bij vacatures op terugkeer naar een functie van het (salaris)niveau uan de

oorspronkelijke functie of een passende functie op het oorspronkelijke niveau. Benoeming vindt

plaats bij gebleken geschiktheid, dan wel indien er een goede verwachting is dat de medewerker

geschikt kan worden om de taken uit te oefenen. Dit recht geldt overigens alleen als er geen

boventallige medewerkers, die op het moment van het ontstaan van de vacature nog niet

herplaatst zijn, opteren voorde betreffende vacature.

6. Mobiliteit

6.1 Algemeen

De mobiliteitsfase heeft bij een organisatieverandering een maximale doorlooptijd van negen

maanden.

De mobiliteitsfase volgt na de herplaatsfase of start, als de herplaatsfase wordt overgeslagen,

nadat de Raad van Bestuur opdracht heeft gegeven tot uitvoering van het reorganisatieplan (zie

artikel 5.1).
De mobiliteitsfase vangt aan met de schriftelijke aanzegging van boventalligheid.

De schriftelijke aanzegging vermeldt:

• De ingangsdatum van de boventalligheid, waarbij de boventalligheid niet eerder zal

ingaan dan de datum van de schriftelijke aanzegging;

• De datum van het (deel)reorganisatiebesluit (peildatum); alsmede

• Toewijzing van een werkadviseur die de mobiliteitskandidaat gedurende de

mobiliteitsfase ondersteunt.
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6.2 Uitgangspunten en procedure

Mobiliteitsplan
De mobiliteitskandidaat wordt binnen twee weken na datum aanzegging boventalligheid bij de
werkadviseur aangemeld. In het gesprek met de medewerker over zijn mobiliteitstraject worden
afspraken gemaakt tussen de werkgever en medewerker over de te ondernemen acties om op
een zo kort mogelijke termijn een nieuwe, passende of geschikte functie te kunnen aanvaarden.
Er wordt gesproken over de wensen en ambities van de medewerker, de haalbaarheid hiervan en
de benodigde ondersteuning hiervoor. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het formulier
belangstellingsregistratie (zie bijlage 2). Er worden in ieder geval ook afspraken gemaakt over:
• Ondersteuning door de werkadviseur, gespreksfrequentie (1x per 2 tot 4 weken);
• Begeleiding door een —door de werkgever aangewezen —extern mobiliteitsbureau
• (tussentijdse) evaluaties zodat de voortgang wordt bewaakten de gelegenheid wordt

geboden het plan indien nodig tussentijds bij te stellen om de slaagkans te vergroten;
• te ondernemen acties;
• eventueel aanvullende scholing of training en tijdelijke werkzaamheden zolang de

medewerker nog geen nieuwe functie heeften de oude functie vervallen is
De afspraken worden vastgelegd in een mobiliteitsplan. Aanvullende afspraken met het externe
mobiliteitsbureau kunnen in het mobiliteitsplan worden vastgelegd.

Aanbieden vacatures
De werkadviseur beheert de herplaatsingslijst én monitort de vacaturelijst. Hij biedt binnen de
kaders van het sociaal plan zo spoedig mogelijk een passende functie aan.

De mobiliteitskandidaat heeft bij vacant gestelde functies, samen met eventuele andere
mobiliteits- en re-integratiekandidaten, voorrang op alle andere interne of externe kandidaten.

Onderstaande voorrangsvolgorde is van toepassing voor interne herplaatsing in vrijkomende
vacatures.

1. Medewerkers met een arbeidshandicap en/ of medewerkers die arbeidsongeschikt zijn voor
hun eigen functie en geschikt zijn voor een andere functie, mits de betreffende functie voor
hen passend is bevonden door de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige. Zijn er meerdere
herplaatsingskandidaten met een arbeidshandicap ofarbeidsgeschiktheid voor hun eigen
functie, voor wie het een passende functie betreft, dan wordt het anciënniteitsprincipe
gehanteerd.

2. Boventallige medewerkers voor wie de functie een passende functie is (met inachtneming van
de procedures uit dit Sociaal Plan). Zijn er meerdere herplaatsingskandidaten uoorwie het
een passende functie betreft, dan wordt het anciënniteitsprincipe gehanteerd.

