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Overwegingen 

Elker heeft de afgelopen jaren te maken gehad met grote veranderingen in het werkveld en de financiering, met 

name door de transitie van de jeugdzorg. Dit ging gepaard met aanzienlijke bezuinigingen. Hoewel Elker in staat 

is geweest de personele consequenties van deze bewegingen op verantwoorde wijze op te vangen, heeft dit wel 

belangrijke gevolgen gehad binnen de organisatie. 

Elker heeft per 1 januari 2018 een overeenkomst op basis van het "open-house-systeem" met de Groninger 

gemeenten inzake de uitvoering van de Jeugdhulp. Bij Open House sluiten de Groninger gemeenten tijdens de 

gehele looptijd van het systeem overeenkomsten met iedere aanbieder die zich ertoe verbindt om de 

zorgvoorzieningen te leveren. Dit tegen vooraf vastgestelde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden waarbij van belang is 

dat de inwoner van de gemeente de zorgaanbieder uitkiest die de voorziening levert. Vooraf is het moeilijk in te 

schatten of deze nieuwe manier van aanbesteden grote gevolgen heeft. Wat al wel duidelijk is, is dat er sprake is 

van iets lagere tarieven ten opzichte van 2017 en het wegvallen van garanties op bepaalde zorgproducten. 

Ondanks deze wijzigingen worden er in 2018 en 2019 op dit gebied geen grote bewegingen verwacht, wat de 

gevolgen zullen zijn voor de jaren daarna- en daarmee welke afspraken over een Sociaal Plan daarbij aansluiten

is nog niet te overzien. Daarom zijn de werknemersorganisaties en Elker een Sociaal Plan voor de jaren 2018 en 

2019 overeen gekomen. 

De transitie van de jeugdhulp heeft behalve financiële veranderingen ook een inhoudelijke transformatie 

opgeleverd. De medewerkers van Elker hebben zich ingezet om vanuit de transformatiegedachte de hulp aan 

kinderen, jongeren en hun gezinnen anders in te richten. De financiering van de hulp is voor een aanzienlijk deel 

afhankelijk van de instroom. Als de cliëntvraag niet aan blijkt te sluiten bij het aanbod, is het van belang om 

daarop in te spelen. De veranderingen vragen daarmee om meer flexibiliteit van de organisatie en de 

medewerkers. 

De nadruk in dit Sociaal Plan ligt derhalve op mobiliteit en inzetbaarheid, zowel voor werknemers die met een 

verandering in hun werk te maken krijgen als alle andere werknemers. Dit is niet vrijblijvend: naast de 

verplichtingen van de werkgever ten aanzien van het voeren van loopbaanbeleid staat de verantwoordelijkheid 

van de werknemer voor het toekomstbestendig vormgeven van de eigen loopbaan. 

Het Sociaal Plan is een formeel document, met procedures en instrumenten om de gevolgen voor werknemers in 

geval van een reorganisatie op te vangen. Partijen realiseren zich dat het hebben van regels en instrumenten 

belangrijk is, maar dat het vooral ook gaat om het bevorderen van concreet gedrag dat maakt dat werkgever en 

werknemer zich goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daarvoor zet werkgever zich in, en 

speelt de Ondernemingsraad een monitorende en signalerende rol. 

De werknemersorganisaties en Stichting Elker zijn met inachtneming van bovenstaande het volgende Sociaal 

Plan overeen gekomen. 
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1. LOOPTIJD EN WERKINGSSFEER

1.1 Looptijd 

Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2019. Partijen zullen voor 

het einde van de looptijd afspraken maken over een Sociaal Plan voor de daarop volgende periode. 

1.2 Werkingssfeer 

Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van Elker die op basis van een arbeidsovereenkomst 

werkzaam zijn. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen geen aanspraak maken 

op hoofdstuk 4 met uitzondering van artikel 4.4 van dit Sociaal Plan. 

Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op: 

de werknemer van wie om andere redenen dan reorganisatie (zoals ontslag wegens verwijtbare tekortkoming 

in de nakoming van de arbeidsovereenkomst (wanprestatie), wegens arbeidsongeschiktheid of om (een) 

dringende reden(en)) de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd; 

de werknemer die vóór of op de inwerkingtredingdatum van dit Sociaal Plan al definitieve afspraken met 

werkgever met betrekking tot de ingangsdatum van zijn pensionering heeft gemaakt; 

de werknemer van wie het dienstverband eindigt vóór de inwerkingtredingdatum van dit Sociaal Plan; 

de werknemer die vóór de inwerkingtredingdatum van dit Sociaal Plan zijn arbeidsovereenkomst met 

werkgever heeft beëindigd, ook al ligt de einddatum van de arbeidsovereenkomst na de 

inwerkingtredingdatum van dit Sociaal Plan. 

1.3 Tussentijdse wijziging 

Wanneer er zich, naar het oordeel van één of meerdere van de par1ijen, onvoorziene omstandigheden voordoen 

waardoor van Elker in redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan dit Sociaal Plan te houden, zullen partijen bij 

dit Sociaal Plan in overleg treden. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer 

De cliëntvraag zodanig verandert dat dit een grote wijziging brengt in de omvang of de inhoud van het 

zorgaanbod van Elker. 

De gemeenten tussentijds wijzigingen aanbrengen in de afspraken met Elker over financiering of aanbod. 

1.4 Hardheidsclausule 

In die gevallen waarin de toepassing van dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele 

werknemer, zal de werkgever op verzoek van de werknemer in gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. 

1.5 Uitgangspunt en doel Sociaal Plan 

Het uitgangspunt van dit Sociaal Plan is geen gedwongen ontslag en dat werknemers die als gevolg van een 

reorganisatie boventallig worden van werk naar werk worden begeleid. Dit kan alleen gerealiseerd worden 

wanneer werkgever en werknemer over en weer alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de werknemer van 

werk naar werk te begeleiden. Werkgever biedt in dit Sociaal Plan instrumenten om de mobiliteit en inzetbaarheid 

van werknemers te bevorderen. 



2. PLAATSINGSPROCEDURE

2.1 Fase 1. Besluit tot reorganisatie 
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a. De Raad van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot wijziging van de organisatie en stelt daartoe een

reorganisatieplan op als bedoeld in artikel 4.4 van de CAO jeugdzorg. De Ondernemingsraad wordt in de

gelegenheid gesteld conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden advies uit te brengen over

de voorgenomen reorganisatie.

b. Na advies van de Ondernemingsraad neemt de werkgever een besluit over de reorganisatie. Dit besluit

wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de ondernemingsraad en via de daartoe

gebruikelijke kanalen bekend gemaakt aan werknemers.

2.2 Fase 2. Vaststellen boventalligheid 

a. Werknemers worden als boventallig aangemerkt op basis van het afspiegelingsprincipe.

b. Vanuit het principe 'mens volgt werk' worden werknemers die voor boventalligheid in aanmerking komen

geplaatst op eventuele formatieruimte in een uitwisselbare functie. In het overzicht van de functies bij het

reorganisatieplan wordt aangegeven welke functies uitwisselbaar zijn. Werknemers met uitwisselbare

functies worden op volgorde van afspiegeling geplaatst op de beschikbare formatie. De werknemer kan

een uitwisselbare functie niet weigeren.

c. Werknemers die niet geplaatst kunnen worden in een uitwisselbare functie worden boventallig verklaard.

De betreffende werknemers worden schriftelijk geïnformeerd over de boventalligheid, de datum van ingang

daarvan en de procedure die daarop volgt.

2.3 Fase 3. Herplaatsingsprocedure 

Indien een werknemer boventallig is verklaard, wordt hij aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Ten behoeve 

van de begeleiding van werk naar werk van deze werknemer wordt de herplaatsingsprocedure gestart. 

