




Sociaal Plan Stichting lsala klinieken 1 januari 2013 - 31 december 2014 

1 Verklaring: 

Ondergetekenden: 

1. De Stichting lsala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen "de werkgever"

en 

2. Vakbonden

Zowel gezamenlijk als afzonderlijk hierna te noemen "de organisatie van medewerkers" 

Verklaren naar aanleiding van en in verband met een organisatieverandering, als bedoeld in 
Hoofdstuk 15 van de CAO Ziekenhuizen 2011-2014, binnen de lsala klinieken, dit Sociaal Plan te zijn 
overeengekomen op: 

Getekend d.d. 20 december 2012 

De werkgever: De organisatie van werknemers: 
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Il Voorwoord 

De Zorgsector is volop in verandering. De ontwikkelingen binnen de sector en binnen de markt zijn 
van invloed op de lsala klinieken als organisatie. De lsala klinieken zullen moeten meebewegen met 
deze ontwikkelingen om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen. Wijzigingen en 
veranderingen binnen de organisatie en het zorgproces zijn dan ook noodzakelijk om de organisatie 
vitaal te houden. 

Veranderingen binnen de organisatie leiden ook tot veranderingen voor onze medewerkers, zoals een 
andere werkwijze of een andere functie. Een wijziging binnen de organisatie kan ook betekenen dat 
medewerkers hun functie niet meer uit kunnen oefenen en er binnen de organisatie op dat moment 
geen andere functie voorhanden is. Voor die situaties is het Sociaal Plan gemaakt. 

Het Sociaal Plan dat hier voor u ligt is onderdeel van het Sociaal Beleid van de lsala klinieken en geldt 
voor de medewerkers vallend onder de CAO Ziekenhuizen. Het Sociaal Plan heeft als doel 
medewerkers te begeleiden naar een andere functie die bij de kwaliteiten en ambities van de 
medewerkers passen. Dit kan een functie binnen dan wel buiten de lsala klinieken zijn. 

Dit Sociaal Plan beschrijft de procedure die bij herplaatsing geldt en wat van de lsala klinieken als 
werkgever en wat van de medewerker verlangd mag worden. 

Het Sociaal Plan is een aanvulling op de bepalingen van hoofdstuk 15 van de CAO Ziekenhuizen 
2011-2014. 

Vooraf wordt opgemerkt dat daar waar in dit Sociaal Plan gesproken wordt van "medewerker" of "hij", 
ook "medewerkster" of "zij" gelezen kan worden. 
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IV Aanleiding en uitgangspunten 

Het Sociaal Plan van de lsala klinieken van 1 januari 2011 is op 31 december 2012 verlopen. Het 
Sociaal Plan is onder andere gewijzigd op basis van de in de praktijk gebleken knelpunten en naar 
aanleiding van actuele ontwikkelingen zoals de nieuwbouw, en de bezuinigingen op de zorg die hun 
effect hebben op de personele inzet. Het nieuwe Sociaal Plan loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2014. 

Het Sociaal Plan sluit aan bij de HR Strategie en past binnen de algemene visie van de lsala 
klinieken. lsala klinieken willen als werkgever de medewerkers met warmte en aandacht behandelen, 
zoals medewerkers hun patiënten/cliënten met warmte en aandacht behandelen. Daarnaast willen 
lsala klinieken een werkgever zijn waarbij de voorwaarden optimaal zijn om als werknemer 
professioneel en kwalitatief hoogstaand werk met en voor patiënten/cliënten te realiseren. Deze 
voorwaarden maken het voor medewerkers mogelijk om in een sterk veranderende 
ziekenhuisomgeving mee te kunnen bewegen. 

lsalabreed van werk naar werk 
Het doel van dit Sociaal Plan is om medewerkers die ten gevolge van een organisatieverandering 
herplaatsbaar worden zo goed mogelijk te begeleiden naar ander werk. In dit Sociaal Plan zijn de 
kaders en richtlijnen op uitvoeringsniveau uitgewerkt ten behoeve van leidinggevenden en 
medewerkers die te maken krijgen met een organisatieverandering. 

De lsala klinieken beogen met dit Sociaal Plan transparantie en heldere procedures. Zowel de 
medewerker als de werkgever kan zich te allen tijde richten tot de Commissie Sociale Begeleiding 
over de toepassing van het Sociaal Plan. 

