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1. Inleiding

Op 1 januari 2018 is een fusie beoogd tussen de stichtingen Stek Jeugdhulp, TriviumLindenhof en
FlexusJeugdplein. De nieuwe organisatie zal "Enver" heten. Ten behoeve van deze fusie is een
fusiedocument opgesteld, dat op 26 juni 2017 is voorgelegd aan de ondernemingsraden, de
clientenraden en de pleegouderraad. In het fusiedocument is vastgelegd wat het doel van de fusie is,
welke missie en visie nagestreefd en nageleefd worden en hoe de nieuwe organisatiestructuur eruit
ziet.

Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof hebben op dit moment een vigerend doorlopend sociaal plan, dat
is overeengekomen met de vakbonden. Bij FlexusJeugdplein is er thans geen (doorlopend) sociaal
plan.

De drie fusiepartners hebben de wens een sociaal plan vast te stellen, dat voorziet in de periode vanaf
de vaststelling van het fusiedocument "Enverder" op 5 september 2017, tot twee jaar daarna. In
aanvang zal er dus sprake zijn van een sociaal plan tussen drie werkgeverspartijen Stek Jeugdhulp,
TriviumLindenhof en FlexusJeugdplein en de vakbonden, later doorlopend in een sociaal plan voor
Enver, vanaf 1 januari 2018.

Specifieke bepalingen die betrekking hebben op de bovengenoemde fusie en de aanloop daar naar toe
zijn vastgelegd in een addendum.

2. Begripsomschrijvingen

Afspiegelingsbeginsel
De gekozen methode voor het bepalen van boventalligheid van werknemers, gelijk aan de door de
overheid wettelijk voorgeschreven methodiek zoals uitgewerkt in artikel 11 van de Ontslagregeling.
Binnen iedere groep van uitwisselbare functies, zoals aangegeven in het voor de personeelsreductie
geldende formatieplaatsenplan worden werknemers ingedeeld in leeftijdsgroepen.

Ancienniteit
Het ancienniteitprincipe wordt toegepast op basis van dienstjaren. Ancienniteit telt vanaf de datum
van indiensttreding bij werkgever of diens directe rechtsvoorgangers. Hier wordt het principe last in
first out toegepast.

Bezwarencommissie
De commissie die de werknemer dan wel de werkgever kan adviseren over de toepassing van de in dit
plan beschreven bepalingen.

Boventalligheid
Boventallig is die werknemer waarvan de functie is vervallen cq. komt te vervallen met ingang van
datum boventalligheid en die nog niet herplaatst is in de nieuwe organisatiestructuur. Boventalligheid
wordt ook veroorzaakt doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie in bepaalde
contractgebonden activiteiten afneemt.

Bruto maandsalaris
Het tussen werkgever en de werknemer overeengekomen bruto maandsalaris, inclusief
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Contractgebonden activiteiten
Indien vanwege een besluit van een gemeente personele krimp aan de orde is, heeft deze krimp
betrekking op de werknemers die bij die betreffende opdracht passen. Die regel is er gekomen om te
voorkomen dat individuele gemeenten de continufteit in andere gemeenten doorkruisen en kan voor
werkgever van toepassing zijn bij krimp vanwege verandering in contracten.
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Diens Oren
De tijd die de werknemer op basis van een overeenkomst van opdracht en/of arbeidsovereenkomst
voor de werkgever en/of de rechtsvoorgangers heeft gewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken telt
de diensttijd voor de onderbreking mee, mits die onderbreking niet meer dan zes (na 1 juli 2015) of
drie maanden (tot 1 juli 2015) heeft geduurd.

Formatieplaatsenplan
Een kwantitatief en kwalitatief overzicht van functies en formatieplaatsen in de nieuwe situatie en een
vergelijking met de oude situatie. Het formatieplaatsenplan is een overzicht van formatieplaatsen in
functies en in fte van de oude naar de nieuwe situatie (was/wordt), met een omschrijving van de
functie-inhoud, inclusief het bijbehorende salarisniveau conform het vigerende
functiewaarderingssysteem.

Functie en hiermee samenvallende begnppen
• Functie

De door de werknemer uitgeoefende taken en verantwoordelijkheden zoals overeengekomen in de
arbeidsovereenkomst en vastgelegd in de functiebeschrijving.

• Passende functie
Een functie die in het kader van herplaatsing wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis,
vaardigheden, functieniveau en beloning in redelijkheid geacht wordt aan te sluiten bij de
capaciteiten, persoonlijke omstandigheden, (binnen afzienbare termijn af te ronden) opleiding en
ervaring van de werknemer. Er is hierbinnen sprake van een passende functie als de werknemer
binnen zes maanden aan de betreffende functie-eisen kan voldoen. Het salarisniveau van de
passende functie kan maximaal één salarisschaal afwijken van de functie die de werknemer
vervult op het moment dat hij boventallig wordt verklaard.

• Peildatum afspiegelingsbeginsel
Bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt uitgegaan van de werknemers die op de
dag dat het reorganisatiebesluit, waarop het formatieplaatsenplan ziet, definitief is geworden,
werkzaam waren binnen een categorie uitwisselbare functies, of iedere andere datum die in
redelijkheid met de Ondernemingsraad is overeengekomen.

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

• Nieuwe functie
Een functie die alleen in de nieuwe organisatie voorkomt. Een nieuwe functie kan ook een
passende functie zijn.