2.3.1 Aanbieden en plaatsen in passende functie binnen de organisatie 

a. De werknemer wordt bij aanvang van en gedurende de looptijd van de herplaatsingsprocedure in de 

gelegenheid gesteld zijn belangstelling te uiten voor vacante functies, volgens de volgende procedure:

• De betrokken werknemer ontvangt, vanaf het moment dat hij boventallig is verklaard, een overzicht van

beschikbare functies binnen de gewijzigde organisatie, de functieomschrijvingen en informatie over de van

toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

• De betrokken werknemer maakt zelf, binnen de gestelde termijn, schriftelijk zijn belangstelling bekend voor

één of meerdere functies binnen de gewijzigde organisatie. Indien belangstelling voor meerdere functies

wordt aangegeven, geeft hij aan welke functie zijn of haar voorkeur heeft.

b. Indien op enig moment gedurende de herplaatsingsprocedure blijkt dat voor een boventallige werknemer een

passende functie bij werkgever beschikbaar komt, dan zal de werkgever deze functie in een zo vroeg

mogelijk stadium schriftelijk aan de werknemer aanbieden en met de betrokken werknemer overleg plegen

met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en de werknemer te informeren over de

gevolgen van de wijziging.

2.3.2 Plaatsingsvolgorde in een passende functie 

Als de werknemer een passende functie wordt aangeboden, dan gebeurt dit op basis van onderstaande volgorde: 

een passende functie in dezelfde salarisschaal; 
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een passende functie in een hogere schaal (maximaal één schaal hoger); 

een passende functie in lagere salarisschaal (maximaal één schaal lager). 

Als meerdere werknemers in aanmerking komen voor een passende functie bij werkgever, is het 

afspiegelingsbeginsel van toepassing voor de volgorde van plaatsing. De plaatsing in een passende functie 

gebeurt op basis van belangstellingsregistratie en toepassing van de in dit artikel en artikel 2.3.1 beschreven 

procedure, en betreft derhalve geen sollicitatieprocedure. 

2.3.3 Aanvaarding passende functie 

De werknemer is verplicht een passende functie te aanvaarden. Na aanvaarding wordt de werknemer formeel in 

de passende functie herplaatst. De werkgever bevestigt dit schriftelijk aan werknemer. Bij plaatsing in een andere 

functie binnen de organisatie gelden de rechtspositionele waarborgen als genoemd in hoofdstuk 3. 

2.4 Geschikte functie 

Indien geen passende functie beschikbaar is, kan de werknemer met diens instemming in een geschikte functie 

worden geplaatst. 



4. MOBILITEITBEVORDERENDE MAATREGELEN

4.1 Toepassingsbereik mobiliteit bevorderende maatregelen 

Voorstel op basis van overleg 28 juni 2018 

1. Werknemers die in aanmerking komen voor de in artikel 4.1.1 tot en met 4.1.10 omschreven mobiliteit

bevorderende maatregelen zijn: 

a. Werknemers die als gevolg van de reorganisatie boventallig zijn geworden;

b. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet boventallig zijn als gevolg van een

reorganisatie, maar bereid zijn tot interne of externe mobiliteit en welke door de werkgever als

herplaatsingskandidaat zijn aangemerkt.

2. De werkgever wijst een werknemer aan als herplaatsingskandidaat, als bedoeld in lid 1 sub b, indien:

a. De werknemer daarom verzoekt en;

b. De werknemer werkzaam is in :

■ Een functie waarin boventalligheid ontstaat of

• Een functie die herplaatsingsmogelijkheden biedt voor boventallige werknemers.

3. Bij herplaatsing van werknemers die niet boventallig zijn maar aangewezen zijn als herplaatsingskandidaat

binnen de organisatie is hoofdstuk 3 van dit Sociaal Plan van overeenkomstige toepassing.

4.1.1 Persoonlijk mobiliteitsplan 

Herplaatsingskandidaten stellen een persoonlijke mobiliteitsplan op. Dit doen zij in samenspraak met het 

mobiliteitscentrum en de leidinggevende. In dit mobiliteitsplan worden minimaal de volgende elementen 

opgenomen: 

loopbaanperspectief; 

de benodigde faciliteiten in de vorm van scholing, etc. 

activiteiten die worden ondernomen, door zowel werkgever als werknemer, om de werknemer herplaatst te 

krijgen; 

afspraken over tussentijdse evaluatie; 

de termijn waarbinnen de afspraken gemaakt in het persoonlijke mobiliteitsplan worden uitgevoerd en 

afgerond. 

