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Regeling Garantiesalaris 
 
Soort document : Beleid 
Bestemd voor : Medewerkers GGZ 
Versie : Definitief 
 

 
Deze regeling is overeengekomen met de werknemersorganisaties en ziet toe op de werkwijze 
die GGZ Friesland wenst toe te passen op medewerkers die als gevolg van reorganisatie of 
samenvoeging een garantiesalaris krijgen.  
 
 
Categorie I  
Werknemers met een garantiesalaris uit het verleden (t/m het voorgaande Sociaal Plan 
eindigend op 31 december 2013)  
 
Als gevolg van eerdere reorganisaties en samenvoegingen is het aantal werknemers met een 
garantiesalaris behoorlijk toegenomen. In het verleden is hier van werkgeverszijde (te) weinig 
aandacht aan besteed. Het gevolg hiervan voor werknemers kan zijn dat zij onder hun eigenlijk 
niveau werkzaam zijn. GGZ Friesland wil deze werknemers in de gelegenheid stellen (extra) 
werkzaamheden op te pakken die (weer) aansluiten bij hun oorspronkelijke kennis en kunde. 
Het gaat hier om interne werkzaamheden. GGZ Friesland kan daarbij actief passende 
ondersteuning aanbieden in de vorm van coaching en/of training/begeleiding. 
 
Het gaat om een uitnodiging aan de werknemer; de werknemer wordt niet verplicht gesteld 
extra of andere werkzaamheden te verrichten.  
 
 
Categorie II  
Werknemers met een garantiesalaris ressorterend onder het Sociaal plan met looptijd 
1 januari 2014 t/m 31 december 2016 
 
Voor deze werknemers geldt het volgende. 
De werknemer die is herplaatst in een functie die lager is ingedeeld, behoudt het recht op 
plaatsing in vacant komende passende functies van het niveau van de oorspronkelijke functie. 
De werkgever kan gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de dag van de plaatsing van een 
werknemer die met salarisgarantie is herplaatst in een lager ingedeelde functie, verlangen dat 
deze een functie in het organisatieonderdeel gaat uitoefenen die gelijkwaardig is aan de functie 
die de werknemer voor de plaatsing vervulde. De werknemer is gehouden deze functie te 
aanvaarden, tenzij zwaarwegende belangen van de werknemer zich hiertegen verzetten. 
Indien de werknemer weigert, zonder dat sprake is van zwaarwegende belangen, verliest hij 
zijn salarisgarantie. 
 
Na ommekomst van de twee jaarstermijn zullen ook deze werknemers worden uitgenodigd, 
zoals hierboven beschreven onder categorie I. 
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Op te nemen in nieuw Sociaal Plan (1 januari 2017 – 31 december 2019) 
 
De werknemer die is herplaatst in een functie die lager is ingeschaald, behoudt het recht op 
plaatsing in vacant komende passende functies van het oorspronkelijke, hogere niveau. Van 
zowel werkgever als werknemer wordt verwacht dat hij actief op zoek gaat naar een interne 
functie passend bij het niveau van zijn oorspronkelijke salarisschaal.  
 
Indien deze gelijkwaardige functie wordt gevonden dan is de werknemer gehouden deze 
functie te aanvaarden, tenzij zwaarwegende belangen van de werknemer zich hiertegen 
verzetten. Indien de werknemer de functie niet aanvaardt, zonder dat er sprake is van 
zwaarwegende belangen, verliest hij zijn salarisgarantie. 
 
Inspanningsverplichting werkgever/werknemer 
Na ommekomst van zes maanden na herplaatsing in een functie die lager is ingeschaald wordt 
een eerste gesprek tussen de werkgever (in casu: HR adviseur van het mobiliteitscentrum) en 
de werknemer ingepland. Dit gesprek heeft tot doel om vast te stellen op welke wijze en met 
welk resultaat werkgever en werknemer zich van de hierboven geformuleerde inspannings-
verplichting hebben gekweten.  
 
Zolang geen passende alternatieve functie wordt gevonden, wordt dit gesprek telkens na zes 
maanden opnieuw ingepland.  
 
Het mobiliteitscentrum ondersteunt de werknemer actief door goede begeleiding en 
signalering, waarbij alle mobiliteit bevorderende maatregelen bespreekbaar zijn. De 
werknemer wordt op deze wijze optimaal gefaciliteerd in zijn zoektocht naar een functie die 
meer in overeenstemming is met zijn bekwaamheden  
De werkgever volgt en rapporteert via het mobiliteitscentrum de nakoming van de inspannings-
verplichtingen. Ook kijken partijen naar alternatieve mogelijkheden om arbeid en loon weer 
met elkaar in balans te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van extra 
interne passende werkzaamheden door de werknemer.  
 
Inhoud gesprek 

• Welke aantoonbare inspanningen hebben werknemer en werkgever laten zien gedurende 
deze termijn? 

• Hoe kan de werkgever de werknemer ondersteunen om hem in staat te stellen om naar 
behoren aan zijn inspanningsverplichting te voldoen? 

• Welke mogelijkheden tot het uitvoeren van hoger gekwalificeerde werkzaamheden ziet de 
werknemer voor zichzelf? 

• Welke alternatieve functies/werkzaamheden ziet de werkgever voor de werknemer? 
 
Verslagen van de gesprekken worden toegevoegd aan het personeelsdossier van de 
werknemer. 
 

Aanvullende bepalingen 

• Aanvullende passende werkzaamheden worden aangedragen door de leidinggevende en 
vervolgens getoetst (op relevantie) door HR. 

• Aanvullende passende werkzaamheden kunnen door de werkgever worden opgelegd. De 
werknemer is gehouden deze werkzaamheden te aanvaarden, tenzij zwaarwegende 
belangen van de werknemer zich hiertegen verzetten. Indien de werknemer weigert, 
zonder dat sprake is van zwaarwegende belangen, verliest deze zijn salarisgarantie. 
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Werknemer die afziet van inspanningsverplichting 
De werknemer kan uiterlijk een half jaar na herplaatsing in een functie die lager is ingeschaald 
aangeven geen behoefte te hebben aan het vinden van een functie die past bij zijn oude 
salarisniveau. In dat geval kiest de werknemer voor een geleidelijke inpassing in de lagere 
salarisschaal. De inspanningsverplichting (gesprekken met het mobiliteitscentrum) komt 
hiermee te vervallen.  
 
De geleidelijke inpassing in de lagere schaal vangt aan een half jaar na aanvang van de 
werkzaamheden na herplaatsing in de functie die lager is ingeschaald. 
 
De geleidelijke inpassing in de lagere schaal vindt dan als volgt plaats 
1e jaar: 75% van het verschil tussen het garantiesalaris en het salaris behorend bij de nieuwe, 
lager ingeschaalde functie; 
2e jaar: 50% van het verschil tussen het garantiesalaris en het salaris behorend bij de nieuwe, 
lager ingeschaalde functie; 
3e jaar: 25% van het verschil tussen het garantiesalaris en het salaris behorend bij de nieuwe, 
lager ingeschaalde functie; 
4e jaar: geen aanvulling. 