3. In een passende functie geplaatste medewerkers, die bij nadere beschouwing, buiten hun
schuld, niet in staat blijken die functie te vervullen.

4. Boventallige medewerkers voor wie de functie volgens werkgever en medewerker een
geschikte functie is.

5. Overige medewerkers.

Boventallige medewerkers wordt inzicht gegeven in de aanwezige vacatures.
Wanneer aan mobiliteitskandidaten in het kader van dit Sociaal Plan een functieaanbod wordt
gedaan gelden daarbij dezelfde termijnen die zijn genoemd in de procesbeschrijving aanvaarding
passende functie uit de herplaatsingsfase.
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Oriëntatie buiten de organisatie

Indien erbinnen de organisatie op korte termijn geen passende functie is te voorzien gaat de

mobiliteitskandidaat met behulp van het mobiliteitsbureau op zoek naar een nieuwen reëel

toekomstperspectief buiten de organisatie. De werkgever en de mobiliteitskandidaat verplichten

zich in dat geval tot een mobiliteitstraject gericht op het zo spoedig mogelijk verkrijgen van een

functie buiten de organisatie. De medewerker mag een extern aangeboden functie op gelijk of

hoger niveau niet weigeren.

Overige afspraken

1. Vanaf het moment dat de werkgever en de mobiliteitskandidaat een persoonlijk

mobiliteitsplan hebben opgesteld ten behoeve van de interne of externe herplaatsing van

de medewerker, zijn zowel de werkgever als de medewerker verplicht zich daarvoor actief

in te zetten. Zij kunnen gebruik maken van zogenaamde mobiliteitsbevorderende

maatregelen.

2. Als de mobiliteitskandidaat niet-verwijtbaar geen (verdere) uitvoering kan geven aan het

persoonlijk mobiliteitsplan worden er opnieuw tussen de werkgever en de

mobiliteitskandidaat afspraken gemaakt over het te verwachten toekomstperspectief

waarbij de termijnen in dit sociaal plan leidend zijn.

3. Als de bedrijfsarts van mening is dat arbeidsongeschiktheid het zoeken naar alternatieve

herplaatsing, dan wel solliciteren onmogelijk maakt dan heeft de arbeidsongeschiktheid

een opschortende werking voor de resterende mobiliteitsfase.

4. Indien na aanvaarding van een andere functie binnen een periode van twee maanden blijkt

dat de betrokken medewerker buiten zijn schuld niet geschikt is voor deze functie, dan

wordt de herplaatsing herroepen. De medewerker krijgt dan opnieuw de status van

mobiliteitskandidaat en de mobiliteitsfase wordt vanaf dat moment hervat voor de

resterende mobiliteitstermijn.

5. De mobiliteitskandidaat wordt gedurende de looptijd van de mobiliteitsfase ingezet op

tijdelijke werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden kan gedurende de periode waarin

deze plaatsvinden tevens een wijziging inde standplaats plaatsvinden. De medewerker is,

na overleg, verplicht om hieraan binnen redelijke grenzen gehoor te geven.

6. Detachering bij een andere organisatie behoort ook tot de mogelijkheden en heeft een

opschortende werking voorde mobiliteitsfase van maximaal 6 maanden. Gedurende deze

periode zal er geen wijziging optreden in de arbeidsvoorwaarden.

Einde mobiliteitstraject

Het mobiliteitstraject duurt negen maanden gerekend vanaf de datum van boventallig verklaring.

De werkgever kan de duur van het mobiliteitstraject met maximaal twee maanden verlengen

indien er binnen deze periode een reële kans is op een passende functie.

Na zes maanden gaan werkgever en werknemer indringend in gesprek om gezamenlijk in

redelijkheid en billijkheid te komen tot een maatwerkoplossing. Indien dit niet lukt kan de

werkgever na zeven maanden, met inachtneming van de opzegtermijn, ontslag aanvragen bij het

UWV Werkbedrijf.
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Transitievergoeding
Aan de boventallige medewerker voor wie na afloop van de mobiliteitsperiode ontslag wordt
aangevraagd bij het UWV wordt met ingang van de dag van ontslag door de werkgever de
wettelijke transitievergoeding toegekend, daar waar het garantierecht zoals beschreven in de
vigerende CAO van toepassing is, zal de vergoeding conform dit recht worden aangepast.