4.1.2 Outplacementtraject 

a. Werknemers die boventallig verklaard worden en geen beroep doen op de mobiliteitspremie als bedoeld in

artikel 4.2.2 kunnen aanspraak maken op een outplacementtraject met inachtneming van dit artikel.

b. Werknemers die plaats maken voor boventallige werknemers zoals omschreven in artikel 4.1 lid 2 kunnen

een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor een outplacementtraject. De werkgever beslist over de 

toekenning op aanvraag van de werknemer op basis van een gesprek met de werknemer. De werkgever

houdt bij de beslissing en ingangsdatum daarvan rekening met de planning van de krimp in de formatie en

de mate van schaarste van de specifieke vaardigheden van de betreffende werknemer binnen de 

organisatie en de belangen van de werknemer.

c. Voor het outplacementtraject is een budget van € 4.500,- per traject gereserveerd (inclusief BîW) . Dit

budget is beschikbaar voor bijvoorbeeld:

scholing of opleiding;

een coachingstraject en/of outplacementbegeleiding;

sollicitatietraining/-begeleiding;

loopbaanadvies.
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d. De werkgever heeft contracten afgesloten met bureaus ten behoeve van de begeleiding van de

herplaatsingskandidaat. De werknemer heeft de mogelijkheid om een ander erkend bureau voor te dragen,

mits het voldoet aan het inkoopbeleid van Elker en er sprake is van een van te voren door Elker

goedgekeurde offerte. De kosten van dit traject zijn voor rekening van de werkgever. Indien de werknemer

voor het traject activiteiten moet ondernemen binnen zijn werktijd, dan komt deze tijd voor rekening van de

werkgever.

e. Het outplacementtraject duurt maximaal zes maanden, tenzij daarover in individuele gevallen andere

afspraken worden gemaakt.

f. Herplaatsingskandidaten die niet boventallig zijn treden - onafhankelijk van de uitkomst van het traject- zes

maanden na aanvang van het outplacementtraject uit dienst. De duur van het outplacementtraject is

inclusief de wettelijke opzegtermijn. Het dienstverband wordt beëindigd met een WW-vriendelijke

vaststellingsovereenkomst, waarin een ontslaguitkering met een omvang van twee bruto maandsalarissen

inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering wordt overeengekomen. De werknemer tekent voor finale kwijting

en maakt geen aanspraak op de wachtgeldregeling conform cao Jeugdzorg of een transitievergoeding.

4.1.3 Opzegtermijn 

Indien de herplaatsingskandidaat zelf ontslag wenst te nemen ziet de werkgever, indien de werknemer daarom 

verzoekt, af van de geldende opzegtermijn. 

4.1.4 Sollicitatieverlof 

De herplaatsingskandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om extern te solliciteren. Hiervoor wordt door de 

werkgever buitengewoon verlof verleend, met behoud van salaris. Indien de werkgever daarom verzoekt dient de 

werknemer aan te tonen dat hij daadwerkelijk een sollicitatiegesprek heeft gehad. 

4.1.5 Getuigschrift en referenties 

Aan de herplaatsingskandidaat wordt op diens verzoek een positief luidend getuigschrift (conform artikel 7:656 

BW) aangeboden. Ook zal de werkgever op verzoek van de werknemer referenties geven aan andere, potentiële 

werkgevers, waarbij een redelijk en billijk oordeel over het functioneren van de werknemer zal worden gegeven. 

4.1.6 Stage 

Indien de herplaatsingskandidaat die zich oriënteert op een overstap een periode stage wil lopen, zal deze hier in 

principe in gefaciliteerd worden door middel van toekenning van onbetaald verlof tijdens de stage. 

