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1. Aanleiding 

 

De maatschappelijke visie bestaat eruit dat ouderen zo lang mogelijk zelf de regie houden 

over eigen leven en wonen. Cliënten blijven steeds langer thuis wonen en de vraag naar 

zwaardere zorg neemt toe. De zorg wordt geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen in de 

financiering van de zorg. Het zorgvolume, zowel intramuraal als extramuraal, wordt minder 

en de tarieven zijn gedaald met als gevolg een significante omzetdaling voor de komende 

jaren.  De maatschappelijke ontwikkelingen dwingen ons de organisatie daarop aan te 

passen.  

 

HWW zorg zal maatregelen moeten nemen om de continuïteit van de organisatie, zowel voor 

onze cliënten als voor onze medewerkers op zowel korte als lange termijn veilig te stellen. 

HWW zorg wil goede kwaliteit van zorg blijven leveren bij een gezonde bedrijfsvoering. 

Dit sociaal plan is, met voornamelijk een aantal technische aanpassingen, een voorzetting 

van het van het  sociaal plan dat loopt tot 5 januari 2017 en laat veel bepalingen uit dat 

sociaal plan ongewijzigd. 

In dit sociaal plan is rekening gehouden met de wet Werk en Zekerheid zoals de 

transitievergoeding en verdwijnen van het wachtgeld zoals beschreven in de (vorige) cao 

VVT. 

De personele consequenties van reorganisaties worden door middel van dit doorlopende 

Sociaal Plan op de juiste wijze behandeld. 

 

Reorganisaties 

De maatschappelijke ontwikkelingen in de markt, wijzigende maatschappelijke opvattingen 

over wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen en wijzigingen in de financiering door 

zowel de Rijks- als gemeentelijke overheid, dwingt HWW zorg ertoe om haar organisatie 

zodanig in te richten dat continue op maatschappelijke ontwikkelingen kan worden 

ingespeeld, ontwikkelingen die geheel HWW zorg aangaan.  

HWW zorg sluit niet uit dat in de periode waarop dit sociaal plan van toepassing is leidt tot de  

maatregelen op het gebied van zorgverlening en kostenbesparingen Voorbeelden van de 

maatregelen zijn, dat er wordt besloten om te komen tot  een andere samenstelling van de 

wijkzorgteams waarbij afscheid genomen zal worden van lagere niveau zorgfuncties;  

veranderingen in intramurale zorgteams waarbij voornamelijk de lagere zorgfuncties (niveau 

1 en niveau 2 betrokken zijn; aanpassingen van de facilitaire dienstverlening (aanpassing 

voedingsconcept), (gedeeltelijke) sluiting van locatie(s) en/of inkrimping van afdelingen op 

het centraal kantoor. Hierbij is het helaas onvermijdelijk dat medewerkers boventallig zullen 

worden.  

 

Indien HWW zorg wordt geconfronteerd met een reorganisatie zal HWW zorg een 

reorganisatieplan opstellen. In het reorganisatieplan zullen vervolgens de maatregelen en 

organisatorische en personele gevolgen, alsmede een tijdspad met een fasering van de te 

nemen maatregelen worden beschreven. Aan de Ondernemingsraad zal conform artikel 25 

WOR om advies worden gevraagd. Als er sprake is van collectief ontslag als bedoeld in de 

wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) zal HWW zorg in overleg treden met de 

werknemersorganisaties.  
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Vanuit een goed werkgeverschap wil HWW zorg de personele gevolgen van reorganisaties 

zoveel mogelijk beperken. Van de medewerker wordt ook een bijdrage verwacht. De 

medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn loopbaan. De medewerker zal 

moeten werken aan zijn eigen perspectief en in zichzelf dienen te investeren.  

 

Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige gevolgen van reorganisaties bij HWW zorg 

voor de medewerkers te ondervangen, in het bijzonder tot het behoud van werk, functie, 

inkomen en verworven rechten. Maar HWW zorg biedt met dit sociaal plan ook een aanzet 

voor de medewerker om in zichzelf te investeren. 

 HWW zorg neemt de inspanningsverplichting op zich om ontslagen zoveel als  

mogelijk te beperken. 
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2. Inleiding 

 

Dit sociaal plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van de reorganisaties voor 

medewerkers bij HWW zorg, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en 

arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken. Het plan bevat procedures, maatregelen 

en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de medewerker te waarborgen en bij 

verlies van de functie de werknemer te begeleiden en indien mogelijk te ondersteunen naar 

een andere functie zowel binnen als buiten de organisatie. 

 

De afspraken in het sociaal plan prevaleren gedurende de looptijd, boven vastgestelde  

(beleids-) afspraken in de organisatie. 

 

Reorganisaties binnen HWW zorg  vragen om een evenwichtige verantwoordelijkheids-

verdeling tussen werkgever en medewerker. De werkgever heeft de inspanningsverplichting 

de medewerker wiens functie is komen te vervallen, te begeleiden en te faciliteren om een 

andere functie intern dan wel extern te verwerven. De boventallige medewerkers hebben de 

plicht hieraan medewerking te verlenen en een actieve bijdrage te leveren. 

3. Visuele samenvatting 

 

In onderstaand diagram zijn de tijdlijnen weergegeven. Hiermee wordt de samenhang van de 

diverse tijdlijnen duidelijk gemaakt. De tekst van dit sociaal plan is leidend boven dit diagram. 
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4. Algemene bepalingen 

 

- Dit sociaal plan is tot stand gekomen in overleg met de werknemersorganisaties en 

HWW zorg. 

- Partijen streven naar behoud van werkgelegenheid, binnen of buiten de organisatie, 

met alle beschikbare middelen, die ten dienste staan. 

- Transparantie is het uitgangspunt voor de communicatie naar en de wijze waarop de 

werkgever omgaat met de medewerkers. 

- De medewerker, de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad hebben recht 

op alle relevante informatie. 

- Iedere medewerker heeft het recht te weten welke rechten en plichten van toepassing 

zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. 

- Alle in het sociaal plan genoemde vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld, bruto vergoedingen. De werkgever zal de wettelijke inhoudingen plegen. 

Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale bepalingen 

en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 

- De medewerker die van mening is dat dit sociaal plan niet juist op hem wordt 

toegepast, kan, indien overleg met de werkgever hierover niet tot het gewenste 

resultaat heeft geleid, zijn bezwaarschrift, voorzien van een motivatie, indienen bij de 

Adviescommissie Sociale Begeleiding. 

- In het geval er tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan sprake is van fusie of vormen 

van overdracht dan zal dit aanleiding zijn om met de werknemersorganisaties in 

gesprek te gaan om nadere afspraken te maken.  

5. Werkingssfeer 

 

Dit sociaal plan heeft betrekking op de reorganisaties gedurende de looptijd van dit sociaal 

plan. 

Het sociaal plan is van toepassing op de werkgever en medewerker als bedoeld in de 

begrippenlijst. 

De looptijd van dit doorlopend sociaal plan sluit aan op het Sociaal Plan dat loopt tot 5 

januari 2017 en geldt tot 1 januari 2020. 

Een keer per jaar zal op initiatief van werkgever een evaluatie van het sociaal plan 

plaatsvinden. 3 maanden voor afloop van het sociaal plan gaan partijen in overleg over het 

wijzigen, beëindigen of  verlengen van het sociaal plan. 

Dit sociaal plan is niet van toepassing bij een fusie, samenvoeging of outsourcing. Hiervoor 

geldt de overlegverplichting conform de cao VVT. 