• Uitwisselbare functie
Functie die naar functie-inhoud, vereiste kennis en competenties vergelijkbaar en - naar niveau en
beloning — gelijkwaardig zijn (ex artikel 13 Ontslagregeling).

• Geschikte functie
Een functie die de werkgever een werknemer aanbiedt en die de werknemer bereid is te aanvaarden.
Werkgever is niet verplicht om deze functie aan te bieden en de werknemer is niet verplicht deze
functie te aanvaarden.

(Her)plaatsing en hiermee samenvallende begrippen
• Herplaatsing

Het geheel aan activiteiten dat gericht is op het plaatsen van een boventallige werknemer in een
interne functie, indien deze aanwezig is.

• Plaatsing
Het geheel aan activiteiten, dat gericht is op het plaatsen van een boventallige werknemer in een
interne of externe functie.

• Boventallige werknemer
De werknemer die boventallig is verklaard. Het moment waarop een werknemer boventallig
wordt, is het moment waarop de werknemer schriftelijk is meegedeeld dat hij/zij boventallig
wordt.
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Bepaling volgorde bij plaatsing in een passende functie
Zijn er meerdere kandidaten voor dezelfde passende functie, dan wordt de werknemer met het hoogst
aantal aaneengesloten dienstjaren bij werkgever en diens rechtsvoorgangers als eerste geplaatst of
herplaatst. Bij gelijke uitkomst van dienstjaren gaat de oudere werknemer voor de jongere
werknemer.

Reorganisatie
Een reorganisatie is een verandering in de structuur en/of taakstelling van (een onderdeel van) de
organisatie op grond van een samenhangend plan door of namens de raad van bestuur met sociale
en/of rechtspositionele gevolgen voor éen of meerdere werknemers.

Werkgever
Stichting Enver, verder te noemen Enver, gevestigd te Rotterdam en diens rechtsvoorgangers Stek
Jeugdhulp, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof.

Werknemer
Diegene die in de zin van de CAO Jeugdzorg een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is
aangegaan met de werkgever.

3. Algemene bepalingen

3.1 Mobiliteitsbevorderende maatregelen

Dit sociaal plan ligt in het verlengde van het personeelsbeleid van Enver. Partijen bij dit sociaal plan
en de OR van werkgever beogen dat zowel de werknemers als de organisatie zich actief opstellen bij
het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheid. Om dit bereiken hanteert
werkgever beleid rond:

• Scholingsaanbod, waaronder het scholingsplatform;
• de werkbegeleiding voor werknemers werkzaam in het primair proces;
• competentiemanagement waarmee gestuurd kan worden op het ontwikkelen van gedrag;
• het ondersteunen van beroepsregistratie;
• het faciliteren van EVC-trajecten;
• de mogelijkheid voor loopbaangesprekken;
• het faciliteren van testen, als instrument ter ondersteuning van de loopbaankeuzes en

-mogelijkheden;
• deelnarne aan de Rotterdamse Zorg, een platform waarin zorgbreed geïnvesteerd wordt in

loopbaanperspectief;
• het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van FCB rond loopbaanorientatie;
• het samen met regionale zorgaanbieders uitwisselen en onder de aandacht brengen van

loopbaanmogelijkheden.

Wanneer er sprake is van reorganisatie worden aanvullende mobiliteitsbevorderende maatregelen
genomen:

• Werkgever stelt werknemers in staat hun huidige en reeds verworven kwaliteiten en competenties
evenals hun ambities en wensen in kaart te brengen met behulp van een (digitaal) formulier.
Deze informatie wordt door de afdeling P&O gebruikt voor het waar mogelijk ondersteunen van
de loopbaan van de betreffende werknemers.

• Het faciliteren van werknemers in het onderzoeken van routes van werk naar werk. Zo kunnen
routes richting ander werk of naar het zelfstandig ondernemerschap in kaart gebracht worden.

• P&O inventariseert actief de actuele mogelijkheden in het netwerk.
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3.2 Doel van het sociaal plan

Dit sociaal plan ziet enkel op situaties en daaruit voortkomende reorganisaties in geval een
opdrachtgever zoals een gemeente, regio of onderwijsinstelling een aanbesteding niet gunt en er
geen contract komt of een beperkt contract. Dit kan personele consequenties hebben.
Bij andere reorganisaties kan dit sociaal plan niet worden toegepast. In die situaties zal, indien er de
verwachting is dat gedwongen ontslag onvermijdelijk zal zijn, eerst in overleg worden getreden met
partijen betrokken bij dit sociaal plan, om te bespreken of de maatregelen die afgesproken zijn in dit
sociaal plan voldoende zijn voor de betreffende reorganisatie.

Deze maatregelen moeten bijdragen aan het vinden van werk. Daarnaast bevat dit sociaal plan regels
en procedures met betrekking tot het (her)plaatsingsproces, ingeval werkgever is genoodzaakt de
organisatie in volume en/of aanbod aan te passen.

3.3 Uitgangspunten

Bij de uitvoering van het sociaal plan zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
• Werknemers dragen zorg voor hun eigen arbeidsmarktfitheid. De werkgever verplicht zich de

arbeidsmarktfitheid van de werknemer te faciliteren.
• Begeleiden van werk naar werk ter voorkoming van werkloosheid is het leidend principe van dit

sociaal plan.
• Gedwongen ontslagen worden zoveel als mogelijk voorkomen, maar zijn niet uit te sluiten.
• Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige uitvoering van dit

sociaal plan.
• De uitvoering van dit sociaal plan zal vooral maatwerk betreffen op individueel niveau, gebaseerd

op de procedures en regelingen. Persoonlijke inzet, aandacht en begeleiding leiden tot het beste
resultaat.