7. Arbeidsvoorwaarden

7.1 Salaris bij herplaatsing in een hoger ingedeelde functie
Als de medewerker ineen functie wordt herplaatst die opeen hoger niveau is ingedeeld
vergeleken met de huidige functie dan wordt de medewerker horizontaal overgeschaald vanaf het
moment van de daadwerkelijke uitoefening van de functie. Hij ontvangt het salaris inclusief de
uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe functie.

Tenzij de medewerker aantoonbaar nog niet voldoet aan defunctie-eisen.
I n dat geval worden schriftelijke afspraken gemaakt over de leerpunten, leerdoelen,
evaluatiecriteria, evaluatiemomenten en de benodigde ondersteuningen (om- of bijscholing. In
het schriftelijk aanbod aan de medewerker dient dit vermeld te worden door de werkgever.
De medewerker behoudt het salaris in de oorspronkelijke schaal tot hij voldoet inde nieuwe
functie.

7.2 Salarisgarantie bij herplaatsing in een lager ingedeelde passende functie
Als de medewerker herplaatst wordt in een lager ingedeelde passende functie wordt de
medewerker horizontaal ingeschaald in de betreffende FWG-schaal. Indien het oorspronkelijke
salaris +eventuele (persoonlijke) toeslagen hoger is dan hoogste volgnummer van de lagere FWG-
schaal wordt met ingang van de plaatsingsdatum het meerdere deel boven het hoogste
volgnummer omgezet in een persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag maakt onderdeel uit
van de salarisdefinitie zoals opgenomen in de begripsbepalingen in de vigerende CAO
Gehandicaptenzorg.

• Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie opeen 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 persoonlijke toeslag.

• Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager FWG-niveau
urenvermindering opverzoek van medewerker plaatsvindt, wordt de persoonlijk toeslag naar
rato van het mindere aantal uren (her)berekend.

7.3 Vervallen salarisgarantie
De persoonlijke toeslag vervalt, indien de werkgever binnen drie jaar de medewerker het aanbod
tot herplaatsing in een passende functie op het oorspronkelijk salarisniveau doet en de
medewerker dit herplaatsingsaanbod ongemotiveerd of zonder goede reden weigert.
Een persoonlijke toeslag vervalt ook wanneer de medewerker na de organisatieverandering zelf
solliciteert op een lagere functie dan de herplaatsingsfunctie.

7.4 Salarisgewenningsregeling in een geschikte functie
Als de medewerker vrijwillig herplaatst wordt ener is sprake van een vermindering van de
arbeidsduur en/of een lagere inschaling, dan kan een salarisgewenningsregeling toegekend
worden.
De regeling wordt gedurende maximaal 12 maanden toegekend en is als volgt:

6 maanden 75% van de vermindering
3 maanden SO°/o van de vermindering
3 maanden 25%van de vermindering
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7.5 Studiekosten

De medewerker die een studie volgt in verband met de uitoefening van zijn functie, die hij als

gevolg van de verandering niet meer vervult, wordt inde gelegenheid gesteld deze studie af te

ronden conform de financiële vergoedingsafspraken dledaarvoor bij aanvang van de studie zijn

overeengekomen.

7.6 Reiskosten en —tijd bij wijziging standplaats

De medewerker die als gevolg van definitieve herplaatsing dagelijks extra kilometers woon-

/werkverkeermoet afleggen in vergelijking met de kilometers naar zijn oude standplaats, krijgt

deze extra kilometers —boven de 30 km -vergoed op basis van de reguliere woon-

werkvergoeding van De Twentse Zorgcentra voor de duur van 18 maanden.

7.7 ORT

Indien de onregelmatige dienst van de medewerker door de werkgever wordt beëindigd of

verminderd heeft de medewerker recht op een afbouwregeling conform de reguliere ORT-

afbouwregeling van De Twentse Zorgcentra.