 

Bij reorganisaties waar vooraf gedwongen ontslagen (anders dan het maatwerk zoals in dit 

sociaal plan is bedoeld) van 10 of meer medewerkers worden verwacht, treden partijen 

opnieuw vooraf met elkaar in overleg om te komen tot passende afspraken.  
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6. Begripsbepalingen 

  

In dit sociaal plan wordt verstaan onder: 

 

Adviescommissie Sociale Begeleiding: 

De commissie is belast met het onafhankelijk adviseren over de toepassing van in dit 

sociaal plan neergelegde bepalingen; 

Afspiegelingsbeginsel: 

 Het beginsel om - conform  de Ontslagregeling om bedrijfseconomische redenen - in 

dit sociaal plan bij het bepalen van de boventalligheid de volgorde te bepalen per 

categorie uitwisselbare functies van een organisatieonderdeel op basis van de 

leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. De 

medewerkers 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 tot en met AOW-gerechtigde leeftijd. 

 De verdeling van de te plaatsen medewerkers/ontslagenen 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. 

Binnen de leeftijdsgroepen wordt de volgorde bepaald op basis van dienstjaren, 

waarbij degene met de minste dienstjaren als eerste boventallig wordt.  

Anciënniteitsbeginsel: 

 Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid wordt 

gemaakt tussen medewerkers die een gelijke aanspraak hebben. De medewerker 

 met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van de 

diensttijd, gaat bij plaatsing de oudere medewerker voor de jongere medewerker.  

Boventallige medewerker: 

Een medewerker van wie de functie als gevolg van reorganisatie is komen te 

vervallen en die nog niet geplaatst is in een (passende) functie.  

Detachering:  

 De omstandigheid dat een medewerker, met oog op kennismaking met de nieuwe 

situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature, met instemming van de 

medewerker, bij een andere werkgever werkzaamheden verricht. 

Dezelfde functie: 

De functie in het formatieplaatsenplan die gelijk is aan de huidige functie van de 

medewerker. 

Dienstjaren: 

 Onder dienstjaren worden in het kader van de reorganisaties waar dit Sociaal Plan 

van toepassing de periode aangemerkt die zijn doorgebracht bij de werkgever. Het 

gaat hier om de periode die, op grond van een arbeidsovereenkomst, 

aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits 
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niet onderbroken door meer dan drie maanden. Een periode van onbetaald verlof 

geldt ook als diensttijd. 

 Tevens wordt tot de diensttijd gerekend de periode die de medewerker als 

uitzendkracht of als gedetacheerde heeft doorgebracht bij de werkgever direct 

voorafgaand aan het arbeidscontract voor bepaalde en/of onbepaalde tijd. 

 De anciënniteit, d.w.z. diensttijd bij de Meavita vennootschappen en diens 

rechtsvoorgangers wordt bij het vaststellen van het aantal dienstjaren meegenomen.  

Het betreft de dienstjaren die direct voorafgaand zijn gevolgd door een 

arbeidsovereenkomst bij HWW Zorg.( Stichting Continuering Uitvoering AWBZ West) 

HWW Zorg kent de volgende “rechtsvoorgangers”: Meavita Groep, Stichting 

Thuiszorg Den Haag, Thuiszorg Den Haag, GDVV groep, Gemeentelijke Dienst 

Verpleging en Verzorging, ’s-Gravenhaagse Dienst Voor Verzorging en Verpleging, 

Gemeentelijke Sociale Dienst, Humanitas, Katholieke Gezinszorg, KSA, De 

Gereformeerde stichting, Stichting Groene Kruis en Oranje Groene Kruis.  

Externe arbeidsmarkt: 

 Arbeidsmarkt buiten de eigen werkgever. 

Formatieplaatsenplan: 

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

overzicht van functies en formatieplaatsen met een korte omschrijving van eisen, 

inhoud en niveau van alle functies, welke tevens omvat de functies met bijbehorende 

formatie in de huidige situatie. 

Functie: 

Een door de medewerker in opdracht verricht afgerond geheel van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Fusie: 

Het, als gevolg van rechtsgeldige besluiten van twee of meer organisaties, 

samengaan van zelfstandig functionerende organisatorische eenheden van 

organisaties dan wel het samengaan van totale instellingen.  

Geschikte functie: 

 Elke functie die de medewerker in overleg met de werkgever bereid is te aanvaarden. 

Herplaatsingskandidaat: 

 Een medewerker die boventallig is en op wie de herplaatsingsperiode van toepassing 

is. De medewerker ontvangt uiterlijk een week voor aanvang van de 

herplaatsingsperiode schriftelijk bericht dat hij is aangewezen als 

herplaatsingskandidaat.  

Maatwerk: 

Zowel werkgever als werknemer kunnen gedurende het traject voorstellen doen voor 

een maatwerkoplossing, die leiden tot een nieuw toekomstperspectief.  

Medewerker: 

 De medewerker die in de zin van het Burgerlijk Wetboek op de ingangsdatum van dit 

sociaal plan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de werkgever 

tenzij betrokkene: 

 de ouderdomspensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan wel om 

voorafgaand overleg tussen werkgever en medewerker een andere einddatum 

is overeengekomen; 
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 voorzitter of lid is van de Raad van Bestuur; 

 medewerker is die tijdens de schoolvakanties incidenteel en niet langer dan 

maximaal 6 weken achtereen werkzaamheden verricht; 

 uitsluitend werkzaam is ter vervulling van een stage; 

 de medewerker die werkzaamheden verricht op basis van detachering door een 

derde; 

 niet als medewerker uitsluitend werkzaamheden verricht op basis van 

werkervaring opdoen; 

 is aangesteld voor het als zelfstandige of in opdracht op projectbasis verrichten 

van tijdelijke activiteiten. 

 

Daar waar in dit sociaal plan de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, is tevens 

de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld. 

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijven onverminderd in stand en eindigen 

van rechtswege op de overeengekomen datum. 

Door personen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, van wie de 

arbeidsovereenkomst niet wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd, kan zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst 

geen beroep gedaan worden op dit Sociaal Plan. Deze persoon kan op zijn verzoek 

wel gebruik maken van de mogelijkheid om een sollicitatietraining te volgen. 

Nieuwe functie: 

Een functie die wat betreft inhoud, taken en verantwoordelijkheid niet voorkomt 

binnen de huidige organisatiestructuur, maar wel voorkomt in het nieuwe 

formatieplaatsenplan. Een nieuwe functie kan ook een passende functie zijn. 

Ondernemingsraad: 

 De ondernemingsraad in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. 

Organisatieonderdeel: 

Een als zodanig benoemd onderdeel (locatie of afdeling) van HWW Zorg.  

Outplacement: 

 Externe of interne begeleiding van een of meer medewerkers bij het zoeken naar een 

nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht en op kosten van de werkgever. 

Passende functie: 

Een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten opleiding of 

binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, persoonlijke capaciteiten en 

omstandigheden alsmede de omvang van het huidige dienstverband redelijkerwijs 

aan de medewerker kan worden opgedragen.  

 Hierbij wordt maximaal een uur reistijd enkele reis voor woon-werkverkeer op  

 basis van openbaar vervoer als passend beschouwd, tenzij dit met de medewerker 

wordt afgesproken dat dit meer kan zijn, of de medewerker in de situatie voor de 

reorganisatie al meer reistijd heeft. Een passende functie kan één hoger, een gelijk 

alsook één lager, maar dan maximaal één FWG –niveau lager, salarisniveau hebben. 