• Voor de regelingen zoals beschreven in dit sociaal plan gelden onverlet de bepalingen in de CAO
3eugdzorg en het Burgerlijk Wetboek.

3.4 Inwerkingtreding en looptijd

Deze overeenkomst treedt in werking per 1 november 2017. De looptijd wordt vastgesteld voor de
duur van twee jaar. Uiterlijk een half jaar vc5Or de expiratiedatum zullen partijen in overleg treden over
een eventuele verlenging van dit sociaal plan. Werkgever neemt het initiatief hiervoor door contact op
te nemen met de werknemersorganisaties. In het geval een dergelijke uitnodiging uitblijft, expireert
het sociaal plan per einddatum.
Indien partijen in overleg zijn en het sociaal plan wordt niet drie maanden vóór expiratie door een van
de partijen opgezegd, dan loopt het sociaal plan en haar bepalingen eenmalig ongewijzigd een half
jaar door.

Met instemming van partijen kan dit sociaal plan tussentijds worden gewijzigd, indien zich naar het
oordeel van partijen onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen met negatieve gevolgen
voor de werkgelegenheid. Onder zwaarwegende omstandigheden wordt bijvoorbeeld verstaan:
▪ Negatieve effecten op de bedrijfsvoering exploitatie van de werkgever als gevolg van

tegenvallende resultaten van contractering, aanbesteding en gunningen die bij ongewijzigd beleid
tot substantiele exploitatietekorten leiden.

• Negatieve gevolgen van wet- en regelgeving van overheden met het oog op de financiele crisis, die
bij ongewijzigd beleid tot substantiele exploitatietekorten leiden.

3.5 Betrokken partijen

Bij de totstandkoming van dit Sociaal plan zijn betrokken:
• FNV Zorg & Welzijn
• CNV Zorg en Welzijn
• FBZ
• werkgever
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Over leg met werknemersorganisaties
Er zal gedurende de looptijd van dit sociaal plan ten minste een keer per jaar, op initiatief van de
werkgever, overleg plaatsvinden tussen partijen over de stand van zaken. Bij dit overleg worden de
leden van de ondernemingsraad uitgenodigd. Al le partijen kunnen onderwerpen voor het overleg
agenderen.

3.6 Werkingssfeer

Dit sociaal plan is van toepassing op alle werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Eveneens is dit sociaal plan van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd, indien de rechtspositie tussentijds, dat wil zeggen voordat de arbeidsovereenkomst van
rechtswege eindigt, ingrijpende gevolgen ondervindt als gevolg van een organisatieverandering. Bij
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigen de rechten voortkomende uit
dit sociaal plan in elk geval op de dag dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Het
sociaal plan is niet van toepassing indien om andere redenen dan hiervoor genoemd het
dienstverband wordt beeindigd (bijvoorbeeld bij tekortkoming in de nakoming van verplichtingen,
wegens dringende reden, na twee jaar arbeidsongeschiktheid of bij (vroeg)pensioen). Het sociaal plan
is eveneens niet van toepassing op werknemers die om (preventief) medische redenen een andere
functie of werkplek moeten krijgen. Zij zijn hiervoor geindiceerd door de bedrijfsarts.

3.7 Hardheidsclausule

In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een onbillijke situatie voor de werknemer, zal
werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit sociaal plan afwijken. Bij verschil van
mening tussen de werknemer en werkgever over de interpretatie van onbillijkheid dan wel over de
getroffen afwijkende beslissingen, kan de werknemer een en ander voorleggen aan de
bezwarencommissie. De bezwaarprocedure heeft geen opschortende werking.

3.8 Openbaarmaking sociaal plan

Werkgever zal ervoor zorgdragen dat werknemers kennis kunnen nemen van de inhoud van dit sociaal
plan. Nadat het sociaal plan door de partijen definitief is vastgesteld, wordt het geplaatst op het
intranet.

3.9 Besluit tot reorganisatie; reorganisatie- en formatieplan

Het bestuur neemt een voorgenomen besluit tot aanpassing van de organisatie. Op basis van dit
voorgenomen besluit legt het bestuur een adviesaanvraag voor aan de ondernemingsraad zoals
bedoeld in de wet op de ondernemingsraden. De volgende elementen komen in een adviesaanvraag
aan de orde:
• De beweegredenen voor het voorgenomen besluit met daarin in ieder geval een schets van de

huidige situatie, knelpunten en het doel van de reorganisatie.
• Het voorgenomen besluit. Hierin wordt de voorgestelde oplossing beschreven, alsmede de

consequenties daarvan voor de organisatie en de reden waarom voor deze oplossing is gekozen.
Hier moet duidelijk worden wat de noodzaak is van het voorgenomen besluit en wat de mogelijke
consequenties zijn van het niet uitvoeren daarvan.

• De personele gevolgen van het voorgenomen besluit. De consequenties voor het personeel in
kwantitatieve en kwalitatieve zin en de wijziging in functies, bevoegdheden, beloning en
kwalificaties van functies worden in beeld gebracht.

• De te nemen maatregelen met het oog op personele gevolgen. Hier wordt aangeven hoe deze
consequenties worden opgevangen.