4.1. 7 Afzien van terugbetalingsverplichting 

Bij uitdiensttreding van een herplaatsingskandidaat zal geen beroep op terugbetaling conform cao worden 

gedaan in het geval van: 

Ouderschapsverlof 

Verhuiskosten 

Studiekosten 

4.1.8 Jubileumuitkering 

De werknemer, die binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband recht zou hebben gehad op 

een jubileumuitkering, ontvangt deze uitkering bij zijn vertrek, met dien verstande dat op deze bruto-uitkering 

de van toepassing zijnde fiscale inhoudingen worden gedaan. 

Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de 

jaren bij de werkgever meerekent voor de bepaling van het aantal dienstjaren. 
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4.2 Mobiliteitbevorderende maatregelen in specifieke gevallen 

4.2.1 Mobiliteitspremie boventallige werknemers 

a. Werknemers die vanwege een reorganisatie boventallig zijn verklaard en bij aanvang van de boventalligheid

afzien van een herplaatsingstraject met bijbehorende regelingen en faciliteiten kunnen aanspraak maken op

een mobiliteitspremie.

b. De mobiliteitspremie bedraagt voor werknemers als bedoeld in sub a met een dienstverband korter dan 10

jaren op het moment van boventallig verklaring zes bruto maandsalarissen inclusief vakantie- en

eindejaarsuitkering, voor werknemers met een dienstverband van tenminste 10 jaren bedraagt de

mobiliteitspremie acht bruto maandsalarissen inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering.

c. Werknemers die als gevolg van de reorganisatie boventallig verklaard zijn en op een later tijdstip aangeven

gebruik te willen maken van de mobiliteitspremie hebben aanspraak op een mobiliteitspremie naar rato:

Aantal maanden 

na vaststelling 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8 

boventalligheid 

Dienstverband 6 5 4 3 2 1 

<10 jaar (x 

maandsalaris) 

Dienstverband 8 7 6 5 4 3 2 1 

>10 jaar (x

maandsalaris) 

d. Het dienstverband wordt beëindigd door middel van een WW-vriendelijke vaststellingsovereenkomst. De
werknemer tekent voor finale kwijting en maakt geen aanspraak op een transitievergoeding dan wel een
wachtgeldregeling conform cao Jeugdzorg.

4.2.2 Remplaçantenregeling 

a. Werknemers:

die niet boventallig zijn geworden maar plaats willen maken voor een boventallige werknemer als bedoeld in 

artikel 4.1, 

en 

geen beroep doen op de faciliteiten als benoemd in hoofdstuk 4.1 kunnen aanspraak maken op een 

vrijwillige mobiliteitspremie. 

b. De werkgever beslist over toekenning op aanvraag van de werknemer op basis van een gesprek met de

werknemer. De werkgever houdt bij de beslissing en ingangsdatum daarvan rekening met de planning van de

krimp in de formatie en de mate van schaarste van de specifieke vaardigheden van de betreffende werknemer

binnen de organisatie en de belangen van de werknemer.

c. De vrijwillige mobiliteitspremie bedraagt 6 bruto maandsalarissen inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering per

werknemer.

d. De werknemer die aanspraak maakt op de vrijwillige mobiliteitspremie blijft in dienst en werkzaam bij Elker tot

een door werkgever in overleg met werknemer te bepalen tijdstip. Binnen deze periode valt de wettelijke

opzegtermijn.

e. Het dienstverband wordt beëindigd door middel van een WW-vriendelijke vaststellingsovereenkomst. De

werknemer tekent voor finale kwijting en maakt geen aanspraak op een transitievergoeding dan wel een

wachtgeldregeling conform cao Jeugdzorg.
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4.2.3 Mobiliteit bevorderende maatregelen voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd 

Voor werknemers die: 

tenminste een jaar werkzaam zijn bij werkgever en in totaal minder dan twee jaren bij werkgever in dienst 

zijn; 

op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werken; 

en aan wie vanwege reorganisatie geen verlenging van de arbeidsovereenkomst dan wel een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geboden wordt; 

zijn de artikelen 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, en 4.1.7 van overeenkomstige toepassing, waarbij geldt dat: 

a. De betreffende werknemers voor het opstellen van een persoonlijke mobiliteitsplan als bedoeld in artikel

4.1.1 beroep kunnen doen op de expertise van het mobiliteitscentrum. De werkgever stelt geen faciliteiten in

de vorm van scholing en training ter beschikking en maakt geen afspraken in het mobiliteitsplan over

herplaatsingsactiviteiten.

b. Voor artikel 4.1.3 moet worden gelezen dat bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

het contract met wederzijds goedvinden op verzoek van de werknemer kan worden beëindigd vóór het einde

van de looptijd.