8. Mobiliteitsbevorderende maatregelen

De hiernavolgende afspraken kunnen worden gemaakt met medewerkers die als gevolg van

organisatieveranderingen niet direct herplaatst zijn en als mobiliteitskandidaat worden

aangemerkt.

8.1 Opzegtermijn

Indien de medewerker daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien

van de geldende opzegtermijn. Werkgever en medewerker bepalen ingoed overleg de datum van

uitdiensttreding.

8.2 Gedeeltelijke vrijstelling van werk

De medewerker, die nog werkzaam is in een functie die komt te vervallen, gebruikt zoveel tijd als

hij of zij naar individuele en in het mobiliteitsplan vastgelegde behoefte nodig heeft om activiteiten

uit te voeren ten behoeve van het vinden van een andere werkkring met een minimum van 20

en een maximum van 50%van de contractomvang.

Om te bepalen van hoeveel vrijgestelde uren en dagdelen de aangezegde medewerker gebruik kan

maken, is het individuele mobiliteitsplan leidend. in het mobiliteitsplan wordt onderbouwd

vastgelegd welke activiteiten de medewerker gedurende de mobiliteitsperiode zal verrichten.

Vervolgens wordt aan de hand van deze keuze bepaald hoeveel tijd hij of zij nodig heeft om van de

mobiliteits- en/of scholingsactiviteiten gebruikte maken.

De medewerker zal zodra het mobiliteitsplan is vastgesteld, dat bespreken met zijn manager en zijn

team zodat allen op de hoogte zijn van de aard en de omvang van de mobiliteitsactiviteiten van de

medewerker. Het uitgangspunt is dat de manager opname van de vrijgestelde uren toestaat. Het

inplannen van vrijgestelde uren in het rooster gebeurt in overleg tussen de planner en de

boventallige medewerker.

8.3 Terugkeergarantie

Indien de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft

afgesloten, zal op verzoek van de medewerker een terugkeergarantie worden geboden gedurende

de eerste 2 maanden van het nieuwe dienstverband. De medewerker behoudt bij terugkeer naar

de werkgever binnen deze periode alle rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan.

Als de proeftijd bij een andere werkgever mislukt vanwege dringende redenen dan vervalt de

garantie.
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8.4 Detachering

Voor een periode van maximaal 6 maanden kan enkel met instemming van de medewerker
gebruik worden gemaakt van detachering bij een andere werkgever. De arbeidsovereenkomst
met de werkgever blijft in dit gevat van kracht. De detachering heeft een opschortende werking
voorde mobiliteitsfase van maximaal 6 maanden.

8.5 Vervallen terugbetalingsverplichtingen

I ndien betreffende medewerker ontslag neemt, wordt een eventuele terugbetalingsverplichting
op grond van de regeling studiefaciliteiten, verhuizing of uitruilen van arbeidsvoorwaarden
kwijtgescholden. Voorwaarde hierbij is dat de medewerker eerst aantoonbaar de studiekosten ter
overname heeft aangeboden aan de nieuwe werkgever en dat deze niet bereid of in staat is deze
kosten aan de medewerker of de werkgever te betalen.

8.6 Jubilea

De medewerker die als gevolg van organisatieveranderingen zelf ontslag neemt en binnen 12
maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben op
een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek —onder inhouding van de verschuldigde
loonheffingen —uitbetaald. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een
vergelijkbare regeling kent en de jaren bij vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van de
duur van het dienstverband.

8.7 Tijdelijke werkzaamheden

De mobiliteitskandidaat kan, als de eigen functie al vervallen is, na overleg tijdelijk
werkzaamheden gaan uitvoeren voor maximaal 50%van de contractsomvang. Deze tijdelijke
werkzaamheden mogen het zoeken naar een definitieve herplaatsing in een passende of
geschikte functie niet in de weg staan. De medewerker behoudt dan ook de status van
mobiliteitskandidaat.

8.8 Ondersteuning

De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen bij het mobiliteitsbureau op
het gebied van loopbaanoriëntatie, sollicitatietrainingen, de inzet van social media ten behoeve
van het vinden van een nieuwe functie en de oriëntatie open begeleiding naar Zelfstandig
Ondernemerschap.