• Gewenste ingangsdatum en gewenste datum van advies.
Na het advies van de OR neemt het bestuur een definitief besluit tot reorganisatie, inclusief het
reorganisatie- en formatieplaatsenplan en stelt een bezwarencommissie in.
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4. Procedure zonder gedwongen ontslagen

Als er vanwege de ombouw of sluiting van een locatie/afdeling of vanwege een verandering in het
aanbod van diensten geen, minder of ander werk is en er zijn dan binnen de organisatie uitwisselbare
functies aanwezig, dan kan de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen gerealiseerd worden.

4.1 Afspiegeling bij reorganisatie zonder gedwongen ontslag

Indien er sprake is van een reorganisatie zonder gedwongen ontslag wordt op de volgende wijze de
afspiegeling vormgegeven:

Binnen het betrokken team, of de betrokken groep werknemers (indien meerdere teams betrokken
zijn) worden de uitwisselbare functies bepaald zoals aangegeven in het voor de organisatiewijziging
geldende formatieplaatsenplan. Deze procedure is bedoeld om die werknemers aan te wijzen die
herplaatst zullen worden. Per functie worden de werknemers ingedeeld in leeftijdsklassen conform de
uitvoeringsregels van het UWV.
Per leeftijdscategorie worden ze op volgorde van duur van het dienstverband gerangschikt. Per groep
uitwisselbare functies dient de leeftijdsopbouw voor en na de organisatiewijziging zoveel mogelijk
gelijk te zijn. Per leeftijdsklasse worden de werknemers met het kortste dienstverband als eerste
aangemerkt als herplaatsingskandidaat.

De actuele regels en voorschriften van het UWV m.b.t. het regionaal of lokaal afspiegelen worden
toegepast, indien relevant'.

4.2 Herplaatsingsprocedure

Uitgangspunt voor de herplaatsingsprocedure is, om de werknemer zo snel mogelijk een vaste
werkplek aan te bieden die past bij de functie die hij/zij bekleedt. De huidige manager van het team
voert voorafgaand aan de organisatorische wijzigingen een plaatsingsgesprek met de
mobiliteitskandidaat. Werknemer onderzoekt samen met de manager en P&O welke vacatures
aanwezig zijn. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de te herplaatsen
werknemer t.a.v. werkregio, team, zorgspecificatie, leeftijdsgroep etc.
Een herplaatsing is nadrukkelijk geen sollicitatieprocedure. Er zal slechts sprake zijn van een
kennismakingsgesprek met de verantwoordelijk manager van het team waar de mobiliteitskandidaat
geplaatst kan worden.

Indien na herplaatsing in een nieuwe functie binnen zes maanden blijkt dat de betrokken werknemer
buiten zijn/haar schuld niet geschikt is voor de functie, zal werkgever een andere functie aanbieden.
Deze situatie wordt niet beschouwd als weigering van een functie. De plaatsingsprocedure, zoals
hierboven verwoord, is wederom geheel van toepassing.

Een herplaatsingskandidaat zal in afwachting van een herplaatsing beschikbaar moeten zijn voor alle
voorkomende werkzaamheden en teams binnen de organisatie.

5 Procedure met mogelijkheid ontslag

5.1 Algemeen

In het formatieplaatsenplan wordt vastgesteld welke functies vervallen, welke functies wijzigen naar
inhoud of beschikbare formatie, welke functies gelijk blijven en welke functies nieuw zijn. De

Voor de WMO en jeugdzorg geldt dat indien vanwege een besluit van een gemeente personele krimp aan de orde is, dat deze
krimp betrekking heeft op de werknemers die bij die betreffende opdracht passen. Die regel is er gekomen om te voorkomen
dat individuele gemeenten de continuTheit in andere gemeenten doorkruisen en kan voor werkgever van toepassing zijn bij
krimp vanwege verandering in contracten.
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plaatsingsprocedure geschiedt op basis van het formatieplaatsenplan voorafgaand hieraan. De
plaatsingsprocedure heeft als doel werknemers optimaal te begeleiden naar een nieuwe positie op de
arbeidsmarkt, waarbij oog is voor kwalitatieve en kwantitatieve afstemming van functies en personen.

Primair geldt als uitgangspunt dat de werknemer bij plaatsing zijn/haar functie volgt dan wel geplaatst
wordt in een uitwisselbare functie (directe herplaatsing).

Met elke werknemer, die niet direct kan worden herplaatst in de nieuwe organisatie
(herplaatsingskandidaat), wordt direct een belangstellingsgesprek gevoerd alvorens een passende
functie wordt aangeboden.

5.2 Belangstellingsgesprek en registratie

In een belangstellingsgesprek komen aan de orde:
• De functie(s) die binnen de nieuwe organisatiestructuur de voorkeur van de werknemer

geniet(en);
• welk ander werk de werknemer tijdelijk wil verrichten indien hij/zij vooralsnog niet geplaatst kan

worden;
• hoe de werknemer staat tegenover detachering naar een andere organisatie;
• of de werknemer in aanmerking wil komen voor een vrijwillig vertrek met een regeling;
• of en wanneer gestart kan worden met een mobiliteitstraject.
De leidinggevende en/of een P&O adviseur voeren het belangstellingsgesprek. De uitkomsten van het
gesprek worden op uniforme wijze vastgelegd.