Peildatum: 
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De datum waarop is vastgesteld welke functies vervallen en voor welke individuele 

medewerkers dit consequenties heeft (vastgelegd in een besluit van de RvB). Deze 

datum wordt bij de afspiegeling gebruikt  

Plaats van tewerkstelling: 

 De plaats waar of waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. 

Plaatsingscommissie: 

De commissie die de werkgever adviseert bij de personele invulling van het nieuwe 

formatieplaatsenplan. 

Pré-mobiliteitsfase: 

Voorafgaand aan de startdatum van de herplaatsingsperiode is er een pré-

mobiliteitsfase waarbinnen de betrokken medewerker al aanspraak kan maken op 

mobiliteitsfaciliteiten zoals beschreven in de artikelen 24 en 25 uit het Sociaal Plan. 

Deze fase eindigt op het moment dat de taken van de medewerker daadwerkelijk zijn 

beëindigd. Deze fase duurt minimaal 2 maanden.  

Reïntegratiekandidaat: 

De medewerker die door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid in een andere 

aangepaste functie moet worden geplaatst.  

Reorganisatie:  

 Een wijziging van de organisatie (of organisatorische eenheid) met sociale 

(arbeidsrechtelijke en/of rechtspositionele) gevolgen voor een of meer medewerkers 

als gevolg van een besluit door of namens de Raad van Bestuur. 

Salaris: 

 Het overeengekomen vaste bruto maandloon vermeerderd met vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering en vaste toelagen maar exclusief de in betreffende CAO 

genoemde vergoedingen en toelagen.  

Samenwerking: 

Het aangaan van duurzame samenwerking zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op 

de Ondernemingsraden, van twee of meer instellingen, dan wel onderdelen van 

instellingen met het oogmerk gezamenlijk activiteiten te ontplooien. 

Uitwisselbare functie: 

 Een groep van functies met verschillende benamingen die conform de 

Ontslagregeling om bedrijfseconomische redenen qua aard, inhoud, functieniveau, 

beloning, omstandigheden, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en inwerkperiode als 

dezelfde functie moeten worden beschouwd.  

Werkgever:  

 Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) 

7. Plichten werkgever 

 

1. Voor de werkgever geldt de verplichting om in het kader van goed werkgeverschap 

mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. 

2. Bij iedere reorganisatie en verbetertraject geeft de werkgever aan hoe de 

reorganisatie procedureel tot stand komt. De gehanteerde procedures, die daartoe 

worden opgesteld, zullen sociaal verantwoord, helder en juridisch sluitend zijn. 
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3. In het formatieplaatsenplan wordt de boventalligheid van medewerkers aangegeven. 

In het plaatsingsplan wordt de plaatsing van de boventallige medewerkers 

aangegeven. Voor boventallige medewerkers, die niet via het plaatsingsplan 

geplaatst kunnen worden, wordt het mobiliteitstraject ingezet om buiten de 

organisatie van werk naar werk te worden begeleid, dan wel worden op basis van 

individueel maatwerk nadere afspraken gemaakt. In geval van een gefaseerde 

uitvoering van de reorganisatie wordt iedere fase beschreven op een wijze, waarop 

de oude organisatiestructuur vergeleken kan worden met de nieuwe 

organisatiestructuur. 

4. Een besluit tot reorganisatie wordt pas genomen nadat de ondernemingsraad als 

bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid is 

gesteld schriftelijk advies uit te brengen over de voorgenomen reorganisatie, met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

5. Het advies van de ondernemingsraad wordt gevraagd op basis van een plan van 

aanpak dat tenminste de volgende elementen bevat: 

- de aanleiding en de inhoud van de voorgenomen reorganisatie; 

- de bestaande en de voorgenomen organisatiestructuur; 

- een overzicht van het aantal formatieplaatsen in de oude en de nieuwe situatie; 

- welke functies als gevolg van de reorganisatie kwalitatief en kwantitatief, wijziging 

zullen ondergaan en op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de reorganisatie zal 

worden geëffectueerd.  

6. Het uiteindelijk vastgestelde plan van aanpak zal aan de Ondernemingsraad en 

werknemersorganisaties worden bekend gemaakt.  Indien het plan voorziet in het 

boventallig verklaren van medewerkers in verschillende fases/trances over tijd( zoals 

thuis in de wijk), wordt de Ondernemingsraad per fase/trance vooraf geïnformeerd 

over de daadwerkelijke start.  

8. Plichten medewerker 

 

Voor de medewerker geldt om als een goed medewerker mee te werken aan de uitvoering 

van dit sociaal plan. Gedurende de periode dat een medewerker boventallig is, is hij verplicht 

zich in te spannen tot het vinden van een nieuwe functie intern en/of extern, onder andere 

door: 

 Actief mee te werken met de interne plaatsingsprocedure. 

 Actief te zoeken naar interne dan wel externe vacatures waarbij een interne vacature de 

voorkeur heeft. 

 Een aanbod van een passende functie te aanvaarden. 

 In alle redelijkheid mee te werken aan aangeboden scholing, een outplacementtraject 

dan wel maatwerk, waarbij zowel medewerker als werkgever voorstellen kunnen doen die 

leiden tot een nieuw loopbaanperspectief van de medewerker.  
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9. Pré-mobiliteitsfase 

 

Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op medewerkers die betrokken worden bij een 

reorganisatie zoals bedoeld in dit sociaal plan. 

In de periode vanaf de peildatum totdat de herplaatsingsperiode daadwerkelijk ingaat, is er 

sprake van een pre-mobiliteitsfase. Alle bij de reorganisatie betrokken medewerkers zullen 

zo spoedig mogelijk door de werkgever - schriftelijk als tijdens een gesprek - worden 

geïnformeerd. Tijdens de periode van pre-mobiliteit kan de medewerker al gebruik maken 

van de mobiliteit bevorderende maatregelen zoals beschreven in artikel 23 en 24 van dit 

sociaal plan. 

 

Deze fase eindigt op het moment dat de taken van de medewerker daadwerkelijk zijn 

beëindigd. De Ondernemingsraad ziet hier op basis van de onder andere verkregen stukken 

benoemd in artikel 7 op toe. Deze fase duurt minimaal 2 maanden. Wanneer de Pré-

mobiliteitsfase eindigt, ontvangt de medewerker een brief van de RvB met de volgende 

inhoud: 

1. Bevestiging einde Pré-mobiliteitsfase 

2. Bevestiging boventalligheid 

3. Start van de herplaatsingsperiode 

4. Uitnodiging mobiliteitsafspraken 

10.Toekennen herplaatsing status 

 

Indien er als gevolg van omstandigheden zoals omgeschreven in de aanleiding van dit 

sociaal plan een vermindering of beëindiging van werkzaamheden plaatsvindt, waardoor een 

medewerker boventallig wordt, wordt de medewerker gedurende de herplaatsingsperiode 

een herplaatsingskandidaat. In individuele situaties kan hier op worden afgeweken. De 

medewerker ontvangt uiterlijk een week voor aanvang van de herplaatsingsperiode 

schriftelijk bericht dat hij is aangewezen als herplaatsingskandidaat. 

