






Preambule 

GGZ Drenthe heeft te maken met toegenomen concurrentie, dalende budgetten en financiêle 

tegenvallers. Dit noopt de organisatie tot forse ingrepen om daarmee een duurzaam financieel 

gezond resultaat te behalen waarmee de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd. De 

gemaakte keuzes zijn verwoord in het programma "Duurzaam financieel gezond 2016-2018." 

Met de Implementatie van het programma zal niet voor alle (groepen van) medewerkers een 

toekomst binnen GGZ Drenthe weggelegd zijn. Dit Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige 

gevolgen van wijzigingen in de organisatie van GGZ Drenthe voor de werknemers, in termen 

van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het 

plan bevat procedures, maatregelen en regelingen die recht doen aan de (rechts-)positie van 

de werknemers. In het Sociaal Plan is gezocht naar een balans tussen contlnwteit van de 

bedrijfsvoering en zekerheid voor de werknemer. Dit Sociaal Plan voorziet in een aantal kaders 

en bepalingen dat daarop is gericht. 

Meer dan voorheen is dit Sociaal Plan gericht op herplaatsing van de werknemer buiten de 

organisatie van GGZ Drenthe. Desondanks is het uitgangspunt van het Sociaal Plan geen 

gedwongen ontslag en begeleiding "van werk naar werk".

Ook is gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en 

werknemer. De werkgever heeft de plicht de werknemer, wiens functie Is vervallen, zorgvuldig 

te begeleiden en te faciliteren om een andere functie te verwerven. De te herplaatsen 

werknemers hebben de plicht hieraan medewerking te verlenen en een actieve bijdrage te 

leveren. 

Met de focus op de toekomst, de ambitie om kwalitatief hoogwaardige en rendabele zorg en 

een efficiênte bedrijfsvoering te kunnen blijven realiseren, is het thema mobiliteit en 

inzetbaarheid van werknemers van groot belang. De werkgever spant zich in om met een 

preventieve aanpak en een actief werkgelegenheidsbeleid fricties (in de toekomst) te 

voorkomen en werknemers voor de organisatie te behouden. Zij vraagt daartoe van 

medewerkers de bereidheid om actief te investeren in zichzelf en de organisatie opdat 

kwaliteiten/talenten optimaal worden ingezet, ontwikkeld en benut. 

Dit doet een beroep op de eigen regie van werknemers over hun loopbaan, hun flexibiliteit en 

mobiliteit. 
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1. Doelstelling en looptijd Sociaal Plan

Doel van dit Sociaal Plan is de mogelijke nadelige sociale en/of rechtspositionele gevolgen, die 

voortvloeien uit een organisatieverandering door/bij de werkgever, voor werknemers van GGZ 

Drenthe zoveel mogelijk te beperken. 

De looptijd van het Sociaal Plan is drie jaar, te weten van 1 februari 2016 tot 1 februari 2019 

tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de continurteit van de 

organisatie. Partijen zullen daarover tijdig met elkaar in overleg treden. Het Sociaal Plan wordt 

na afloop ongewijzigd, met een jaar, verlengd, tenzij (een der) partijen op basis van evaluatie 

daar niet mee instemt. De wijze waarop de evaluatie plaatsvindt wordt tijdig in onderling overleg 

tussen de werkgever en bonden overeengekomen. 

Overeengekomen is dat voor in ieder geval de periode van 1 februari 2016 tot 1 februari 2017 

een addendum geldt met de mogelijkheid van gedwongen ontslag. 

In geval de afbouw van formatie cf. het programma duurzaam financieel gezond 2016 - 2018 

onvoldoende wordt gerealiseerd met natuurlijk verloop en/of vrijwillig vertrekregelingen, kan het 

addendum (al dan niet in gewijzigde vorm) op of na 1 februari 2017 tot uiterlijk 1 februari 2019 

worden verlengd. Partijen zullen daarover tijdig met elkaar in overleg treden. 

Rechten voortvloeiende uit dit Sociaal Plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur 

ervan is verstreken. 