5.3 Uitgangspunten bij herplaatsing in een passende functie

Nadat een belangstellingsgesprek is gevoerd met de werknemer wordt er door de werkgever, indien
mogelijk, een aanbod van een passende functie gedaan en geldt het principe: passend is herplaatsen.
Bij herplaatsing in een passende functie gelden de volgende uitgangspunten:
• Een passende functie wordt aangeboden mede op basis van de belangstellingsregistratie;
• indien een herplaatsingskandidaat interesse heeft in een andere functie, vindt toetsing plaats op

basis van objectieve criteria;
• indien meerdere werknemers opteren voor dezelfde functie wordt herplaatsing gerealiseerd

volgens het ancienniteitbeginsel.

5.4 Bepalen van boventalligheid

• Voor het bepalen van de boventalligheid wordt het afspiegelingsbeginsel ex artikel 11 van de
Ontslagregeling toegepast, indien er sprake is van een uitwisselbare functie.

• Afspiegeling vindt plaats met toepassing van de peildatum zoals bepaald in dit sociaal plan.
• Van boventalligheid is sprake zodra dit door werkgever schriftelijk aan de werknemer is

meegedeeld en de functie van de werknemer daadwerkelijk is komen te vervallen. Een werknemer
kan niet met terugwerkende kracht boventallig worden verklaard.

• Binnen ean week na de boventalligheidsverklaring wordt een belangstellingsgesprek met de
werknemer gevoerd.

• Op het moment dat een werknemer boventallig is geworden, start de plaatsingsprocedure en
wordt ook vastgesteld op welke wijze en termijn de ontslagprocedure wordt gestart. Het
dienstverband zal vanaf de eerste van de maand volgend op de schriftelijke bevestiging van de
boventalligheid nog zes maanden worden gecontinueerd, tenzij binnen die periode herplaatsing
in- of extern gerealiseerd kan worden of de werknemer gebruik maakt van de regeling vrijwillig
vertrek.
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6 Plaatsing

6.1 Algemene uitgangspunten

Vanaf de ingangsdatum van boventalligheid gelden de navolgende uitgangspunten:
• Voor boventallige werknemers geldt een plaatsingstermijn van zes maanden (de duur van de

UWV-procedure en opzegtermijn inbegrepen), te tellen vanaf de eerste van de maand volgend op
de schriftelijke bevestiging van de boventalligheid.

• Voor de plaatsing van boventallige werknemers in een passende functie hebben werkgever en
werknemer beiden een inspanningsverplichting en verantwoordelijkheid.

• De werkgever streeft ernaar de werknemer een passend aanbod te doen en waar mogelijk
boventallige werknemers te plaatsen in een beschikbare functie van voorkeur van de werknemer.

• Een aanbod van een uitwisselbare of passende functie kan niet worden geweigerd. Een geschikte
functie kan wel door de werknemer worden geweigerd. Eventuele bezwaren van de werknemer
kunnen kenbaar gemaakt worden aan de bezwarencommissie. Dit heeft geen opschortende
werking.

• Aan de boventallige werknemer wordt een passend inwerkprogramma aangeboden.
• Indien bijscholing nodig is zal de werkgever hierin voorzien. De kosten verbonden aan deze

bijscholing zijn voor rekening van de werkgever. De benodigde tijdsinvestering voor de bijscholing
wordt aangemerkt als werktijd.

• De plaatsingstermijn wordt niet in mindering gebracht op de transitievergoeding.

6.2 Interne plaatsing

P&O beheert de herplaatsingslijst en monitort de vacaturelijst. P&O biedt binnen de kaders van het
sociaal plan zo spoedig mogelijk een uitwisselbare of passende functie aan. De boventallige
werknemer heeft bij vacant gestelde functies, na eventuele re-integratiekandidaten, voorrang op alle
andere interne of externe kandidaten. Indien aan een boventallige werknemer een andere functie kan
worden aangeboden, zal de werkgever met de werknemer overleggen, met als doel tot
overeenstemming te komen.

a. Bij plaatsingsmogelijkheden wordt uitgegaan van de volgorde:
- een uitwisselbare functie;
- een passende functie; een passende functie kan ook een nieuwe functie zijn;
- een geschikte functie.

b. Als er meerdere boventallige werknemers in aanmerking komen voor eenzelfde functie wordt de
functie aangeboden aan de werknemer met de langste diensttijd. Bij gelijke diensttijd gaat de
oudere werknemer voor op de jongere werknemer.

c. Tijdens het plaatsingsproces worden vacatures eerst voorgelegd aan boventallige werknemers. Zij
genieten voorrang in de fase van de interne vacaturestelling.

d. Het uiteindelijke plaatsingsbesluit wordt genomen door de werkgever.
e. De boventallige werknemer wordt schriftelijk en in een persoonlijk gesprek van het besluit van de

herplaatsing en de consequenties voortvloeiende uit het besluit op de hoogte gesteld.
f. Indien een boventallige werknemer ten gevolge van herplaatsing een lagere functie is gaan

vervullen en er binnen twee jaar nadien een vacature ontstaat in de oorspronkelijke functie, dan
zal de vacature aan de betrokken werknemer worden aangeboden en is de werknemer gehouden
deze functie te aanvaarden. Als de werknemer de functie weigert, aanvaart hij per direct het
salaris dat geldt voor de functie die hij uitoefent en vervallen compensatie- en afbouwregelingen
zoals genoemd in dit sociaal plan.