Er vindt geen gedwongen ontslag plaats, tenzij er zich een situatie voordoet als genoemd in artikel 
2.3. of als een medewerker aantoonbaar niet of onvoldoende meewerkt aan herplaatsing. 

"Buig op tijd, dan blijf je soepel" 
Het Sociaal Plan heeft als uitgangspunt dat iedere medewerker die herplaatsbaar is geworden ander 
passend werk vindt. Herplaatsbaarheid is geen eindstation, maar een nieuw begin. Van de werkgever 
en medewerker wordt een actieve houding gevraagd. Herplaatsing is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en vergt soms creativiteit en flexibiliteit van alle betrokken partijen. Het Centrum 
Loopbaan en Mobiliteit biedt daarbij professionele en optimale ondersteuning. 
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Hoofdstuk 1 Definities 

1.1 Werkgever: de Stichting lsala klinieken en haar rechtsopvolger(s). 

1.2 Medewerker: de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever, 
Stichting lsala klinieken, en die als werknemer wordt aangemerkt in de zin van artikel 1.1.b. 
CAO Ziekenhuizen. 

1.3 Organisatieverandering: een wijziging in de organisatie als bedoeld in artikel 15.2. CAO 
Ziekenhuizen: een wijziging in de organisatie met sociale gevolgen voor werknemers. Onder 
organisatieverandering wordt mede begrepen reorganisatie, fusie, samenwerking, overgang 
van onderneming en/of gehele of gedeeltelijke sluiting. 

1.4 CAO: de CAO Ziekenhuizen 2011-2014. 

1.5 Formatieplaatsenoverzicht: het overzicht, voorafgaande aan de daadwerkelijke reorganisatie 
van organisatieonderdelen, waarin de bestaande organisatiestructuur, functies en 
personeelsbezetting van betreffend(e) organisatieonderde(e)l(en) is opgenomen. Dit overzicht 
is dusdanig dat er een vergelijking kan worden gemaakt tussen de betreffende oude en de 
nieuwe situatie. 

1.6 Formatieplaatsenplan: een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie op te stellen 
indicatief overzicht van functies met een omschrijving van functie-eisen, het niveau en de kern 
van die functies. 

1. 7 Herplaatsbare medewerker: een medewerker wiens functie is opgeheven of geheel of 
gedeeltelijk is vervallen als gevolg van een organisatieverandering. 

1.8 Functie: een set van taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zoals deze door de werkgever zijn beschreven en vastgesteld. 

1.9 Huidige functie: de functie die de medewerker voor de organisatieverandering vervult. Na de 
organisatieverandering wordt over de oude functie gesproken. 

1. 10 Vervallen functie: een functie die wel voorkomt in het oude formatieplaatsenoverzicht maar niet
in het nieuwe formatieplaatsenplan. 

1.11 Tijdelijke functie: een functie voor maximaal een jaar. Onder een tijdelijke functie wordt tevens 
verstaan interne en externe detachering. 

1 .12 Passende functie: 

• Een functie die qua functie-eisen, functie-inhoud, opleidingseisen, functieniveau en
omvang dienstverband gelijkwaardig is.

• Een functie die nagenoeg gelijkwaardig is aan de oude functie, maar niet
uitwisselbaar, waarbij het salarisniveau hoger of maximaal één FWG-niveau lager is
alsmede het aantal arbeidsuren vrijwel gelijk is aan dat van de oude en de
medewerker de functie naar verwachting binnen een half jaar volledig en goed kan
uitvoeren.

1.13 Duur dienstverband: bij een ononderbroken dienstverband de periode vanaf datum 
indiensttreding bij de Stichting lsala klinieken of haar rechtsvoorgangster. In geval van een 
onderbroken dienstverband in beginsel vanaf de datum van het laatste dienstverband. (Uitleg 
conform de beleidsregels Ontslagtaak UWV) 
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1.14 Afspiegelingsprincipe: Methode uit het Ontslagbesluit voor het bepalen van de 
ontslagvolgorde, waarbij het personeel per categorie uitwisselbare functies binnen de 
bedrijfsvestiging wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15-25 jaar, van 25-35 
jaar, van 35-45 jaar, van 45-55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt per 
leeftijdsgroep degene met het kortste dienstverband voor het eerst voor ontslag in 
aanmerking gebracht. 

Binnen de lsala klinieken wordt het afspiegelingsbeginsel -conform de beleidsregels 
Ontslagtaak UWV- toegepast voor de bepaling van de volgorde van herplaatsbaarstelling. 