8.9 Om-, of bijscholing
Boventallige medewerkers die gemotiveerd zijn om zich te laten (om)scholen, kunnen daarvoor
een scholingsplan opstellen. Dit scholingsplan maakt onderdeel uit van het mobiliteitsplan. Het
eventuele scholingsplan wordt door de werkadviseur getoetst op de volgende criteria en dient
aan alle hierna genoemde criteria te voldoen:

• Wordt door deze opleiding de arbeidsmarktpositie van medewerkers versterkt?
• Is er door het volgen van de opleiding een reële kans dat de medewerker een nieuwe

baan vindt?

• Is de kans op het succesvol afronden van deze opleiding, in het licht van achtergrond van
de medewerker, reëel?

• Kent de opleiding een tijdshorizon die idealiter maximaal 1 jaar is, maar in ieder geval
korter is dan 2 jaar?

NB: Per einde van de mobiliteitsperiode wordt de arbeidsovereenkomst hoe dan ook
beëindigd. Het kan dus wel zo zijn dat de opleiding vervolgens nog doorloopt.

Indien de medewerker daadwerkelijk zal starten met een opleidingstraject, zal daarvoor een
opleidingsovereenkomst worden gesloten. In deze opleidingsovereenkomst wordt de financiering
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van de opleiding vastgelegd. Daar waar sprake is van betaling intermijnen aan het

opleidingsinstituut, wordt deze betaling gekoppeld aan de voortgang die de medewerker boekt.

Als de medewerker verwijtbaar geen voortgang boekt, zal de financiering van de opleiding

worden stopgezet.

Het scholingsplan kent een maximale bijdrage van werkgever van € 4.000,- excl. btw. Mocht de

aangevraagde opleiding duurder zijn, dan is werkgever bereid om voor het resterende bedrag de

medewerker een lening te verstrekken. In dit geval geldt dat een eventuele aanspraak op een

transitievergoeding wordt verrekend met de nog openstaande lening. De lening kan in geen geval

meer zijn dan de maximale aanspraak op transitievergoeding. Indien nog sprake is van een

lopende studiekostenovereenkomst voor een opleiding of studie zal eerst worden onderzocht in

hoeverre die opleiding of studie aan de in dit artikel genoemde criteria voldoet, alvorens het

scholingsplan zal worden beoordeeld.

8.10 Proefplaatsing

Herplaatsing van een mobiliteitskandidaatkan op basis van een proefplaatsing plaatsvinden. De

proefplaatsing wordt afgesloten met een evaluatie. Hierna kan al dan niet worden overgegaan tot

definitieve plaatsing. Een proefplaatsing duurt maximaal drie maanden (exclusief vakantie/ ziekte)

Indien niet tot plaatsing wordt overgegaan dan wordt de mobiliteitsfase hervat.

8.11 Rempla~antenregeling

De medewerker zonder de status van Herplaatsingskandidaat —die in overleg met de werkgever

zelf het dienstverband beëindigt, waardoor een Herplaatsingskandidaat daadwerkelijk herplaatst

kan worden —heeft rechtop een eenmalige uitkering bij einde dienstverband ter grootte van 3

maandsalarissen. Hij heeft geen aanspraak op de overige voorzieningen van dit Sociaal Plan of op

een mogelijke wachtgeldregeling of vergelijkbare afspraken uit de geldende cao.

8.12 Vrijwillige vertrekregeling

De Twentse Zorgcentra ende herplaats/ mobiliteitskandidaat kunnen overeenkomen gebruikte

maken van een vertrekregeling. In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst

overeengekomen.

Bij vrijwillig vertrek binnen twee maanden nadat de Raad van Bestuur opdracht heeft gegeven tot

uitvoering van het reorganisatieplan (zie artikel 5.1) ontvangt de betrokken medewerker een

vertrekpremie van een half bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar tot een maximum

van 9 bruto maandsalarissen.

Bij vrijwillig vertrek na twee maanden tot vier maanden nadat de Raad van Bestuur opdracht

heeft gegeven tot uitvoering van het reorganisatieplan ontvangt de betrokken medewerker 75%

van de hierboven beschreven vertrekpremie.