11. Omschrijving herplaatsingsperiode 

 

De herplaatsingsperiode start op de datum zoals vermeld in de brief van de Raad van 

Bestuur aan de medewerker en duurt maximaal de in artikel 20 genoemde termijn. De start 

van de herplaatsingsperiode kan samenvallen met einddatum Pré-mobiliteitsfase . De 

medewerker ontvangt uiterlijk een week voor aanvang van de herplaatsingsperiode 

schriftelijk bericht dat hij is aangewezen als herplaatsingskandidaat .Zie ook hoofdstuk 20. In 

de eerste twee weken van de herplaatsingsperiode stellen werkgever en medewerker samen 

een persoonlijk herplaatsingsplan  (belangstellingsregistratie) op. Indien dit plan niet binnen 

de gestelde termijn wordt opgesteld, wordt de herplaatsingsperiode met een zelfde periode 

dat de werkgever in verzuim is verlengd. 
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In dit plan wordt de inspanningsverplichting van de werkgever en medewerker met 

gebruikmaking van de faciliteiten genoemd in dit Sociaal Plan geconcretiseerd en worden 

afspraken gemaakt over: 

- de gefaseerde afbouw van de oude organisatie en inrichting van de nieuwe 

organisatie (reorganisatie).  

- de begeleiding van werk naar werk.  

Dit persoonlijk herplaatsingsplan wordt maandelijks geëvalueerd en waar nodig 

bijgesteld. 

b.  Gedurende deze herplaatsingsperiode kan nog openstaand verlof worden opgenomen. 

Daarnaast is er ruimte voor oriëntatie op de arbeidsmarkt of om- en bijscholing.  

12. Einde herplaatsingsperiode 

 

Naast de maximale herplaatsingsperiode – zoals genoemd in artikel 21 - eindigt deze 

periode eerder wanneer de herplaatsingskandidaat is geplaatst in een functie, een functie 

buiten HWW zorg heeft geaccepteerd, of afspraken op basis van individueel maatwerk zijn 

gerealiseerd. De herplaatsingsperiode kan worden verkort, indien blijkt dat de inspanningen 

tot herplaatsen of outplacement niet tot het gewenste resultaat zullen leiden, ten gevolge van 

aantoonbaar gebrek aan medewerking van de zijde van de medewerker.  

Als de medewerker tijdens de herplaatsingsperiode weigert aan de inspanningen tot 

herplaatsing en of mobiliteitsbevorderende regelingen mee te werken, is de werkgever 

gerechtigd, na verplicht advies te hebben gevraagd aan de Adviescommissie Sociale 

Begeleiding, de herplaatsingsperiode (vroegtijdig) te beëindigen.  De werkgever en 

medewerker kunnen in onderling overleg besluiten om  de Adviescommissie Sociale 

Begeleiding niet om advies te vragen.  

13. Bepalingen/voorwaarden plaatsingsbeleid 

 

Als gevolg van de reorganisatie kunnen functies vervallen.  

Daardoor treden veranderingen in de bestaande mobiliteit op. Plaatsingen, die als gevolg 

van de gewijzigde interne mobiliteit ontstaan, vinden plaats op basis van het 

formatieplaatsenplan.  

Dit formatieplaatsenplan kent de volgende uitgangspunten: 

- mens volgt functie 

- het afspiegelingsbeginsel 

- passende functie 

  

In geval van een vacature wordt bij bekendmaking binnen de gehele organisatie expliciet 

vermeld dat deze uitsluitend open staat voor werknemers uit twee categorieën:  

1. re-integratiekandidaten en  

2.  herplaatsingskandidaten.  

Pas nadat gebleken is dat zich in deze groepen geen kandidaten bevinden, wordt de 

vacature ook voor anderen opengesteld.  
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Indien herplaatsingskandidaat op een dergelijke vacature reageert, wordt door de werkgever 

(alsnog) vastgesteld of deze vacature passend is voor deze medewerker. Als dit ten aanzien 

van meerdere medewerkers het geval is dan wordt eerst de reïntegratiekandidaat geplaatst 

en als die er niet is de herplaatsingskandidaat met een dienstverband van onbepaalde tijd en 

met de hoogste anciënniteit.  

14. Passende functie  

 
1. Aan de herplaatsingskandidaat wordt, indien beschikbaar, een passende functie  

 aangeboden. 

2. Functies zijn ook passend als de herplaatsingskandidaat binnen een  

 scholingsperiode van 6 maanden geschikt te maken is voor een dergelijke functie  

15. Plaatsingsprocedure 

 

1. De direct leidinggevende zal de medewerker, van wie de functie wijzigt of vervalt zo 

mogelijk in een persoonlijk gesprek mededelen en daarbij tevens de datum aangeven 

waarop de boventalligheid een feit wordt. De werkgever zal deze mededeling zo 

spoedig mogelijk na dit gesprek schriftelijk aan de medewerker bevestigen.  

2. De werkgever stelt in voorkomend geval een plaatsingscommissie in. Deze 

commissie – die werkt met geanonimiseerde gegevens adviseert de werkgever bij de 

personele invulling van het formatieplaatsenplan. Alleen bij zwaarwegende 

argumenten kan de werkgever afwijken van dit advies. De plaatsingscommissie 

bestaat uit twee leidinggevenden en de manager P&O en wordt benoemd door de 

Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad kan met twee leden als toehoorder 

aanwezig zijn. De plaatsingscommissie staat onder voorzitterschap van de manager 

P&O. De afdeling P&O verzorgt het secretariaat. 

3. De medewerker die als gevolg van de reorganisatie in een andere functie wordt 

geplaatst of de status van boventalligheid heeft, wordt in de gelegenheid gesteld zijn 

Eerder Verworven Competenties (EVC) te laten inventariseren en vast te leggen door 

een daartoe aangewezen bevoegde instantie. De kosten hiervan worden gedragen 

door de werkgever.  

 Indien uit de EVC-procedure aanvullende scholing wordt geïndiceerd, waarmee de 

medewerker zijn herplaatsingskansen of kansen op de arbeidsmarkt naar het oordeel 

van de werkgever aanmerkelijk vergroot, dan zal de werkgever in deze scholing 

voorzien.  

4. Het bepalen welke medewerkers boventallig worden verklaard, gebeurt op grond van 

het afspiegelingsbeginsel conform de Ontslagregeling.   

5. In de periode, direct voorafgaand dat de betrokken medewerker feitelijk boventallig 

wordt, zal het interne plaatsingsproces plaatsvinden met inachtneming van de regels 

die hierover, zoals artikel 9 “pre-mobiliteit”, zijn vastgelegd. Hiertoe zal bepaald 

worden welke functies in de nieuwe organisatie voor welke functies uitwisselbaar en 

passend zijn. Daartoe wordt een overzicht van functies in relaties tot de voor hen 
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passende functies door werkgever opgesteld. Deze periode zal tevens worden benut 

voor afronding en overdracht van de nog lopende werkzaamheden. Een plaatsing 

start direct. De ingangsdatum van de boventalligheid wordt gemeld in de schriftelijke 

mededeling Voor de boventallige medewerker vangt de herplaatsingsperiode niet 

eerder aan dan is bepaald in artikel 11 van dit sociaal plan. 

6. Ingeval voor de overdracht en afronding van werkzaamheden een bepaalde periode 

noodzakelijk is, kan de werkgever besluiten de herplaatsingsperiode op een later 

moment te laten ingaan. Op basis van anciënniteit wordt bepaald welke medewerkers 

langer doorwerken. 

7. Na vaststelling van het formatieplaatsenplan wordt er gestart met het opstellen van 

het persoonlijk mobiliteitsplan. 

