




HOOFDSTUK1.PREAMBULE 

Dit Sociaal Plan is opgesteld voor de nieuwe fusieorganisatie Indigo Midden Nederland, die is ontstaan door de 
overdracht van de basis-GGZ bij de Riagg Amersfoort & omstreken en bij GGz-Centraal naar de reeds eerder 
vanuit Altrecht ontstane AZmn bv. Indigo Midden Nederland heeft een zelfstandige (los van Altrecht staande) Raad 
van Commissarissen en de aandelen van Indigo Midden Nederland zullen voor 75% in handen zijn van Altrecht en 
voor 25% van GGZ-Centraal. 
Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers werkzaam bij Indigo Midden Nederland die gevolgen zullen 
ondervinden van aan de Ondernemingsraad voor advies voorgelegde reorganisaties en personele reducties. Deze 
organisatiewijzigingen kunnen onder meer het gevolg zijn van krimp in de omzetvolumes van de gecontracteerde 
zorg. Dit Sociaal Plan bevat afspraken over procedures en vool4'.ieningen om een zorgvuldige behandeling van de 
belangen van deze werknemers te waarborgen. Het investeren door werknemers én werkgever in wendbaarheid en 
loopbaanontwikkeling van werknemers alsmede begeleiding van werk naar werk in geval van personele krimp 
maken een belangrijk onderdeel uit van het Sociaal Plan. In de kern Is het Sociaal Plan bedoeld om de gevolgen 
van organisatieveranderingen voor de werknemers bij Indigo Midden Nederland, in termen van wer�gelegenheid, 
rechtspositie en/of arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te regelen en op te vangen. Hierbij is gezocht naar een 
balans tussen de (vooralsnog zeer beperkte) financiële (vermogens)positie van de werkgever en de behoefte aan 
zekerheid van werk en inkomen bij de werknemer. Hierbij is tevens sprake van een evenwichtige 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. Zo heeft de werkgever de plicht zich in te 
spannen om te investeren in de (loopbaan)ontwikkeling van de werknemers alsmede de werknemer, wiens functie 
is vervallen, te begeleiden en te faciliteren om een andere functie te verwerven. De werkn,emers hebben de plicht 
gebruik te maken van de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, hieraan medewerking te verlenen en In geval van 
het vervallen van hun functie een actieve bijdrage te leveren aan het vinden van een andere baan binnen dan wel 
buiten Indigo Midden Nederland. 
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