Bij vrijwillig vertrek na vier tot zes maanden nadat de Raad van Bestuur opdracht heeft gegeven

tot uitvoering van het reorganisatieplan ontvangt de betrokken medewerker 50% van de

hierboven beschreven vertrekpremie.

Voorde betrokken medewerker die gebruik maakt van deze vertrekpremie vervallen de

aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit dit sociaal plan of een mogelijke

transitievergoeding of vergelijkbare afspraken uit de van toepassing zijnde cao.

8.13 Voorstellen door de medewerker

De individuele medewerker die als gevolg van organisatieveranderingen boventallig wordt of

dreigt te worden, kan met voorstellen komen die leiden tot verbetering van zijn

toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief.

Dergelijke voorstellen zullen door de werkgever worden beoordeeld. Acceptatie door werkgever

en medewerker van een dergelijk voorstel dient te leiden tot vermindering van boventalligheid.
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Na acceptatie kan de medewerker geen beroep meer doen op (andere) maatregelen uit het
Sociaal Plan, voor zover deze maatregelen althans vallen binnen dit voorstel.
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Handtekeningen blad 

Namens werknemersorganisatie 

E. de Boer

Bestuurder Gehandicaptenzorg Overijssel

FNV
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Namens werknemersorganisatie 

L 

G.Smit � 
Belangenbe�er Regio Oost 
Nieuwe Unie '91 
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Namens werkne_me'rsorganisatie 

.f 

C. van Dijk

Bestuurder regio Gelderland & Overijssel

CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van CNV Connectief
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Namens werknemersorganisatie 

arendse 

Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden 

FBZ 

' 1 
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J.A.P.M. Ma s 
\ 

Raad van Bestuur 

Stichting De Twentse Zorgcentra 
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Bijlage 1

Reglement Adviescommissie Sociaal Plan

Artikel 1 Instelling

1. De commissie is door de werkgever ingesteld voorde behandeling van bezwaren van
individuele medewerkers over de toepassing van het Sociaal Plan van De Twentse
Zorgcentra.

2. De onkosten van deze commissie worden vergoed door de werkgever. Hierover zijn/
worden afspraken gemaakt door de werkgever met deze commissie.

3. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door een ambtelijk secretaris. De
ambtelijke secretariële ondersteuning is geregeld en wordt verleend door de werkgever,
dit in overleg met de voorzitter van de commissie.

Artikel2 Taak

1. Het op verzoek van werkgever dan wel individuele medewerker, adviseren over de
toepassing van de in het Sociaal Plan van De Twentse Zorgcentra neergelegde bepalingen.

2. De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad van Bestuur over de verrichte
werkzaamheden. Op basis daarvan vindt, op uitnodiging van de werkgever, een
evaluatiegesprek plaats met de Raad van Bestuur waarbij de voorzitter van de
Ondernemingsraad wordt uitgenodigd.

3. De commissie behandelt bezwaren van individuele medewerkers die voortvloeien uit
besluiten die door de werkgever in het kader van organisatieveranderingen zijn genomen.
De commissie toetst of genomen besluiten niet in strijd zijn met het Sociaal Plan en of een
besluit in redelijkheid tot stand is gekomen. De commissie toetst inhoudelijk en
procedureel.

Artikel3 Samenstelling

1. De commissie bestaat naast de voorzitter uit zes leden.
2. Drie leden worden aangewezen door de werkgever, drie leden worden aangewezen door

de Ondernemingsraad (in samenspraak met werknemersorganisaties). Werkgever en
Ondernemingsraad wijzen gezamenlijk een voorzitter aan.

3. De voorzitter en de leden kunnen niet gelijktijdig lid zijn van enerzijds de commissie en
anderzijds de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur of de Ondernemingsraad van De
Twentse Zorgcentra.

4. Indien een lid van de commissie besluit het lidmaatschap van de commissie te beëindigen
dan stelt deze de voorzittervan de commissie hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk— met
redenen omkleed — op de hoogte.
De voorzitter informeert de werkgever en de Ondernemingsraad en voegt hieraan het
verzoek toe dat de partij waarop de opzegging betrekking heeft zo spoedig mogelijk
voorziet in de vervanging van het desbetreffende lid.
Bij opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van ten minste één
kalendermaand.