8. In het persoonlijk herplaatsingsplan komt in ieder geval aan de orde: 

 Welke functie de voorkeur geniet van de medewerker; 

 Welke functie een tweede of derde voorkeur heeft, dit kan ook een functie op een 

geheel andere afdeling of locatie zijn; 

 Welke schriftelijke toezeggingen er liggen met betrekking tot promotie, werktijden 

of salariswijzigingen; 

 Welke opleidingen en/of cursussen betrokkene met succes heeft afgerond; 

 Of betrokkene gebruik wens te maken van mobiliteit bevorderende maatregelen, 

zoals beschreven in dit sociaal plan. 

 Opnemen van verlof. 

9. Bij de aanbieding van een passende functie wordt de volgende volgorde 

aangehouden: 

 Een zelfde functie ( “mens volgt functie”) 

 Een gelijke waardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde indeling); 

 Een functie op een hoger niveau; 

 Een functie op een lager niveau ( maximaal één functieschaal lager) 

Een nieuwe functie kan ook een passende functie zijn. 

 

Wanneer er geen passende functie aanwezig is, kan de medewerker instemmen  

met plaatsing op: 

 Een geschikte functie. 

10. De plaatsing van een medewerker is definitief als zijn (eventuele) bezwarenprocedure 

is afgerond. Tot dat moment heeft de medewerker in afwachting van de afronding van 

het plaatsingstraject de status van een voorlopige plaatsing.  

16. Aanbieden passende functie  

 

1. Nadat de werkgever de medewerker een passende functie heeft aangeboden, krijgt 

de medewerker tot maximaal twee weken, nadat het aanbod schriftelijk is gedaan de 

gelegenheid zich zo nodig te beraden over de vraag of de geboden functie passend 

is. 

2. Als de medewerker tot de conclusie komt dat het aanbod niet passend is, dan moet 

hij dit schriftelijk aan de werkgever laten weten. 
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3. Indien de werkgever van oordeel blijft dat hij de medewerker een passende functie 

heeft aangeboden, dan deelt hij dit mee aan de medewerker. Hij deelt dit besluit 

schriftelijk mee aan de medewerker als een voorlopig besluit. 

4. Indien de medewerker en de werkgever binnen twee weken na de periode van 

beraad als bedoeld in het eerste lid niet tot overeenstemming komen dan is de 

werkgever verplicht direct de adviescommissie sociale begeleiding in te schakelen, 

tenzij werkgever en medewerker in onderling overleg besluiten om daar van af te zien  

5. In overleg kan van de gestelde termijn worden afgeweken. 

17. Procedure weigering functieaanbod 

 

1. De medewerker wordt schriftelijk geïnformeerd door de werkgever over het advies 

van de adviescommissie sociale begeleiding. Wordt de werkgever in het gelijk 

gesteld en blijft de medewerker weigeren de passende functie te aanvaarden, dan 

informeert de werkgever de medewerker over de consequenties hiervan. 

2. Vanaf dat moment heeft de medewerker alsnog twee weken de mogelijkheid de  

 functie te aanvaarden. 

3. Blijft de medewerker de aangeboden functie weigeren, dan is de werkgever 

gerechtigd ontslag aan te vragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

4. Wordt de werkgever door de adviescommissie sociale begeleiding in het ongelijk 

gesteld, dan zorgt de werkgever zo snel mogelijk voor het uitvoeren van het advies 

van de commissie sociale begeleiding. De werkgever mag het advies van de 

adviescommissie sociale begeleiding gemotiveerd naast zich neerleggen. In dat 

geval zal de werkgever de adviescommissie sociale begeleiding hierover informeren. 

18. Herhaalde plaatsing 

 

Indien na een interne plaatsing in een andere functie binnen 6 maanden blijkt dat de 

betrokken medewerker buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, zal de werkgever 

indien voorhanden een andere functie aanbieden. Deze situatie wordt niet beschouwd als 

weigering van een functie. De plaatsingsprocedure is wederom geheel van toepassing. 

19.Tijdelijke werkzaamheden 

 
1. Gedurende de looptijd van het persoonlijk mobiliteitsplan kan de medewerker tijdelijk 

te werk worden gesteld binnen het gehele werkgebied van HWW zorg, waarbij zoveel 

als mogelijk rekening zal worden gehouden met de oorspronkelijke functie en 

gebruikelijke woon- werkafstand. Indien omstandigheden dit mogelijk maken zal een 

tijdelijke herplaatsing in dezelfde of een andere, geschikte dan wel passende functie 

tot de mogelijkheden behoren. Eventueel aantoonbare extra te maken kosten door de 

medewerker zullen door de werkgever worden vergoed. 

Aan het verrichten van deze tijdelijke werkzaamheden kunnen geen rechten worden 

ontleend. Tevens heeft het verrichten van tijdelijke werkzaamheden geen 
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opschortende werking ten aanzien van het starten van de beëindigingsprocedure van 

het dienstverband en mag geen belemmerende werking hebben ten aanzien van de 

mobiliteit. 

Het verrichten van tijdelijke werkzaamheden wordt schriftelijk aan de medewerker 

bevestigd en mag de duur van de herplaatsingsperiode niet belemmeren. 

2. Tevens kan van de medewerker –gedurende de herplaatsingsperiode – in redelijkheid 

en billijkheid worden verlangd het werk voorlopig boven formatief voort te zetten, 

alsmede mee te werken aan de tijdelijke detachering buiten HWW zorg en mee te 

werken aan tijdelijk buitengewoon verlof met behoud van rechtspositie.  

3. Gedurende de herplaatsingsperiode blijven de geldende arbeidsvoorwaarden van 

kracht.  

4. Tijdelijke werkzaamheden mogen de inspanningen om passend werk te vinden niet 

belemmeren 

20. Herplaatsingsperiode boventallige medewerkers 

 

1. De herplaatsingsperiode behelst een periode van minimaal 7 maanden en kan 

bestaan uit de volgende fases: 

- het uitvoeren van de herplaatsingsprocedure en inzet van de interne mobiliteit 

bevorderende maatregelen; 

- het uitvoeren van externe mobiliteit bevorderende maatregelen; 

- de ontslagprocedure van de betreffende boventallige medewerker; 

- de opzegtermijn van de betreffende boventallige medewerker; 

Deze fases kunnen elkaar opvolgen of parallel lopen. Tijdens de maandelijkse 

evaluaties gedurende de herplaatsperiode kunnen werkgever en medewerker 

overleggen of er op afzienbare termijn - na afloop van de begeleidingstermijn - sprake 

is van een perspectief op het verwerven van een functie binnen of buiten de 

organisatie. Een actieve inzet van de herplaatsingskandidaat om tot herplaatsing te 

komen ( bekeken over de gehele herplaatsingsperiode) is een belangrijk criterium in 

het bepalen van het perspectief.  

2. Als het vorenstaande van toepassing is, dan wordt de begeleidingstermijn met 

maximaal 3 maanden verlengd, waarbij het persoonlijk mobiliteitsplan wordt 

geactualiseerd en opnieuw wordt vastgelegd welke inspanningen beide partijen in 

deze verlengde periode doen.  

Kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt ( opleidingsniveau, leeftijd of 

arbeidsbeperking) kunnen rekenen op een ruimhartige toepassing van het verlengen 

van de begeleidingstermijn.  

3. De herplaatsingsperiode wordt daarnaast met maximaal 2 maanden verlengd als 

moment van afspiegeling en datum boventalligheid dezelfde datum is.  