Bedrijfsvestiging: "Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch 
verband." (definitie Ontslagbesluit) 

Binnen de lsala klinieken wordt voor vaststelling van de "bedrijfsvestiging", d.w.z. de 
afdelingen die bij de afspiegeling betrokken worden, primair uitgegaan van de 
adviesaanvraag en vooraf overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. 

1.15 Nieuwe Organisatiestructuur: Onder "nieuwe organisatiestructuur" wordt verstaan de situatie 
die is ontstaan na reorganisatie zoals is vastgelegd in de adviesaanvraag en bevestigd in het 
definitieve besluit. 

1.16 Uitwisselbare functie: een functie die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en 
vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig is. (Uitleg 
conform de beleidsregels Ontslagtaak UWV) 

1.17 Salaris: het salaris als bedoeld in artikel 1. 1.d. CAO Ziekenhuizen: het tussen de werkgever 
en medewerker overeengekomen bruto maandloon, exclusief de in de CAO genoemde 
vergoedingen en/of toelagen en exclusief vakantietoeslag. 

1.18 Adviescommissie Sociale Begeleiding: de commissie bedoeld in hoofdstuk 6. 

1.19 Arbeidsmarktplan: het plan van aanpak voor herplaatsing, bevat o.a. de te verrichten acties 
van alle betrokken partijen, een activiteitenoverzicht, een persoonsprofiel en een beschrijving 
van de passende functie(s), de daarvoor benodigde faciliteiten met eventueel daaraan 
gekoppeld een persoonlijk budget. 

1.20 Faciliteiten: alle in het Sociaal Plan genoemde diensten / instrumenten waar de medewerker 
gebruik van kan maken, zoals om-, her- en bijscholing, trainingen. 
Voor de begeleiding en ondersteuning vanuit het Centrum Loopbaan en Mobiliteit, tijd om te 
solliciteren en te netwerken krijgt de medewerker gemiddeld vier uur per week de tijd. 

1.21 Overbruggingstaken: Een set van taken die de herplaatsbare medewerker redelijkerwijs kan 
worden opgedragen, wanneer er geen geschikte, passende functie vacant is. Een zelfde set 
overbruggingstaken kan maximaal voor de duur van 3 maanden worden aangeboden. 

1.22 Persoonlijk budget: de leidinggevende kan ten behoeve van de medewerker een budget ter 
beschikking stellen dat bestemd is voor het vinden van een passende functie. De 
leidinggevende stelt de hoogte van het budget vast op basis van de inhoud van het 
arbeidsmarktplan. Voorbeelden zijn: budget voor om- en bijscholing, outplacement, financiële 
en inhoudelijke ondersteuning bij de opzet van een eigen bedrijf. Een eventueel restbedrag 
van het persoonlijk budget wordt niet uitgekeerd aan de medewerker. 
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Hoofdstuk 2 Werkingssfeer, geldigheidsduur en hardheidsclausule 

2.1. Dit Sociaal Plan loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. 

2.2. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers die op basis van een 
arbeidsovereenkomst bij de lsala klinieken werkzaam zijn én vallen onder de werkingssfeer 
van de CAO Ziekenhuizen. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
vallen onder het Sociaal Plan tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigt. 

2.3. Aanpassing van het Sociaal Plan is mogelijk bij wijzigingen in dwingende wettelijke bepalingen 
of wijzigingen in de CAO Ziekenhuizen. Het Sociaal Plan wordt in dat geval aangepast aan de 
gewijzigde regelgeving. Als er sprake is van externe omstandigheden, die bij het 
overeenkomen van het Sociaal Plan niet zijn voorzien of niet bekend zijn, bijvoorbeeld 
wetswijzigingen, maatregelen van financiers etc. zullen partijen opnieuw in overleg treden. 
Indien partijen tot het oordeel komen dat in alle redelijkheid van de lsala niet verlangd kan 
worden zich aan het Sociaal Plan te houden, zal er overleg volgen tussen partijen teneinde te ,komen tot wijziging van het bestaande Sociaal Plan dan wel tot de opstelling van een nieuw 
Sociaal Plan. 

2.4. Dit Sociaal Plan loopt van rechtswege af op 31 december 2014. Partijen zullen tenminste drie 
maanden voor de einddatum in overleg treden over een nieuw Sociaal Plan, dan wel een 
verlenging van het huidige Sociaal Plan. 