5. Indien de voorzitter besluit het voorzitterschap van de commissie te beëindigen dan stelt
deze de werkgever en de voorzitter van de Ondernemingsraad hiervan zo spoedig mogelijk
schriftelijk —met redenen omkleed — op de hoogte.
De Raad van Bestuur treedt in overleg met de Ondernemingsraad over de opvulling van de
toekomstige vacature.
Bij opzegging van het voorzitterschap geldt een opzegtermijn van ten minste één
kalendermaand.
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Artikel 4 Reden van bijeenkomen

1. De commissie komt bijeen:

a) indien de commissie een verzoek van de werkgever dan wel de individuele

medewerker heeft ontvangen om te adviseren over de toepassing van de in het

Sociaal Plan van De Twentse Zorgcentra neergelegde bepalingen

b) indien zulks noodzakelijk is om de voortgang van de commissie te regelen.

Artikel 5 Bijeenroepen van de commissie

1. De voorzitter bepaalt het tijdstip waarop en de plaats waardecommissie bijeenkomt.

2. De voorzitter stelt de agenda op.

3. De voorzitter is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de commissie, het opmaken

van de agenda, het maken van de notulen van de vergadering, alsmede het voeren van de

correspondentie en het beheer van de voor de commissie bestemde en van de commissie

uitgaande stukken.

4. De voorzitter maakt de agenda bekend aan de leden van de commissie en verzorgt de

uitnodiging aan de bij het bezwaar betrokken medewerker en aan de werkgever.

Artikel 6 Aanwezigheid ter vergaderingen besluitvorming

1. De vergadering vindt slechts doorgang indien naast de voorzitter een even aantal leden,

paritair samengesteld, aanwezig is.

2. De vergadering neemt slechts besluiten indien naast de voorzitter een even aantal leden,

paritair samengesteld, aanwezig is.

3. Besluitvorming over uit te brengen adviezen is voorbehouden aan de ter vergadering

aanwezige voorzitter en leden.

4. Bij gelijkheid van stemmen bij de in lid 1 bedoelde leden is de stem van de voorzitter

doorslaggevend.

Artikel ? Werkwijze

1. De medewerker kan zich binnen 14 dagen na de ontvangst van een functieaanbod

schriftelijk wenden tot de commissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van

dit Sociaal Plan op de bezwaarde.

2. De behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 1 maand na ontvangst van het

bezwaarschrift door de commissie. De commissie bevestigt de ontvangst van het bezwaar

naar werkgever en medewerker. Daar waarde commissie van mening is dat meer tijd

nodig is voor de voorbereiding van de behandeling, kan zij ingoed overleg met alle

betrokkenen afwijken van de termijn van 1 maand. Tijdens de behandeling worden de

bezwaarde en de werkgever gehoord, waarbij beiden zich door een raadsman kunnen

laten bijstaan. De behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de commissie anders

besluit, gehoord hebbende de bezwaarde en de werkgever.

3. De werkgever en de bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan

de commissie.

4. De voorzitter ziet toe dat situaties waarin belangenverstrengeling mogelijk is, worden

voorkomen. De leden van de commissie zijn verplicht mogelijke belangenverstrengeling bij

de voorzitter te melden.

5. Indien een der partijen stukken voorlegt dienen deze ook te worden verstrekt aan de

wederpartij.

Artikel 8 Uitbrengen en opvolging advies

1. De commissie brengt advies uit over het al dan niet gegrond zijn van het door de

medewerker ingediende bezwaarschrift en voert een toetsing uit zoals omschreven in
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artikel 2. Het advies wordt zo spoedig mogelijk -doch uiterlijk één week na de
behandeling van het bezwaar -met redenen omkleed, schriftelijk aan de bezwaarde en de
werkgever medegedeeld.

2. De werkgever neemt binnen één week na ontvangst van het advies een beslissingen deelt
deze schriftelijk mede aan de medewerker en stuurt een afschrift aan de commissie.

3. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden
afgeweken.
Indien de werkgever afwijkt van het advies, doet hij hiervan gemotiveerd schriftelijk
mededeling aan de commissie en aan de medewerker.

4. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van
het advies een nieuw besluit te nemen, tenzij genoegzaam kan worden aangetoond dat
zulks als gevolg van overheidsmaatregelen onmogelijk is.

Artikel9 Beroep

1. De bezwarenprocedure Iaat de wettelijke mogelijkheden van beroep onverlet.
I ndien medewerker zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft
gemaakt, heeft hij geen toegang tot de commissie.

Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de medewerker
het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de commissie verdere
behandeling.

Artike110 Geheimhouding
1. Ten aanzien van de aan de Adviescommissie Sociaal Plan verstrekte persoonlijke gegevens

geldt een geheimhoudingsplicht voor allen die bij de behandeling van een bezwaar
betrokken zijn.

2. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor eventuele derden die door de commissie
worden betrokken bij de behandeling van een bezwaar.

Artikel 11 Bijstaan medewerker
1. De medewerker heeft de gelegenheid zich door een derde te laten bijstaan. Kosten van

eventuele rechtsbijstand zijn voor rekening van de medewerker.

Artikel 12 Vaststelling reglement
1. Dit reglement wordt vastgesteld door de werkgever, gehoord hebbende de

Ondernemingsraad en de Adviescommissie Sociaal Plan.

Artikel 13 Bekendmaking reglement
1. De werkgever verstrekt direct na de vaststelling (of een wijziging) van het reglement een

exemplaar aan de commissie en de Ondernemingsraad.

Artikel l4 Slotbepalingen
1. Daar waar dit reglement niet voorziet, stelt de commissie nadere regels. De werkgever en

de Ondernemingsraad worden hiervan per omgaande in kennis gesteld.
Bezwaren kunnen gestuurd worden naar:
Adviescommissie Sociaal Plan
p/a Secretariaat van de Ondernemingsraad, Postbus 14 7580 AA Losser
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Bijlage 2

Formulier Belangstellingsregistratie Herplaats- of Mobiliteitsfase

A.1 Persoonsgegevens

Naam

Personeelsnummer

Datum in dienst

Functie

Afdeling/team

Contractomvang

Inschaling

Privé emailadres

A.2 Opleidingen

Datum Naam van de opleiding Niveau en diploma

A.3 Cursussen

Datum Naam van de cursus Certificaat of diploma
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A.4 Werkervaring

Datum Organisatie Functie en taken

A.5 j Neventaken en projecten

Datum Inhoud van neventaak of project Rol
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B.1 Ambities

Welke functies binnen of buiten DTZC 1.

hebben jouw voorkeur? Vermelden in 2.

volgorde van voorkeur. 3.

Welke functies binnen of buiten DTZC 1.

ambieerje niet? 2.

3.

Naar welke afdeling of doelgroep

(team) gaat jouw voorkeur uit?

Ingeval van doelgroep o Ouderen

o Kinderen

o Algemeen

o Geen voorkeur

o Moeilijk verstaanbaar gedrag

o Licht verstandelijk beperkten

o Meervoudig beperkten

o Geen voorkeur

Nadere toelichting

B.2 Tijdelijke werkzaamheden

Welke tijdelijke werkzaamheden zou

je willen vervullen alsje nog niet

herplaatst kunt worden?

B.3 Vastgelegde afspraken

Zijn er afspraken gemaakt en

vastgelegd die van belang zijn bij

herplaatsingen niet zijn vastgelegd in

het personeelsdossier?
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6.4 Arbeidsduur

Hoeveel uur zou je per week willen o Huidig aantal uren

werken? o Minimaal ... uur

o Maximaal ... uur

B.5 Om- en bijscholing

Wil je, bijvoorbeeld voor jouw o Ik beschik over voldoende opleiding en training.

voorkeursfunctie, een aanvullende o Ik denk aan het volgen van de volgende opleiding,

scholing, opleiding, cursus of training cursus of training:

volgen?

6.6 Vragen of opmerkingen

Wanneerje nog opmerkingen of

vragen hebt, dan kun je die hier

vermelden,

Ondertekening voor akkoord met de inhoud

Datum gesprek

Handtekening werknemer

Naam leidinggevende /werkadviseur

Handtekening leidinggevende /werkadviseur
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