Bestaat tussen het moment van afspiegeling en datum boventalligheid een periode 

korter dan 2 maanden dan wordt de termijn die het korter is dan 2 maanden 

overgeheveld naar de herplaatsingsperiode. De herplaatsingsperiode wordt dan met 

die periode verlengd. 
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21. Beëindiging arbeidsovereenkomst na herplaatsingsperiode . 

 

1. Indien gedurende de herplaatsingsperiode van 7 maanden herplaatsing niet mogelijk 

is gebleken en niet binnen de herplaatsingsperiode te verwachten is, zal individuele 

beëindiging van het dienstverband in gang worden gezet. Beide partijen kunnen 

hiervoor voorstellen doen. Er wordt gestreefd om de arbeidsovereenkomst in 

onderling overleg op initiatief van de werkgever te beëindigen door middel van een 

vaststellingsovereenkomst. Om te benadrukken dat maatwerkafspraken in 

overeenstemming tussen werkgever en werknemer tot stand zijn gekomen, hanteert 

HWW zorg de standaard vaststellingsovereenkomst van HWW zorg. In deze 

vaststellingsovereenkomst is de volgende zin opgenomen:  

De werkgever heeft de medewerker gewezen op de mogelijkheid om een 

gemachtigde  zoals vakbond (indien lid) of raadsman in te schakelen. Bij schriftelijke 

uitnodiging tot gesprek over de vaststellingsovereenkomst zal HWW zorg ook 

betrokken werknemer schriftelijk op bovenstaande wijzen. 

2. De herplaatsingskandidaat kan op zijn verzoek, in combinatie met een 

vaststellingsovereenkomst, worden vrijgesteld van het werk voor activiteiten gericht 

op het vinden van een baan buiten HWW Zorg.  

3. Op moment van beëindiging dienen, in overleg met de werkgever, de vakantie-uren 

zo veel als mogelijk te zijn opgenomen, zodat er geen openstaande verlofrechten 

meer zijn; indien dit niet mogelijk is, zullen de openstaande verlofrechten worden 

uitbetaald. (Vrijstelling van werk is geen verplicht verlof)  

4. Bij het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst in de 

herplaatsingsperiode is de geldende opzegtermijn in acht genomen. 

5. Indien het niet lukt om overeenstemming te verkrijgen zal, na advies van de 

Adviescommissie Sociale Begeleiding- de werkgever bij het UWV een 

ontslagvergunning aanvragen. Werkgever en medewerker kunnen in onderling 

overleg afspreken om geen beroep te doen op Adviescommissie Sociale Begeleiding.  

22. Plaatsingsregels bij vacatures 

 

Indien tijdens de reorganisatie, alsmede binnen een termijn van 6 maanden na de feitelijke 

effectuering na afloop van de reorganisatie en plaatsingstermijn daarvan een vacature 

ontstaat, neemt de werkgever de volgende plaatsingsregels in acht: 

 Als eerste komt in aanmerking de re-integratie kandidaat. 

 Vervolgens komen in aanmerking de herplaatsingskandidaten vanuit een 

uitwisselbare functie.  

 Bij meerdere geschikte kandidaten geldt het afspiegelingsprincipe. 

 Daarna komen de herplaatsingskandidaten in aanmerking voor wie de vacature een 

passende functie is. Toetsing vindt plaats aan de hand van de criteria, die afgeleid 

kunnen worden van de definitie “passende functie”. 

 Indien niet in de vacature kan worden voorzien door een re-integratie- of 

herplaatsingskandidaat, wordt de vacature aangeboden aan kandidaten die 

terugplaatsing ambiëren. 
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 Indien de vervulling van de vacature uitblijft, dan wordt deze intern gepubliceerd en 

mag op kwaliteit worden geselecteerd.  

 Indien na 2 weken na publicatie niemand heeft gereageerd, dan wordt er overgegaan 

op externe plaatsing van de vacature. Werkgever kan met de ondernemingsraad een 

kortere termijn afspreken. 

23. Mobiliteit bevorderende maatregelen 

 

De werkgever biedt de medewerker een basispakket aan mobiliteitsproducten aan 

gedurende de pre-mobiliteitsfase en de herplaatsingsperiode (zie hoofdstuk 20).  

 

1. De mobiliteitsproducten van het basispakket  zijn gericht op: 

- om-, her-, en bijscholing; 

- bevorderen van uitstroom. 

 Werkgever zal medewerkers die daarvoor in aanmerking komen scholing tot een 

bedrag van € 2000,- exclusief BTW bovenop het vloerbedrag  aanbieden, dat met 

name gericht is op behoud van werk bij voorkeur in de zorgsector waardoor het 

toekomstperspectief wordt behouden/verbeterd. De opleidingskosten tot een bedrag 

van € 2.000,- vallen in het basispakket mobiliteitsproducten en zijn voor rekening van 

HWW zorg. Indien de opleidingskosten deze € 2000,- overstijgen, wordt na 

schriftelijke instemming van de werknemer het meerdere van het basisbedrag van € 

2000,- bovenop het vloerbedrag  in mindering gebracht, conform het “Besluit 

voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding”1,en de cao 

Transitievergoeding VVT en JGZ  op de te betalen transitievergoeding.  

2. Werkgever voorziet in een coördinatiepunt mobiliteit/loopbaanadviescentrum, 

waarvan de taken en werkwijze in samenspraak met de ondernemingsraad worden 

vastgelegd. 

3. De medewerker die herplaatsingskandidaat is, kan op basis van het basispakket 

mobiliteitsproducten ondersteuning krijgen in het vinden van een andere functie 

binnen of buiten de organisatie. Onderdelen hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn een 

gesprek met een mobiliteitsadviseur/loopbaanadviseur, personeelsadviseur, en het 

geven van sollicitatietraining (bijvoorbeeld CV opstellen, arbeidsmarkt en 

vacatureanalyse: ondersteuning bij het schrijven van een sollicitatiebrief, 

sollicitatiegesprek oefenen) ondersteuning bij het inschrijven bij het UWV Werkbedrijf, 

algemene voorlichting door externen zoals bijvoorbeeld pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. De herplaatsingskandidaat bespreekt maandelijks met de 

mobiliteitsadviseur/Loopbaanadviseur de voortgang en evalueert wederzijdse 

inspanningen om te komen tot een (her)plaatsing. Vastlegging hiervan vindt plaats in 

het personeelsdossier. Bij de inhuur van outplacementbureaus op verzoek van  HWW 

(opdrachtgever) vallen de kosten volledig in het basispakket mobiliteitsproducten. Bij 

inhuur van een outplacementbureau op verzoek van de medewerker zullen de kosten 

hiervan, boven een bedrag van € 2.000,- excl. BTW bovenop het vloerbedrag  in 
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mindering worden gebracht op de transitievergoeding, conform het “Besluit 

voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding”. De werkgever zal 

de herplaatsingskandidaat en de medewerker in de pre-mobiliteit-fase niet houden 

aan de opzegtermijn. 

4. Aan de herplaatsingskandidaat wordt een eventuele terugbetalingsverplichting van 

door de werkgever betaalde studiekosten kwijtgescholden. 

5. De herplaatsingskandidaat die zelf ontslag neemt en binnen de 12 maanden na 

ontslag op grond van de doorgebrachte diensttijd recht zou hebben gehad op een 

jubileumuitkering, krijgt deze uitkering na beëindiging van het dienstverband 

uitgekeerd, conform de in de CAO geldende afspraken. 