6.3 Externe plaatsing/detachering

Met een boventallige werknemer worden zo snel mogelijk afspraken gemaakt omtrent begeleiding
middels een mobiliteitstraject. De werkgever kan de werknemer met diens instemming detacheren bij
een andere organisatie voor de duur van maximaal één jaar. De arbeidsovereenkomst met de
werkgever blijft van kracht. De periode van detachering heeft een opschortende werking. Met
wederzijds goedvinden kan de termijn van detachering worden verlengd.

sociaal plan Enver, 1 december 2017 11



Tevens kan de boventallige werknemer werkgever verzoeken mee te werken aan een periode van
detachering bij een andere organisatie. Als deze detachering bijdraagt aan een externe herplaatsing
en/of het vergroten van de arbeidskansen van de werknemer, zal werkgever in overleg met de
werknemer de voorwaarden bepalen.

6.4 Tijdelijke functie

De werkgever kan de boventallige werknemer voor wie geen functie voorhanden is, ten behoeve van
de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging, tijdelijk tewerkstellen in de
organisatie in een passende functie. Plaatsing heeft opschortende werking.

6.5 Herplaatsing tijdens ziekte

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.

6.6 Faciliteiten bij plaatsing

Salarisgaranbe bij plaatsing in een passende functie
De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een passende functie aanvaardt, welke één niveau
lager is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt recht op het salaris conform zijn oorspronkelijke
salarisschaal inclusief de uitloopmogelijkheden.

Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager salarisniveau urenuitbreiding
plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de nieuwe functie.
Voor deze uren geldt dus niet de hierboven bedoelde salarisgarantie.

Als er zich binnen een periode van twee jaar na plaatsing in de nieuwe functie een vacature voordoet
in een passende functie op het oorspronkelijke salarisniveau, zal deze functie aan de werknemer
worden aangeboden. Mocht de werknemer deze functie weigeren, dan zal de salarisgarantieregeling
vervallen.

Inschaling en salariscompensatie bij aanstelling in geschikte functie

De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een geschikte functie aanvaardt waaraan een lager
salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde functie, wordt met ingang van de aanvang van
de nieuwe functie in de bijbehorende salarisschaal ingedeeld. Indien de geschikte functie minder uren
omvat zal het salaris hieraan worden aangepast.
Als het huidige salaris van de werknemer niet binnen de nieuwe schaal past, of dat binnen twee jaar
het maximum van de nieuwe schaal wordt bereikt, dan geldt een (tijdelijke) salariscompensatieregeling.
In dit geval vergoedt werkgever gedurende de onderstaande periode het verschil tussen het oude
salaris en het maximum salaris van de nieuwe schaal conform onderstaand afbouwschema:
- gedurende de eerste zes maanden voor 100% en vervolgens;
- gedurende de daaropvolgende zes maanden voor 50%.

Indien de werknemer een functie aanvaardt waarvan de som van het salaris en de eventuele
toeslagen, zoals ORT, gelijk is aan of hoger is dan de som van het salaris en de toeslagen bij de
oorspronkelijke functie, vervalt deze compensatie.

Garantie op onregelmatigheidstoeslagen (ORT)
De werknemer die ten gevolge van de reorganisatie niet meer in aanmerking komt voor
onregelmatigheidtoeslag, heeft recht op de navolgende compensatie. Deze compensatie komt er op
neer dat werknemers gedurende maximaal drie jaar recht houden op een vervangende toeslag. De
afbouw wordt dan conform de volgende systematiek vormgegeven:
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• Periode dat ORT is genoten, direct voorafgaand aan de functiewijziging: vijf jaar of meer: de
tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 50% en
gedurende het derde jaar 25%.

• Periode dat ORT is genoten, direct voorafgaand aan de functiewijziging: drie tot vijf jaar: de
tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 65% en gedurende het tweede jaar 35%.

• Periode dat ORT is genoten direct voorafgaand aan de functiewijziging: één tot drie jaar: de
tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste half jaar 50% en gedurende het tweede half jaar
25%.

Als er korter dan twaalf maanden ORT is genoten, heeft de werknemer geen recht op compensatie.

De hoogte van de toeslag wordt vastgesteld op het gemiddelde van de twaalf maanden voorafgaande
aan de functiewijziging. Indien de werknemer een functie krijgt waarvan de som van salaris en
toeslagen hoger is dan de som bij de vorige functie, vervalt deze compensatie.

6.7 Achteraf ongeschikt voor de functie

Indien de werknemer een andere functie aanvaardt en binnen zes maanden na (her)plaatsing in die
functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten diens schuld ongeschikt is voor de functie, dan wordt
de werknemer indien dit mogelijk is andermaal een andere functie aangeboden. Indien er geen
andere functie beschikbaar is, wordt de ontslagprocedure per direct gestart en heeft de werknemer
nog recht op de plaatsingstermijn van zes maanden minus de reeds genoten plaatsingstermijn bij de
oorspronkelijke boventalligheidsverklaring.

6.8 Vrijstelling van werk mobiliteitskandidaat

Om de herplaatsingskansen te vergroten, worden met de mobiliteitskandidaat op maat afspraken
gemaakt over een vrijstelling van werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is dat de werknemer minimaal
25% van de overeen gekomen arbeidsduur is vrijgesteld van werkzaamheden. Uitgangspunt is dat de
werknemer optimaal in de gelegenheid wordt gesteld om bijvoorbeeld een sollicitatietraining te volgen
of andere activiteiten te ontplooien, met het oog op het verwerven van een nieuwe functie.
Werkgever en werknemer maken hiertoe in onderling overleg nadere afspraken die schriftelijk worden
vastgelegd. Tijdens de periode van vrijstelling van werk blijft de arbeidsovereenkomst intact.

