


1. VOORWOORD/INLEIDING

Het Sociaal Plan1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in 
termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het plan 
bevat procedures, maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te 
waarborgen en bij verlies van de functie de werknemer te begeleiden en te ondersteunen naar een andere 
functie. In het Sociaal Plan is gezocht naar een balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor 
de werknemer. Verder is gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever 
en werknemer. De werkgever heeft de plicht de werknemer, wiens functie is vervallen, 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. 

Mobiliteit en inzetbaarheid van werknemers zijn van groot belang; het mobiliteitsbeleid van GGZ Friesland 
is hierop gericht. Het mobiliteitscentrum vervult een belangrijke centrale rol bij het herplaatsen van 
werknemers én bij het stimuleren van werknemers een actieve rol te nemen om inzetbaarheid en 
herplaatsbaarheid te vergroten. Kortom: het mobiliteitsbureau spant zich, samen met de mobiliteit 
kandidaten, in om werk te maken van werk. Na aanmelding zal de mobiliteit kandidaat in overleg met én 
ondersteund door het mobiliteitsbureau een persoonlijk mobiliteitsplan opstellen. 

Om werk te maken van werk zijn passende maatregelen getroffen voor mobiliteit kandidaten, maar ook voor 
werknemers die bij vertrek een plaats vrij laten voor een mobiliteit kandidaat. Deze zijn terug te vinden in 
het document 'Samen In Beweging' dat onderdeel uitmaakt van dit Sociaal plan. 
Bij organisatieveranderingen zullen de betrokken werknemers en de Ondernemingsraad regelmatig worden 
geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken. 

Bij verandering van omstandigheden kan het Sociaal Plan tussentijds worden opengebroken en worden 
gewijzigd. Dat kan alleen als GGZ Friesland en de vakbonden daar overeenstemming over bereiken. 

Met inachtneming van het bovenstaande maakt dit Sociaal Plan daarom een onderscheid tussen twee types 
organisatiewijzigingen. 

Organisatiewijzigingen kunnen worden onderscheiden in: 
A. organisatiewijzigingen die hoofdzakelijk voortvloeien uit beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur,

die samenhangen met ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie;
B. organisatiewijzigingen, die veelal ingegeven worden door overheidsbeleid en onontkoombaar zijn,

waardoor de financiële positie van de organisatie of een organisatieonderdeel onder druk staat en de
continuneit van bedrijfsvoering en werkgelegenheid in geding komt.

In de A"variant stelt de werknemer die herplaatst wordt (mobiliteit kandidaat) met ondersteuning van het 
mobiliteitsbureau zelf een mobiliteitsplan op en geeft de werkgever de garantie van herplaatsing in een 
gelijkwaardige of passende functîe met een salarisgarantie en aanspraak op mobiliteit bevorderende 
maatregelen. 
De werkgever heeft in deze variant een grote mate van vrijheid in het (her)plaatsen van werknemers. De A
varlant is onder normale omstandigheden van kracht. 

Als partijen bij dit Sociaal Plan op basis van overeenstemming besluiten dat de B-variant van kracht wordt, 
dan geldt geen werkgelegenheidsgarantie, maar een inspanningsplicht tot herplaatsing, Gedwongen 
ontslag is dan, na het verstrijken van een herplaatsingstermljn, niet uitgesloten als mobiliteit kandidaten niet 
binnen de organisatie geplaatst of naar een functie buiten de organisatie bemiddeld kunnen worden. Om 
gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen en de mobiliteit te bevorderen wordt aan mobiliteit 
kandidaten ondersteuning en een uitgebreider pakket aan mobiliteit bevorderende maatregelen en 
voorzieningen beschikbaar gesteld. 
Omdat gedwongen ontslagen in de B-variant niet zijn uitgesloten, sluit de (her)plaatsingsprocedure aan op 
de afvloeiingsvolgorde en -criteria die het UWV toepast in de ontslagtoetsing. 

1 Waar in dit Sociaal Plan ''hij" staat, kan desgewenst "zij" worden lezen.
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