2. Algemene Bepalingen

2.1 Uitgangspunten 

Voor zowel de werkgever als de werknemer geldt een inspanningsverplichting om in 

redelijkheid, billijkheid en goede trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 

In de begeleiding bij een organisatiewijziging zal het verkrijgen van ander werk door 

werknemers centraal staan. Uitgangspunt is dat gedwongen ontslagen niet aan de orde zijn, 

tenzij zich situaties voordoen die elders in dit Sociaal Plan worden beschreven in paragraaf 

2.7. (niet meewerken aan herplaatsing) en/of indien er sprake is van een situatie die onder het 

addendum valt, zoals beschreven in paragraaf 5.6. Dit betekent dat de inspanningen erop 

gericht zijn dat werknemers worden geplaatst in een functie die aansluit bij hun capaciteiten, 

ervaringen en kwaliteiten, dan wel dat werknemers toegerust en in staat zijn om een andere 

functie binnen of buiten de organisatie te verwerven. 

Indien tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan aantoonbaar sprake is van omstandigheden 

waardoor dit Sociaal Plan niet toereikend is, zullen partijen met elkaar in overleg treden, 

waartoe elk van de partijen het Initiatief kan nemen. Dit betreft o.a. omstandigheden waarin 

sprake is van een substantiêle vermindering van de externe financiering, belangrijke 

wijzigingen in de wet- en regelgeving en het onvoldoende realiseren van de afbouw van 

formatie, zoals opgenomen in het programma duurzaam financieel gezond. In dat geval zullen 

partijen in overleg treden over mogelijke aanvullende afspraken op of wijzigingen van het 

Sociaal Plan, cq het addendum. 
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2.2 Werkingssfeer 

Het Sociaal Plan Is van toepassing op de werknemer: 

Die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst is van de 

werkgever en voor wie als direct gevolg van een organisatiewijziging gedurende dé 

looptijd van dit Sociaal Plan de functie vervalt. 

Die op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is van de 

werkgever en voor wie als direct gevolg van een organisatiewijziging gedurende de 

looptijd van dit Sociaal Plan het dienstverband voor bepaalde tijd tussentijds wordt 

beëindigd. 

Het Sociaal Plan is niet van toepassing op: 

De werknemer met een tijdelijk dienstverband welke van rechtswege afloopt. 

De werknemer van wie om andere reden dan een organisatiewijziging het dienstverband 

wordt beëindigd; 

De werknemer die vrijwillig het dienstverband beëindigt, behoudens het bepaalde in 

paragraaf 6.13 (vertrekpremie) en paragraaf 7.9 (plaatsmakersregeling). 

De werknemer die voor een organisatiewijziging reeds afspraken met betrekking tot zijn 

normale pensionering heeft gemaakt. 

De werknemer die op grond van overgang van onderneming ex. artikel 7:662 e.v. BW 

naar een andere onderneming over gaat. 

Waar in dit plan sprake is van "hij" dient ook "zij" te worden gelezen. 

2.3 Hardheidsclausule 

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

naar eisen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of in die gevallen waarin dit 

Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever op schriftelijk verzoek van de werknemer ten 

gunste van de werknemer afwijken van de inhoud van dit Sociaal Plan. 

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

handelen in de geest van het Sociaal Plan. 

Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over toepassing van de 

hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter advies voorgelegd aan de 

Bezwarencommissie. 

2.4 Overleg met werknemersorganisaties 

De werkgever zal, indien en zolang het Sociaal Plan van toepassing is, ten minste één keer per 

jaar of zoveel vaker als er zich relevante ontwikkelingen voordoen, op haar Initiatief overleg 

voeren met de werknemersorganisaties over de algemene stand van zaken. Bij dit overleg 

worden de leden van de ondernemingsraad uitgenodigd als toehoorder. Belde partijen kunnen 

onderwerpen voor het overleg agenderen. 

2.5 Beschikbaarstelling Sociaal Plan 

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

middel van verspreiding en/of plaatsing op intranet. Als de werknemer verzoekt om een 

exemplaar van het Sociaal Plan ;zal de werkgever de werknemer een exemplaar verschaffen. 
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2.6 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Bij het zoeken naar in- en externe alternatieven geldt voor de werkgever en de werknemer een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting om te komen tot een succesvolle 

overgang van het dienstverband (van werk naar werk). 