2.5. Garanties met een langere werkingsduur dan dit Sociaal Plan worden ook na ommekomst van 
dit Sociaal Plan gehandhaafd. 

2.6. Medewerkers blijven rechten ontlenen aan individuele afspraken mits deze afspraken 
schriftelijk door de werkgever zijn vastgelegd. 

2.7. In gevallen waarin dit Sociaal Plan leidt tot een onvoorziene onbillijke situatie voor de 
individuele medewerker, zal de werkgever in een voor de medewerker gunstige zin van dit 
Sociaal Plan afwijken. 

9 



Sociaal Plan Stichting lsala klinieken 1 januari 2013 - 31 december 2014 

Hoofdstuk 3 Wanneer wordt een medewerker herplaatsbaar? 

3.1. Uitgangspunt bij organisatieverandering is dat de medewerker de huidige functie volgt. 

3.2. Een medewerker wordt herplaatsbaar indien de medewerker zijn eigen functie niet meer kan 
vervullen omdat een van de onderstaande situaties zich voordoet: 
a) De functie is opgeheven of vervalt in verband met reorganisatie en er is geen zelfde of

uitwisselbare functie voor de medewerker voorhanden binnen de nieuwe
organisatiestructuur. In die situaties waarbij er minder formatieplaatsen zijn dan
medewerkers wordt het afspiegelingsbeginsel gehanteerd bij de volgorde voor
herplaatsbaarstelling.

b) De functie is opgeheven of vervalt in verband met formatiereductie. De volgorde van
herplaatsing wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel.

3.3. Voor de medewerker die herplaatsbaar is gesteld geldt de herplaatsingsprocedure. 
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Hoofdstuk 4 Herplaatsingsprocedure 

4.1. De leidinggevende treedt in overleg met de medewerker over de op handen zijnde 
organisatieverandering en de mogelijkheid tot herplaatsbaarheid van de medewerker. 

4.2. De herplaatsbaarheidstelling van een medewerker vindt zijn grondslag in een van de in 
hoofdstuk 3 genoemde gronden. 

4.3. De herplaatsbaarheidstelling wordt door de leidinggevende aan de medewerker meegedeeld 
en tevens schriftelijk bevestigd onder vermelding van een ingangsdatum. 

4.4. De leidinggevende meldt de medewerker aan bij het Centrum Loopbaan en Mobiliteit. 

4.5. De leidinggevende en medewerker stellen gezamenlijk een arbeidsmarktplan op. 

4.6. Herplaatsbare medewerkers worden gematcht op een passende functie. Herplaatsbare 
medewerkers hebben daarmee een voorrangspositie bij het invullen van vacatures, met dien 
verstande dat re-integratiekandidaten voorrang hebben op herplaatsbare medewerkers. 

4.7. Een vacature kan pas (intern) opengesteld worden nadat is gebleken dat geen match 
gemaakt kan worden met een re-integratiekandidaat of herplaatsbare medewerker. 

4.8. Zodra het Centrum Loopbaan en Mobiliteit heeft geconstateerd dat er voor een kandidaat een 
passende functie/vacature is, wordt er door de leidinggevende van de kandidaat een afspraak 
gemaakt voor een (passend aanbod) gesprek. Bij dit gesprek zijn in ieder geval aanwezig de 
kandidaat, zijn leidinggevende en de vacaturehouder. 

4.9. Wanneer er voor een functie meerdere herplaatsbare medewerkers zijn, geldt: 
• Herplaatsbare medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gaan

voor een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
• Indien er meerdere geschikte herplaatsbare kandidaten zijn, wordt de volgende volgorde

in acht genomen;
1. Voldoen aan de functie-inhoud, functie-eisen, opleidingseisen, FWG-niveau en

omvang dienstverband;
2. Het binnen maximaal een half jaar kunnen voldoen aan de gestelde functie-eisen .

Wanneer meerdere kandidaten voldoen aan de onder 1 gestelde criteria is anciënniteit 
( bepalend. De medewerker met het langste dienstverband wordt dan herplaatst. Afwijking van 

deze plaatsingsvolgorde is alleen mogelijk met instemming van de ondernemingsraad. 