6.9 Reiskosten woon/werk-verkeer bij standplaatswijziging

Als de werknemer als gevolg van de organisatiewijziging te maken krijgt met een verandering in de
standplaats en daardoor extra reiskosten moet maken, krijgt de werknemer deze meerkosten ten
opzichte van de reiskosten, voor zover deze de vergoede reiskosten met betrekking tot de nieuwe
standplaats overschrijden, volledig (netto) vergoed gedurende een periode van zes maanden. Na deze
periode vindt er een afbouw plaats volgens op basis van de volgende staffel (percentage en
tijdsduur).
• Gedurende het eerste half jaar 75%
• Gedurende het tweede half jaar 50%
Voor de berekening van de afstand wordt gebruikgemaakt van de bij werkgever gebruikelijke
routeplanner.
Na afloop van de totale overeengekomen periode valt de werknemer terug op de gebruikelijke
vergoeding op basis van de binnen Enver vastgestelde regeling m.b.t. de vergoeding van reiskosten
voor het woon/werk-verkeer.

6.10 Reistijdvergoeding

Indien de werknemer, als gevolg van de reorganisatie/organisatiewijziging te maken krijgt met een
verandering van standplaats, dan plegen werknemer en werkgever overleg over consequenties van de
wijziging van de standplaats. Als blijkt dat de reistijd voor het woon-werkverkeer toeneemt, wordt
deze extra reistijd gedurende een jaar aangemerkt als werktijd, met een maximum van één uur per
dag.
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6.11 Studiekosten

De werknemer die een verplicht gestelde studie volgt, wordt in de gelegenheid gesteld deze studie af
te ronden conform de vergoedingsafspraken die daarvoor bij aanvang van de studie zijn
overeengekomen. Op de werknemer rust geen terugbetalingsverplichting indien hij besluit te stoppen
met de studie, omdat het gezien de functiewijziging niet noodzakelijk meer is de studie verder te
volgen.

7 Mobiliteitsbevorderende maatregelen

7.1 Mobiliteitstraject

Een boventallige werknemer in vaste dienst wordt een mobiliteitstraject aangeboden, onderverdeeld
in fasen: bewustwording-, orientatie- en realisatiefase. Dit traject start zo snel mogelijk, nadat
boventalligheid is vastgesteld. Indien boventalligheid binnen een afzienbare termijn in de rede ligt,
kan door werknemer en werkgever in overleg besloten worden ook alvast met het traject te starten.
Werknemers worden gecoacht door een loopbaancoach bij het vinden van ander werk.
Aan bod komen in dit traject onder meer de talenten en drijfveren van de werknemer, mogelijkheden
op de arbeidsmarkt, presentatievaardigheden, portfolio, presentatie social media, netwerken en
solliciteren (ter waarde van max. € 4.000 incl. BTW). De werknemer wordt in tijd gefaciliteerd dit
traject te volgen. Deze kosten van het mobiliteitstraject worden in mindering gebracht op de
transitievergoeding. De werknemer is verplicht mee te werken aan een mobiliteitstraject. De duur van
het mobiliteitstraject is maximaal zes maanden, tenzij er andere afspraken worden gemaakt in het
kader van een concreet plaatsingstraject. De termijn van zes maanden kan verlengd worden met nog
eens zes maanden indien redelijkerwijs te verwachten valt dat binnen die periode de werknemer
geplaatst kan worden in een passende functie. Een maand voor afloop van de zes maanden
boventalligheid bespreken werkgever en werknemer dit en leggen de uitkomsten van dit gesprek
schriftelijk vast.
Kosten voor scholing, training en loopbaanactiviteiten gericht op externe mobiliteit, die door de
werkgever zijn vergoed in de periode van anderhalf jaar voorafgaand aan de datum van
boventalligheid, worden in mindering gebracht op de transitievergoeding2. Deze kosten kunnen enkel
worden verrekend als werkgever op voorhand schriftelijk overeenstemming heeft met de werknemer
over de aftrekbaarheid van voormelde specifieke kosten.
Werkgever draagt zorg voor contractering van een bureau voor begeleiding van mobiliteitstrajecten.
Werknemers die begeleid willen worden door een ander bureau, overleggen dit met het hoofd P&O.
Deze toetst de kwaliteit van het door de werknemer gewenste bureau en stemt daarna al dan niet in
met de keuze van de werknemer.

7.2 Vrijwillig vertrek

De boventallige werknemer die aangeeft door middel van een beeindiging van de arbeidsovereen-
komst met wederzijds goedvinden de organisatie te willen verlaten, krijgt een premie. Deze regeling
geldt voor werknemers die vrijwillig ontslag nemen binnen dertig dagen nadat zij boventallig zijn
verklaard en daarvan in kennis zijn gesteld.
Bij vrijwillig vertrek binnen dertig dagen na het besluit van het bestuur tot boventalligheid ontvangt de
werknemer een mobiliteitspremie:
• Bij een dienstverband tot en met drie jaren een premie van drie bruto maandsalarissen;
• Bij een dienstverband van vier tot en met zeven jaren: vier bruto maandsalarissen;
• Bij een dienstverband van acht jaren of meer: zes bruto maandsalarissen.
Bij de berekening van de duur van het dienstverband wordt afgerond op hele jaren (de periode korter
dan zes maanden wordt naar beneden afgerond en de periode langer dan zes maanden wordt naar
boven afgerond).