6. Aan de herplaatsingskandidaat wordt als het dienstverband op basis van dit 

 sociaal plan wordt beëindigd, de afbetaling op grond van aanschaf van middelen in 

het kader van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kwijtgescholden. 

24. Mobiliteitspremie 

 

1. De boventallige medewerker die nog niet is herplaatst en ontslag neemt, heeft recht op 

de volgende bruto vergoeding ( naar rato van het dienstverband): 

   

Moment van beëindiging gerekend vanaf de 

peildatum 

Bruto vergoeding op basis van een 

x aantal bruto maandsalarissen 

Binnen 1 maand  5 

Na 1 maand maar binnen 2 maanden 4 

Na 2 maanden maar binnen 3 maanden 3 

Na 3 maanden maar binnen 4 maanden 2 

Na 4 maanden maar binnen 6 maanden 1 

 

2. Een medewerker die niet boventallig is verklaard en op eigen verzoek ontslag neemt 

kan, indien daarvoor van tevoren toestemming wordt verleend door de werkgever en 

voor zover daardoor een boventallig medewerker aantoonbaar wordt herplaatst, een 

mobiliteitspremie worden toegekend. De hoogte van deze bruto mobiliteitspremie 

bedraagt twee maal het laatst genoten bruto maandsalaris.  

3. Een medewerker die niet boventallig is verklaard in een functie waar er sprake 

is van boventalligheid kan 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd minder uren 

gaan werken met behoud van zijn volledige pensioenopbouw volgens de 

pensioensgrondslag De werkgever betaalt over de vermindering van de 

werkduur de pensioenpremie zowel voor het werkgevers- als het 

werknemersdeel, voor zover dit volgens de fiscale en PFZW-regels mogelijk is. 

4. Bij aanvaarding van de mobiliteitspremie, als bedoeld in lid 1. kan door de 

medewerker geen beroep worden gedaan op de overige aanspraken van dit Sociaal 

Plan. De medewerker heeft geen recht op een transitievergoeding. 

5. De (netto afgeleide van dus na inhouding van de reguliere inhoudingen) 

mobiliteitspremie wordt uitgekeerd binnen een maand na het einde van de 
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arbeidsovereenkomst op een nader door de werknemer aan te geven wijze, mits 

fiscaal toelaatbaar en dit niet kostenverhogend is voor de werkgever. 

6. Onder bruto maandsalaris wordt hier verstaan het voor de werknemer geldende bruto 

maandsalaris zoals gedefinieerd in de Cao VVT. 

25. Salarisgarantieregeling 

 

Bij plaatsing in een functie met een hoger salaris ontvangt de medewerker het salaris 

inclusief uitloop behorende bij de nieuwe functie. De medewerker wordt in de nieuwe/hogere 

functiegroep horizontaal ingeschaald. Indien niet mogelijk is, dan vindt inschaling plaats in de 

eerstvolgende trede van de nieuwe salarisgroep. 

 

Indien het plaatsing in een passende functie betreft (maximaal één schaal lager) wordt de 

volgende salarisgarantie afgesproken: de boventallige medewerker die een passende functie 

aanvaardt waarvan het salaris één FWG schaal lager is gewaardeerd dan de oorspronkelijke 

FGW schaal, behoudt het salaris inclusief de doorloop. Het salarisbedrag wordt verhoogd 

met de normale cao-verhogingen. Indien het huidige salaris lager is dan de uitloop in de 

nieuwe, lagere FWG salarisschaal, bestaat uiteraard recht op uitloop in de nieuwe schaal.  

Daarnaast geldt, dat indien in een periode van twee jaar na plaatsing van een boventallige 

medewerker in een passende functie een andere passende functie in de oorspronkelijke 

FWG salarisschaal vrij komt, de medewerker deze aangeboden zal krijgen als passende 

functie. Indien de medewerker er dan voor kiest om deze niet te accepteren, vervalt zijn recht 

op salarisgarantie en zal alsnog afbouw van het salaris gaan plaatsvinden. De medewerker 

zal na weigering van deze nieuwe passende functie in het eerste jaar nog 50% van het 

verschil tussen het oude en het nieuwe salaris ontvangen. Daarna zal inschaling conform 

FWG voor de op dat moment uitgeoefende functie plaatsvinden.  

De volledige salarisgarantie is gebaseerd op de omvang van het dienstverband welke van 

toepassing was in de maand voorafgaand aan de functiewijziging 

  

Bij plaatsing in een geschikte functie, anders dan hiervoor omschreven, geldt de afbouw als 

volgt: 

Het eerste jaar behoudt de medewerker het salaris (inclusief toeslagen) behorend bij zijn 

oorspronkelijke functie, het tweede jaar ontvangt de medewerker een tegemoetkoming van 

75% van het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris, en het derde jaar is dit 50% en 

het vierde jaar 25%. 

Na het vierde jaar vindt inschaling plaats conform FWG voor de op dat moment uitgeoefende 

functie.  

26. Garantietoelagen 

 

1. De medewerker die als gevolg van de reorganisatie of het verbetertraject niet meer in 

aanmerking komt voor de toelagen van onregelmatige dienst, het werken op 

inconveniënte uren, of een toelage wegens bereikbaarheidsdienst of 
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beschikbaarheidsdienst, heeft recht op de navolgende compensatie mits de 

medewerker de toelagen minimaal drie jaar voorafgaand aan de reorganisatie heeft 

genoten; 

 - 75% van deze toelage(n) gedurende het eerste jaar; 

 - 50% van deze toelage(n) gedurende het tweede jaar. 

 - 25% van deze toelage(n) gedurende het derde jaar, conform artikel 5.19 lid 6 cao 

vvt.  

2. De medewerker die op grond van het vorenstaande recht heeft op deze afbouw en op 

grond van zijn leeftijd binnen 5 jaar de AOW gerechtigde leeftijd zal bereiken, 

behoudt de toelage op het niveau van de 25% van deze toelage(n) tot de AOW 

gerechtigde leeftijd. 

3. De hoogte van de aanspraak op de toelage als bedoeld in het voorafgaande lid 

bedraagt het gemiddelde bedrag van de compensatie, waarop de medewerker in de 

periode van twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de organisatie en/of 

functiewijziging recht had. Een periode waarin ouderschapsverlof dan wel onbetaald 

verlof is genoten wordt buiten beschouwing gelaten. 

4. Indien de medewerker nadien een functie aanvaardt waarvan de som van het salaris 

en toelagen hoger is dan de som van het salaris en toelagen bij de oorspronkelijke 

functie, dan vervalt de toelage. 

5. In onderling overleg kan besloten worden de overeengekomen toelage(n) te  

 kapitaliseren en via een afkoopsom ineens uit te betalen.  

27. Beëindiging arbeidsovereenkomst 

 

De medewerker heeft aanspraak op de wettelijke transitievergoeding. Op transitievergoeding 

worden de kosten voortvloeiend uit de maatregelen zoals omschreven in artikel 23 van dit 

Sociaal Plan ,  die afzonderlijk dan wel gezamenlijk meer bedragen dan het bedrag van het 

basispakket mobiliteitsbegeleiding van € 2000,- bovenop het vloerbedrag  , conform het 

“Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding”, in mindering 

gebracht voor zover de werknemer hiermee schriftelijk vooraf heeft ingestemd . De 

medewerker die beroep doet op de mobiliteitsmaatregelen wordt vooraf gewezen op deze 

bepaling in het Sociaal Plan.   