' 



5. BEZWARENCOMMISSIE
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De werkgever stelt een bezwarencommissie in waar de werknemer bezwaar kan indienen tegen de toepassing 

van de bepalingen van het Sociaal Plan. 

5.1 Samenstelling 

De bezwarencommissie wordt gevormd door drie leden, één lid namens de werkgever, één lid aan te stellen door 

de werknemersorganisaties en één gezamenlijk aan te stellen onafhankelijk voorzitter. Werkgever en 

werknemersorganisaties wijzén tevens een vervanger aan, die in voorkomende gevallen van afwezigheid 

vervangt. De bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretaris. 

5.2 Taak 

De taak van de commissie is uitsluitend een uitspraak te doen over een door de betrokken individuele 

werknemer ingediend bezwaarschrift betreffende de toepassing van de bepalingen vastgelegd in het Sociaal 

Plan. 

Indien de werknemer zijn bezwaar al bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de 

commissie. 

Indien en zodra het aan de commissie voorgelegde bezwaar door de werkgever en/of de betrokken 

werknemer aanhangig gemaakt wordt bij de burgerlijke rechter staakt de commissie de verdere behandeling. 

5.3 Behandeling bezwaar 

De commissie neemt uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd ingediende bezwaren in behandeling. 

Binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift houdt de commissie een hoorzitting. 

Tijdens de hoorzitting worden de werkgever en de betrokken werknemer gehoord, waarbij de werknemer zich 

kan laten bijstaan. 

De beraadslagingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, welke vergadering niet 

openbaar is. 

De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 

De werkgever en de betrokken werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de commissie te 

verlenen. 

De commissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de hoorzitting, met redenen 

omkleed schriftelijk uitspraak aan de werkgever en de betrokken werknemer. 

De werkgever zal een uitspraak van de commissie als zwaarwegend beschouwen en dienovereenkomstig 

besluiten. 

5.4 Bezwaar tegen herplaatsing 

Indien het bezwaar van de werknemer de herplaatsing in een passende functie betreft geldt het volgende: 

Een werknemer kan binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging van herplaatsing in een passende 

functie schriftelijk bezwaar maken tegen de herplaatsing, bij de leidinggevende. De leidinggevende reageert 

binnen 7 dagen schriftelijk op het bezwaar. Indien de werknemer zich niet kan vinden in het antwoord op 

bezwaar, dient hij dit binnen 7 dagen na antwoord op bezwaar aan de leidinggevende mede te delen. De 

werkgever laat het besluit vervolgens toetsen door de bezwarencommissie. De bezwarencommissie brengt 

een zwaarwegend advies uit aan de werkgever. 

Wanneer de werknemer, ook na toetsing door de Bezwarencommissie, een passende functie blijft weigeren 

vervalt de herplaatsbare status. De werknemer wordt door de werkgever schriftelijk op de hoogte gesteld van 

de consequenties van een dergelijke weigering en heeft binnen 14 dagen de mogelijkheid het aanbod alsnog 

te accepteren. 
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BEGRIPSBEPALINGEN 

Afspiegelingsbeginsel 

Het beginsel om de plaatsing- dan wel ontslagvolgorde te bepalen per categorie uitwisselbare functies van een 

organisatieonderdeel/bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de 

betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies 

wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten: 

van 15 tot 25 jaar 

van 25 tot 35 jaar 

van 35 tot 45 jaar 

van 45 tot 55 jaar 

van 55 jaar en ouder 

De verdeling van de te plaatsen werknemers/ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de 

leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel 

mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het langste dienstverband als 

eerste geplaatst c.q. de werknemer met het kortste dienstverband wordt als eerste voor ontslag voorgedragen. 