2 In totaal gaat het dus om de kosten uit een periode van twee jaar voorafgaand aan de uitdiensttreding: anderhalf jaar ves:Sr
de boventalligheidsverklaring + het halve jaar boventalligheid.
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De boventallig verklaarde werknemer die in deeltijd werkt, ontvangt een mobiliteitspremie naar rato
van het aanstellingspercentage dat geldt op de dag van de boventalligheidsverklaring. De premie
wordt verstrekt onder voorwaarde van finale kwijting.
Bij aanvaarding van de mobiliteitspremie vrijwillig vertrek kan geen beroep worden gedaan op de
overige afspraken van het sociaal plan noch op overgangsbepalingen CAO Jeugdzorg met betrekking
tot wachtgeld.

De werknemer die niet boventallig is verklaard en aangeeft door middel van een beeindiging van de
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of middels ontslag de organisatie te willen verlaten
en die door het vertrek een passende functie voor een boventallige werknemer achterlaat, komt in
aanmerking voor kwijtschelding van terugbetalingsverplichtingen.

7.3 Voorstellen door de werknemer en werkgever

Zowel de werknemer als de werkgever kan met voorstellen komen die leiden tot verbetering van het
toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. In de voorstellen wordt
zoveel als mogelijk maatwerk nagestreefd. Acceptatie door werkgever en werknemer van een
dergelijk voorstel kan leiden tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
en finale kwijting. Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit kan een werknemer geen beroep
meer doen op andere maatregelen uit dit sociaal plan.

8 Be6indiging arbeidsovereenkomst

De ontslagprocedure wordt direct na de boventalligheidsverklaring gestart. Het verkennen van
(her)plaatsingsmogelijkheden en de werk naar werk begeleiding begint meteen na de
boventalligheidsverklaring. Er kan niet eerder worden opgezegd dan nadat de plaatsingstermijn is
verstreken én de werkgever schriftelijk heeft aangetoond dat er geen sprake is van een situatie dat
binnen zes maanden na het voorgenomen ontslag redelijkerwijs te verwachten valt dat binnen die
periode de werknemer geplaatst kan worden in een passende functie.

9 Bezwarenprocedure en bezwarencommissie

9.1 Samenstelling van de bezwarencommissie

De bezwarencommissie bestaat uit:
• Een lid benoemd door de vakbonden; -
• Een lid benoemd door het bestuur;
• De voorzitter wordt gezamenlijk benoemd door beide eerder benoemde leden.
De Bezwarencommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat wordt gevoerd door het
bestuurssecretariaat van werkgever.

9.2 Procedure indienen bezwaren

De werknemer kan zich binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van een
besluit op grond van dit sociaal plan wenden tot de bezwarencommissie met het verzoek het besluit te
beoordelen. Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend; het bezwaar wordt met redenen omkleed en
met argumenten onderbouwd. Het bezwaar wordt gericht aan werkgever, t.a.v. de
bezwarencommissie, p/a bestuurssecretariaat.

9.3 Procedure behandeling bezwaren

De werknemer en het bestuur verlenen alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie. Bij
de behandeling van de bezwaren wordt de volgende werkwijze gehanteerd:
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• De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen vier weken na ontvangst door de
bezwarencommissie.

• Voor de behandeling worden werknemer en werkgever tenminste veertien dagen van tevoren
schriftelijk uitgenodigd.

• Tijdens de behandeling worden werknemer en werkgever gehoord, waarbij zij zich door een
raadsman, deskundige of vertrouwenspersoon kunnen laten bijstaan.

• Werknemer, werkgever en hun raadsmannen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen
aan de wederpartij.

• De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De tijdens
deze zitting gedane mededelingen zijn geheim.

• De bezwarencommissie kan bepalen dat de behandeling van het bezwaar schriftelijk geschiedt.
• De bezwarencommissie neemt de beslissing met meerderheid van de stemmen. De stemming

geschiedt mondeling en geen van de leden mag zich van stemming onthouden.
• De door de voorzitter ondertekende uitspraak is een zwaarwegend advies en bevat: de essentie

van het bezwaarschrift en eventuele reactie; het advies van de bezwarencommissie en de
motieven voor dit advies.

• De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken na de beraadslagingen bij
aangetekend schrijven aan de werknemer en de werkgever meegedeeld.

• Op grond van het advies van de commissie neemt de werkgever een definitief besluit. Bij
afwijking van het zwaarwegend advies geldt voor de werkgever een verzwaarde motiveringsplicht.

De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn/haar bezwaar niet
ontvankelijk verklaard indien het bezwaar bij de rechter aanhangig is gemaakt vooraf of tijdens de
behandeling. Een bezwaarprocedure heeft geen opschortende werking.

sociaal plan Enver, 1 december 2017 16



Ondertekening

De stichtingen Stek Jeugdhulp, FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof, alien gevestigd te Rotterdam,
hierna te noemen Enver en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Thea Roelofs, bestuurder en als partij
ter ene zijde, te noemen 'de werkgever'

en

FNV Zorg & Welzijn, gevestigd te Amsterdam
CNV Zorg en Welzijn, gevestigd te Utrecht
FBZ, gevestigd te Utrecht

Zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij ter andere zijde, te noemen 'de werknemers-
organisaties'

zijn dit sociaal plan op 1 december 2017 overeengekomen.

De werkgever
d d y r -

M & r ,A:MTRoelofs
rder

De werknemersorganisaties:

FNV Zorg & Welzijn CNV Zorg en Welzijn FBZ
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