4.10. In aanvulling op artikel 4.8 geldt bij matching: 
• van een medewerker, die geen leidinggevende ervaring heeft op een leidinggevende
functie, of
• van een leidinggevende op een leidinggevende functie met een hoger FWG-niveau, of
• op een senior-adviesfunctie

dat, indien partijen dat wensen, een assessment kan worden afgenomen.

Indien uit de assessmentrapportage blijkt dat de medewerker geschikt is voor de functie, of de 
functie binnen een half jaar naar verwachting volledig en goed kan uitvoeren -dit ter 
beoordeling aan het Centrum Loopbaan en Mobiliteit- is er sprake van een match. 

4.11. Uitgangspunt is dat het de medewerker en de lsala klinieken lukt om de medewerker binnen 
een termijn van 9 maanden te herplaatsen in een passende functie. Mocht plaatsing binnen 9 
maanden niet mogelijk zijn gebleken dan vindt er een evaluatie plaats en treden medewerker 
en werkgever in overleg om in redelijkheid en billijkheid tot een passende oplossing te komen 
in de breedste zin van het woord. Indien wordt besloten tot verlenging van de herplaatsbare 
status geldt de verlenging voor de duur van een half jaar. 
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4.12. Indien de werkgever de medewerker nog niet definitief kan plaatsen, wordt de medewerker 
vervangende werkzaamheden, overbruggingstaken of een tijdelijke functie voor maximaal 3 
maanden aangeboden. Gedurende de termijn van de vervangende werkzaamheden of 
tijdelijke functie, behoudt de medewerker zijn aanspraak op begeleiding naar een passende 
(structurele) functie. 

4.13. Wanneer de medewerker wordt herplaatst in een functie wordt dit schriftelijk aan hem 
bevestigd. In bijzondere gevallen kan aan de herplaatsing gemotiveerd een proefperiode van 
uiterlijk vier maanden worden verbonden. 

4.14. Een medewerker kan op grond van aantoonbaar zwaarwegende persoonlijke omstandigheden 
binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging van herplaatsing bezwaar maken tegen 
de herplaatsing bij de leidinggevende. De leidinggevende reageert binnen 14 dagen 
schriftelijk op het bezwaar. Indien de medewerker zich niet kan vinden in het antwoord op 
bezwaar, dient hij dit binnen 14 dagen na antwoord op bezwaar aan de leidinggevende mede 
te delen. De werkgever laat het besluit vervolgens toetsen door de Adviescommissie Sociale 
Begeleiding. De Adviescommissie brengt een zwaarwegend advies uit aan de werkgever. 

4.15. Bij het vervullen van een functie buiten de lsala klinieken geldt een terugkeergarantie bij 
ontslag gedurende de proeftijd in die andere functie. Wanneer de plaatsing vooraf is gegaan 
door detachering geldt deze bepaling niet. 

4.16. Voor herplaatsbare medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat 
de herplaatsing geldt voor de duur van de lopende arbeidsovereenkomst. 

4.17. De herplaatsbare status eindigt bij: 
definitieve herplaatsing van de medewerker; 
weigering van een passend aanbod, na toetsing door Adviescommissie, zie 5.4; 
einde dienstverband van rechtswege, met wederzijds goedvinden of op initiatief van 
de medewerker. 
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Hoofdstuk 5 Arbeidsvoorwaarden 

5.1. De medewerker behoudt de herplaatsbare status voor de duur van 9 maanden. Na 9 
maanden wordt geëvalueerd. 

5.2. Wanneer een medewerker een passende functie op een lager FWG-niveau aanvaardt dan zijn 
oude functie, behoudt hij zijn salaris gebaseerd op het oude FWG niveau, inclusief 
bijbehorende uitloop. Voor zowel de werkgever als de medewerker blijft de 
inspanningsverplichting bestaan om de medewerker te plaatsen in een functie op het oude 
FWG-niveau. 

5.3. Indien de medewerker die een functie op lager FWG-niveau heeft aanvaard te kennen geeft 
dat hij niet langer aanspraak wil maken op een functie op zijn oude niveau vervalt zijn 
herplaatsbare status. Hij behoudt na herplaatsing een jaar recht op het oude salaris. Na dat 
jaar zal het salaris worden aangepast aan het bij de nieuwe functie behorende FWG-niveau. 