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

leggen dit vast In het persoonlijk mobiliteitsplan. 

2.7 Niet meewerken aan herplaatsing, uitsluiting Sociaal Plan 

Wanneer de werknemer aantoonbaar niet meewerkt aan een (succesvolle) toepassing en/of 

uitvoering van het Sociaal Plan (herplaatsing), kan de werkgever de werknemer uitsluiten van 

de werking van dit Sociaal Plan en kan dit consequenties hebben voor de 

arbeidsovereenkomst, gehoord hebbende de bezwarencommissie; zie bijlage 1: Reglement 

Bezwarencommissie. 

2.8 Overige bepalingen 

Redelijkheid en billijkheid 

In alle gevallen dient er te worden gehandeld volgens criteria van redelijkheid en billijkheid 

zoals die zijn neergelegd in artikel 7:611 BW en artikel 6:248 BW waar staat: een 

overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die 

welke naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid 

en billijkheid voortvloeien. 

Interpretatie Sociaal Plan 

De interpretatie van de bepalingen in dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de betrokken 

partijen bij dit plan. 

Advies en instemmingsrecht medezeggenschapsorgaan 

In het kader van het advies- en instemmingsrecht wordt het medezeggenschapsorgaan 

conform de WOR betrokken bij een (voorgenomen) organisatiewijziging. 

Een adviesaanvraag zal ten minste de volgende elementen bevatten: 

De aanleiding, de inhoud en het bereik van de voorgenomei'I organisatiewijziging. 

De bestaande en voorgenomen organisatiestructuur. 

Een overzicht van het aantal en de soorten formatieplaatsen op de peildatum in de oude 

en de nieuwe situatie. Het overzicht moet inzicht geven welke functies niet of nagenoeg 

niet veranderen, verdwijnen of nieuw zijn, zowel naar aantal als naar kwaliteit 

Op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de organisatiewijziging zal worden geêffectueerd. 

Een communicatieplan. 

De wijze waarop met plaatsingskandidaten wordt omgegaan. 

De plaatsingsprocedure voor de betrokken werknemers in de nieuwe organisatie. 

Verplichtingen uit de cao 

De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen en uitvoeringsregelingen op 

basis van de cao en de wet. 

2.9 Kosten Sociaal Plan 

De kosten van de uitvoering van dit Sociaal Plan zijn voor rekening van de werkgever. 
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3. Formatieplaatsenplan en personeelsbezetting

3.1 Formatieplaatsenplan 

De werkgever stelt voor iedere organisatiewijziging een formatieplaatsenplan of een 

ontwerpwijziging op het reeds bestaande formatieplaatsenplan op. Hierin wordt vermeld: in 

welk/welke organisatieonderdeel/-delen wijzigingen zal/zullen plaatsvinden en het aantal en de 

soorten fUncties (incl. taken en functie-eisen) die vervuld moeten worden, met 

niveauaanduiding (salarisschaal). 

Aan het formatieplaatsenplan wordt een geanonimiseerd overzicht toegevoegd van de 

bestaande formatie onder vermelding van functie, diensttijd, leeftijd en aard van de 

arbeidsovereenkomst. 

In het nieuwe formatieplaatsenplan wordt per organisatieonderdeel vermeld welke functies 

uitwisselbaar zijn met de functies die in de bestaande formatie zijn opgenomen, een en ander 

met inachtneming van de Uitvoeringsregels "Ontslag om bedrijfseconomische redenen". 

3.2 Peildatum 

De peildatum Is de datum waarop medewerkers, conform het afspiegelingsprincipe, in het 

nieuwe formatieplaatsenplan worden geplaatst. 

4. Plaatsingsprocedure

4.1 Algemeen 

De plaatsing procedure vindt plaats op basis van het vastgestelde formatieplaatsenplan. 

Voorafgaand hieraan wordt vastgesteld welke functies vervallen, welke gelijk blijven en welke 

functies nieuw zijn. Het doel van de plaatsing procedure is de invulling van vacante functies 

kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk te realiseren. Na de plaatsing procedure wordt 

duidelijk welke werknemers welke functies in de nieuwe situatie binnen de organisatie gaan 

vervullen en welke werknemers boventallig, respectievelijk herplaatsing kandidaat worden. 