28. Hardheidsclausule 

 

1. In gevallen, waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor een individuele 

medewerker en ook voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt ( zwakke 

arbeidsmarktpositie) , zal de werkgever in voor de werknemer gunstige zin van dit 

Sociaal Plan afwijken.  

2. Indien tussen werkgever en medewerker verschil van mening bestaat over 

toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter advisering 

voorgelegd aan de adviescommissie sociale begeleiding. 
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3. Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen 

aan de burgerlijke rechter. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de rechter vervalt 

het bepaalde in het tweede lid.  

29. Looptijd sociaal plan 

 

1. Dit doorlopende sociaal plan is een verlenging van het doorlopende sociaal plan dat 

loopt (liep) tot   5 januari 2017.  De looptijd van dit doorlopende sociaal plan is van 5 

januari 2017 tot 1 januari 2020. 

 

2. Uiterlijk drie maanden vóór de einddatum zullen partijen in overleg treden over een 

eventuele verlenging/wijziging van de werkingsduur. De werkgever neemt hierover 

contact op met de werknemersorganisaties. 

3. De looptijd van het sociaal plan laat onverlet dat artikelen in dit sociaal plan op grond 

van hun inhoud ook nadien van toepassing kunnen blijven. 

30. Slotbepalingen 

 

a. Met instemming van partijen kan dit sociaal plan tussentijds worden gewijzigd indien zich 

naar oordeel van partijen zwaarwegende omstandigheden voordoen met negatieve 

gevolgen voor de bedrijfsvoering, exploitatie van de organisatie en als gevolg daarvan 

ook voor de werkgelegenheid. Partijen informeren elkaar over de voortgang van de 

reorganisatie(s). 

b. De interpretatie van dit sociaal plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit 

sociaal plan. 

c. De werkgever zal desgevraagd een exemplaar van het sociaal plan ter beschikking 

stellen aan de medewerkers en aan het sociaal plan bekendheid geven door middel van 

intranet en het ter inzage leggen bij de afdeling P&O.  

d. Het sociaal plan beoogt een serie aanvullende maatregelen te bieden naast de van 

toepassing zijnde CAO. Een nieuwe cao VVT, kan aanleiding geven om de afspraken in 

dit sociaal plan aan te passen. Werkgever en vakbonden, partij bij dit sociaal plan, 

treden als de inhoud van de nieuwe cao VVT daartoe aanleiding geeft hierover in 

overleg op het moment dat nieuwe cao VVT in werking treedt.  

e. Inzake de toepassing van dit sociaal plan kunnen werkgever en medewerker advies 

inwinnen bij de adviescommissie sociale begeleiding. (zie bijlage 1) 

f. Ook de komende jaren zijn belangrijke veranderingen dan wel aanpassingen te 

verwachten in wet- en regelgeving rond ontslagrecht  en transitievergoeding. Op het 

moment dat de consequenties hiervan helder zijn, treden partijen in overleg en maken 

zondig afspraken over aanpassing van het sociaal plan. 
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Bijlage 1 Reglement Adviescommissie sociale begeleiding 

 

1. Reglement stelt de adviescommissie sociale begeleiding in. Voor het bijwonen van de 

vergaderingen van de commissie ontvangen de leden presentiegeld en een vergoeding 

van de reiskosten. 

2. De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van de werkgever dan wel 

individuele medewerker, adviseren over de toepassing van dit sociaal plan neergelegde 

bepalingen. Hierbij staat centraal het zorgvuldige verloop van plaatsingsprocedure. De 

commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de 

werkgever en geanonimiseerd aan de ondernemingsraad. 

3. De werkgever moet in ieder geval een besluit over een (collectief-) ontslag, 

functiewijziging, bij gebrek aan overeenstemming tussen werkgever en medewerker ,aan 

de commissie voor advies voorleggen, tenzij werkgever en medewerker daar in onderling 

overleg van afzien.  

4. De commissie bestaat uit 3 leden, zijnde geen medewerkers van HWW Zorg.  

Eén lid wordt benoemd door de werkgever, één lid wordt benoemd op voordracht van de 

gezamenlijke vakbonden na overleg met de ondernemingsraad. De voorzitter wordt 

benoemd door de hierboven genoemde commissieleden. Het secretariaat van de 

commissie wordt gevoerd door de werkgever. 

5. De medewerker kan zich tot drie maanden na effectuering van de reorganisatie wenden 

tot de adviescommissie sociale begeleiding met bezwaren betreffende de individuele 

toepassing van dit sociaal plan. 

6. De mondelinge behandeling van het bezwaar, zowel van werkgever als medewerker, 

vindt plaats binnen 6 weken na indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling 

wordt de betrokken medewerker en werkgever gehoord, waarbij hij zich op eigen kosten 

door een raadsman kunnen doen bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in 

het openbaar, tenzij de adviescommissie anders besluit, gehoord hebbende de betrokken 

medewerker en werkgever. 

7. De beraadslagingen van de adviescommissie geschieden in een voltallige 

vergaderingen, welke niet openbaar is. De leden commissie zijn tot geheimhouding 

verplicht. Werkgever en betrokken medewerker zijn verplicht alle gevraagde 

medewerking te verlenen aan de adviescommissie. 

8. De adviescommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de 

medewerker en werkgever ingediende uitspraak. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, 

doch in ieder geval binnen 4 weken na de beraadslagingen, met redenen omkleed, bij 

aangetekend schrijven aan de betrokken medewerker en werkgever meegedeeld. 

9. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden 

afgeweken. Indien de werkgever dan wel de medewerker afwijkt van het advies, doen 

beiden hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de 

medewerker, dan wel de werkgever. 

10. Indien medewerker zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft 

zij geen toegang tot de adviescommissie. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar 

door de werkgever en/of medewerker het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de 

rechter, staakt de adviescommissie de verdere behandeling.  
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Bijlage 2 Het belangstellingsregistratieformulier 

 

1. algemene gegevens: 

Naam: 

Geboortedatum; 

Functie: 

DBS nummer: 

Afdeling: 

Datum in dienst: 

Percentage dienstverband: 

Werktijden: 

 

2. Opleiding: 

Gevolgde opleidingen: 

Diploma ja/nee 

Bezig met een opleiding: 

Verwachte einddatum:  

 

3. Verloop dienstverband 

Functie:      Ingangsdatum: 

Functie:      Ingangsdatum: 

 

 

Schriftelijke afspraken m.b.t. functie/ percentage/afdeling/salaris/rooster 

 

 

4. Voorkeursfuncties: 

Functie en plaats van tewerkstelling. 

1. 

2. 

 3. 

 

 Scholing die eventueel vereist is: 

 

 

5. Wijziging deeltijdpercentage: 

Langer werken ja/nee bespreekbaar Korter werken ja/nee bespreekbaar 

Andere werktijden ja/nee bespreekbaar 

Ongewenste werktijden: 

 

 

6. Ongewenste functie/afdeling en/of locatie: 

 

 

7. Bijzondere omstandigheden: 
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8. Opmerkingen en/of aanvulling: 

 

Heeft u nog de behoefte uw belangstelling nader toe te lichten? Ja/neen 

 

 

Datum gesprek  Afgenomen door    Voor gezien 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        (handtekening geïnterviewde) 

 

 

 

Dank voor het invullen van het formulier. U kunt rekenen op vertrouwelijke behandeling 

van uw gegevens. 

 

Aan het invullen van het belangstellingsregistratieformulier kunnen geen rechten worden 

ontleend.  