5.4. Wanneer de medewerker, ook na toetsing door de Adviescommissie, een passende functie ( 
blijft weigeren vervalt de herplaatsbare status en de eventuele salarisgarantie. Onder passend 
aanbod wordt in dit geval verstaan een functie op het oude FWG-niveau of een FWG-niveau 
hoger, of een opleiding(straject) tot een functie op het oude FWG-niveau passend binnen de 
afspraken van het arbeidsmarktplan. De medewerker wordt door de werkgever schriftelijk op 
de hoogte gesteld van de consequenties van een dergelijke weigering en heeft binnen 14 
dagen de mogelijkheid het aanbod alsnog te accepteren. 

5.5. Bij herplaatsing in een functie met een lagere arbeidsomvang dan de arbeidsomvang in de 
oude functie, behoudt de medewerker zijn oorspronkelijk salaris. De medewerker blijft 
gehouden, indien de werkgever deze mogelijkheid biedt, zijn overeengekomen 
arbeidsomvang te vervullen. Weigert de medewerker dit aanbod, dan zal het dienstverband 
aangepast worden aan de werkelijke arbeidsomvang. 

5.6. De medewerker die ten gevolge van de organisatieverandering niet meer in aanmerking komt 
voor de onregelmatigheidstoeslag dan wel een vermindering van genoemde toeslag heeft 
indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 10.5. CAO Ziekenhuizen recht op de in dit 
artikel bedoelde compensatie. 

5.7. Bij een functie waarvan het salarisniveau hoger ligt is het normale beloningsbeleid van 
toepassing. Wanneer in de overeengekomen proefperiode blijkt dat de medewerker 
onverhoopt niet slaagt in de nieuwe functie, wordt een eventuele salarisverhoging teniet 
gedaan. 
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Hoofdstuk 6 Adviescommissie Sociale Begeleiding 

6.1. De werkgever stelt een adviescommissie Sociale Begeleiding in. De onkosten van deze 
commissie worden vergoed door de werkgever. 

6.2. De taak van de adviescommissie Sociale Begeleiding is uitsluitend het, op verzoek van de 
werkgever dan wel de medewerker, adviseren over de toepassing van de in het Sociaal Plan 
neergelegde bepalingen. De adviescommissie brengt over de te verrichte werkzaamheden 
periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de OR. 

6.3. De werkgever is verplicht om aan de adviescommissie Sociale Begeleiding advies te vragen 
wanneer hij voornemens is in het kader van het Sociaal Plan: 

een medewerker op non-actief te stellen; 
een besluit te nemen met betrekking tot een functiewijziging bij gebrek aan 
overeenstemming met de medewerker; 
een medewerker te verplichten tot om- of bijscholing in verband met een functiewijziging. 

6.4. De commissie bestaat uit vijf leden, niet zijnde lid van de Raad van Bestuur of lid van de OR; 
twee leden te benoemen door de werkgever; 
een lid te benoemen door de vakbonden; 
een lid te benoemen door de ondernemingsraad; 
deze vier leden gezamenlijk benoemen één onafhankelijk lid, de voorzitter. 

6.5. De commissie stelt na haar aantreden een reglement op, dat haar werkwijze en de werking 
adequaat regelt. De commissie zal aangeven welke stappen iemand moet ondernemen 
voordat hij naar de commissie gaat. 

6.6. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden afgeweken. 
Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet hij hiervan 
gemotiveerd schriftelijke mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan wel de 
werkgever. 

6.7. De werknemer heeft de mogelijkheid zich (op eigen kosten) door een derde te laten bijstaan. 
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Bijlage 

Deze bijlage maakt geen onderdeel uit van het Sociaal Plan 

Mobiliteitsbevorderende maatregelen 

Wanneer een medewerker van de lsala klinieken herplaatsbaar wordt en valt onder de werkingssfeer 
van het Sociaal Plan zullen de lsala klinieken deze medewerker zoveel mogelijk van werk naar werk 
begeleiden. Dit kan een functie binnen of buiten de lsala klinieken zijn. 

Om de medewerker te kunnen begeleiden naar ander werk wordt er een Arbeidsmarktplan opgesteld. 
Het Arbeidsmarktplan bevat het plan van aanpak voor herplaatsing en bevat o.a. de te verrichten 
acties van alle betrokken partijen, een activiteitenoverzicht, een persoonsprofiel en een beschrijving 
van de geschikte functie(s), de daarvoor benodigde faciliteiten met eventueel daaraan gekoppeld een 
persoonlijk budget. Daarnaast worden de passende functies beschreven die op basis van objectieve 
criteria, te weten functieniveau, omvang, opleidingseisen en taakinhoud (nagenoeg) overeenkomen. 
Het betreft dus maatwerk. 