Boventallige werknemer 

De werknemer wiens functie in de oude organisatiestructuur/ personeelsformatie is komen te vervallen c.q. komt 

te vervallen en die nog niet direct geplaatst of herplaatst kan worden in de (nieuwe) organisatiestructuur is 

boventallig. 

CAO 

De CAO Jeugdzorg. 

Dienstjaren 

De periode dat de werknemer ononderbroken in dienst van werkgever is geweest vanaf de datum van ingang van 

de eerste arbeidsovereenkomst, waarbij onderbrekingen korter dan zes maanden meegeteld worden in de 

berekening van het aantal dienstjaren. 

Formatieplaatsenplan 

Een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie op te stellen indicatief overzicht van functies en de 

omvang van de formatie per functie met een omschrijving van functie-eisen, het verwachte niveau en de inhoud 

van die functies. 

Geschikte functie 

Een functie die buiten het domein van de uitwisselbare of passende functie valt en die qua inhoud en 

verantwoordelijkheden naar de mening van we�gever en werknemer kan worden uitgeoefend en die werknemer 

bereid is te accepteren. 

Geschiktheid 

Het voldoen aan de objectieve functie-eisen respectievelijk het binnen een redelijke periode door het volgen van 

scholing kunnen voldoen aan de objectieve functie-eisen. 

Herplaatsingskandldaat 

De werknemer die op basis van het Sociaal Plan boventallig wordt verklaard en uit dien hoofde aanspraak kan 

maken op de voorzieningen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4.1 van dit Sociaal Plan en de werknemer die op diens 
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verzoek door werkgever als herplaatsingskandidaat wordt aangemerkt en uit dien hoofde aanspraak kan maken 

op de voorzieningen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4.1 van dit Sociaal Plan. 

Elker 

Stichting Elker 

Mobiliteitscentrum 

Het door werkgever ingerichte interne bureau waar deskundigheid is samengebracht ten behoeve van de 

ondersteuning en begeleiding van werknemers ten aanzien van de reorganisatie en het mobiliteitstraject. 

Nieuwe functie 

Een functie die voorheen niet voortkwam en voortvloeit uit de gewijzigde organisatiestructuur. 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden van Elker, die conform de wet, cao en 

afspraken tussen werkgever en ondernemingsraad zijn bevoegdheden uitoefent. 

Partijen 

Elker en de werknemersorganisaties 

Passende functie 

Een functie die wordt uitgeoefend binnen de organisatie en die de werknemer redelijkerwijs aangeboden kan 

worden, rekening houdend met het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te 

ronden opleiding, (werk)ervaring, persoonlijke capaciteiten en -omstandigheden alsmede de omvang van het 
huidig dienstverband. De functie is ook passend als de werknemer binnen een termijn van zes maanden kan 

voldoen aan de betreffende functie-eisen. Het salarisniveau van de nieuwe functie is gelijk aan of 1 schaal hoger 

of lager dan het salarisniveau in de oude functie. 

Plaatsing 

Het plaatsen van de werknemer in een andere functie volgens de herplaatsingsprocedure. 

Reorganisatie 

Iedere wijziging in de organisatie inclusief reductie die leidt tot wijziging van functie(s), herplaatsing van ten 

minste één werknemer en/of boventallig verklaring, met gevolgen voor de rechtspositie van de werknemer. 

Salaris 

Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandsalaris exclusief de vakantietoeslag, 
eindejaarsuitkering en exclusief de in de cao genoemde vergoedingen en/of toelagen. 

Transitievergoeding 

De vergoeding van werkgever aan werknemer als bedoeld in artikel 7:673 Burgerlijk Wetboek, welke bij 

beëindiging van het dienstverband op initiatief van werkgever wordt uitgekeerd. 

Uitwisselbare functies 

Functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en 

gelijkwaardig zijn, één en ander zoals bedoeld in de beleidsregels Ontslagtaak UWV. 