4.2 Uitgangspunten bij plaatsing 

Als primair uitgangspunt geldt dat de werknemer zijn functie volgt (directe plaatsing).Ten minste 

met elke kandidaat, die niet rechtstreeks is geplaatst in de nieuwe organisatiestructuur 

(herplaatsing kandidaat), wordt een belangstellingsgesprek gevoerd (zie paragraaf 5. 1 ). 

4.3 Volgorde invulling formatieplaatsenplan 

De werkgever hanteert bij het nemen van besluiten ten aanzien van werknemers, die betrokken 

zijn bij de organisatiewijziging, de volgende plaatsing volgorde; werknemer volgt functie 

(gelijkwaardig) dan wel krijgt een uitwisselbare functie. 

4.4 Ultwlsselbare functies 

Voor zover het bij de te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat, worden de 

werknemers binnen een categorie uitwisselbare functies van het organisatieonderdeel op basis 

van het afspiegelingsbeginsel boventallig verklaard. 

4.5 Boventalligheid 

De werknemer die niet wordt geplaatst, wordt aangemerkt als boventallig/herplaatsing 

kandidaat. 
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5. Herplaatsing procedure

5.1 Belangstellingsregistratiegesprek 

De werkgever zal met de werknemers die als herplaatsing kandidaat zijn aangewezen een 

belangstelling registratiegesprek voeren. 

Het doel van een belangstellingsgesprek is om te verkennen welke wensen en interesses de 

werknemer heeft ten aanzien van functies in de organisatie. Dit gesprek wordt door middel van 

een belangstelling registratieformulier op uniforme wijze vastgelegd. Zowel de werkgever als de 

werknemer tekent voor de inhoud. De werknemer ontvangt een afschrift van het getekende 

formulier. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde gesteld worden: 

functies binnen GGZ Drenthe, Espria of daarbuiten die de voorkeur van de werknemer 

genieten; 

functies binnen GGZ Drenthe, Espria of daarbuiten die door de werknemer zeker niet 

geambieerd worden; 

functies van een tweede of derde voorkeur. 

ander werk dat de werknemer tijdelijk wil verrichten, indien de werknemer voorlopig niet 

geplaatst kan worden binnen de opgegeven voorkeuren; 

toezeggingen, die vastliggen met betrekking tot promotie of salariswijzigingen. 

Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en 

bijzondere omstandigheden geînventariseerd 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 werknemer te borgen 

en fungeert als hulpmiddel bij de herplaatsing procedure. De inhoud dient zodanig te zijn, dat 

inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van de werknemer. 

In het belangstelllngsregistratiegesprek wordt ook gesproken over het moblllteits

/activeringsplan als onderdeel van het begeleidingstraject. 

5.2 Procedure 

Zodra daartoe de gelegenheid aanwezig is: 

wordt de herplaatsing kandidaat door de werkgever een gelijkwaardige functie 

aangeboden; 

wordt de herplaatsing kandidaat door de werkgever een passende functie aangeboden: 

indien geen uitwisselbare of passende functie kan worden aangeboden, wordt de 

werknemer indien mogelijk een geschikte functie aangeboden. 

Indien aan de boventallig verklaarde werknemer een gelijkwaardige of passende functie wordt 

aangeboden, mag hij het aanbod gedurende vijf werkdagen in beraad nemen. De werknemer 

deelt na ten hoogste vijf werkdagen aan de werkgever mede of hij wel of niet akkoord gaat met 

het aanbod. 

Indien de werknemer niet akkoord gaat met het aanbod van een gelijkwaardige of passende 

functie, zullen de werkgever en de werknemer zich tot de Bezwarencommissie wenden met het 

verzoek een uitspraak te doen over het al dan niet gelijkwaardig of passend zijn van de functie. 

Indien de Bezwarencommissie van oordeel is dat de functie gelijkwaardig of passend is, wordt 

de werknemer in de gelegenheid gesteld de functie alsnog binnen vijf werkdagen te 

accepteren. Indien de werknemer vervolgens het aanbod (opnieuw) afwijst, kan de werkgever 

overgaan tot beêindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan, in geval van 
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