Het persoonlijk budget kan door de leidinggevende ten behoeve van de medewerker ter beschikking 
worden gesteld met als doel het vinden van een passende functie. De leidinggevende stelt de hoogte 
van het budget vast op basis van de inhoud van het arbeidsmarktplan. 
Een eventueel restbedrag van het persoonlijk budget wordt niet uitgekeerd aan de medewerker. 

Er zijn o.a. de volgende mobiliteitsbevorderende maatregelen: 

Begeleidingsfaciliteiten zoals: 
arbeidsmarktplan 
loopbaanoriëntatie 
sollicitatietraining 
job search 
transitie (omgaan met veranderingen) 
om-, her- en bijscholing 
outplacement 
detachering 
trajectbegeleiding 

Financiële faciliteiten zoals: 
tijd voor sollicitatiegesprekken en begeleidingsactiviteiten (gemiddeld 4 uur per week) 
vergoeding reiskosten bij sollicitatie, indien de aanbieder het niet verleent 
kwijtschelden studieschuld bij vrijwillig ontslag 
kwijtschelden verhuiskostenschuld bij vrijwillig ontslag 
jubileumgratificatie indien jubileum bij vrijwillig ontslag binnen twaalf maanden zou hebben 
plaatsgevonden 
eventueel proeftijd op kosten van de lsala klinieken 
eventueel loonsuppletie 
eventueel afkoopsom 
persoonlijk budget 

Bij vrijwillig ontslag kan worden afgezien van de overeengekomen opzegtermijn. 
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Stimuleringmaatregelen vertrek voor herplaatsbare kandidaten die onder het Sociaal Plan vallen: 

o Flexibel omgaan met opzegtermijn. Daar waar nodig sneller ontslag verlenen zodat
medewerker eerder aan de slag kan bij andere werkgever.

o Vertrekpremie
Drie maandsalarissen mee (inclusief toeslagen) indien vertrokken voor datum
herplaatsbaarstelling, afbouw procentueel naar 90% in 1 e maand na datum
herplaatsbaarstelling,
80 % in de tweede maand et cetera.

o Proportionele diensttijdgratificatie.
Gratificatie 12,5 jaar: proportioneel uitbetalen na 8 jaar
Gratificatie 25 jaar: proportioneel uitbetalen na 15 jaar
Gratificatie 40 jaar: proportioneel uitbetalen na 30 jaar

o Kwijtschelden studiekosten
o Vergoeding reiskosten bij sollicitaties op basis van Openbaar Vervoer 2e klasse
o Een eenmalige vergoeding voor reiskosten van 750 euro bruto te verrekenen bij

uitdiensttreding, indien de reisafstand tot de nieuwe werkplek is toegenomen met meer dan 50
km. enkele reis

o Indien er nu een aanvulling ziektekostenverzekering wordt uitbetaald of een korting wordt
genoten door collectiviteit, dan wordt een tegemoetkoming betaald conform de hoogte van
deze aanvulling of korting voor het eerste jaar na vertrek, te betalen ineens bij uitdiensttreding.

Deeltijdherplaatsbaarheid 

Als een medewerker 50% of meer van zijn contracturen verliest is sprake van herplaatsbaarheid. De 
medewerker wordt formeel voor de te reduceren uren herplaatsbaar gesteld en gematcht op functies 
met die urenomvang gelijk aan de volledige omvang van het contract van de medewerker. Hiermee 
wordt voorkomen dat medewerkers op twee afdelingen werken. Bijvoorbeeld een medewerker met 
een contract van 36 uur, die voor 18 uur herplaatsbaar wordt op een afdeling wordt dan uitsluitend 
gematcht op vacatures voor 36 uur. Een medewerker wordt niet herplaatsbaar bij minder dan 50% 
verlies van contracturen. Het teveel aan uren in formatie wordt 'weggewerkt' bij het eerstvolgende 
vertrek van de medewerker of urenvermindering in die functiegroep. Bijvoorbeeld: een medewerker 
heeft een contractomvang van 24 uur, hij wordt voor 6 uur herplaatsbaar. Op de peildatum wordt daar 
niets mee gedaan, maar de eerstvolgende vacature in die functiegroep wordt voor 18 uur i.p.v. voor 
24 uur vervuld. 
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