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1. Inleiding

De directe aanleiding voor het opstellen van dit plan is de verplichting daartoe vanuit de cao 

Jeugdzorg. Daarnaast wordt MOC ï Kabouterhuis, ten gevolge van de transitie Ueugd)zorg, 

geconfronteerd met tal van ontwikkelingen en veranderingen. Ten aanzien van financiering, 

marktpositie en concurrentie, kwaliteitszorg en arbeidsmarkt zijn onomkeerbare bewegingen in gang 

gezet. Middels dit Sociaal Plan wordt beoogd te voldoen aan de behoefte van betrokken partijen om 

op een adequate en zorgvuldige wijze in te kunnen spelen op interne en externe veranderingen. Het 

uitgangspunt van dit Sociaal Plan is dat bij interne organisatiewijzigingen optimaal recht wordt gedaan 

aan zowel de continuïteit van de bedrijfsvoering als de rechtspositie van werknemers. 

In dit plan staan de rechten en plichten beschreven van zowel werkgever als werknemer die van

toepassing zijn bij interne wijzigingen. De nadruk ligt op in- en externe mobiliteit van werknemers en 

de wijze waarop dat wordt gefaciliteerd door werkgever. Zowel werkgever als werknemer hebben 

inspanningsverplichting om mee te werken aan zogenaamde werk naar werk trajecten. 

2. Doel en Uitgangspunten

2.1 Doel Sociaal Plan 

Het Sociaal Plan heeft als doel om personele gevolgen, die voortvloeien uit veranderingen in de 

organisatie, zoveel mogelijk op te vangen. Ter aanvulling op de cao Jeugdzorg voorziet dit Sociaal Plan 

in maatregelen om werknemers van werk naar werk te begeleiden. Tot slot bevat dit Sociaal Plan regels 

en procedures met betrekking tot het (her)plaatsingsproces als MOC ï Kabouterhuis genoodzaakt is de 

organisatie in volume en/of aanbod aan te passen. 

2.2 Uitgangspunten 

1. Dit Sociaal Plan is gericht op begeleiden van werk naar werk ter voorkoming van werkloosheid.

Uitgangspunten hierbij zijn wederzijds vertrouwen en respect.

2. Goed werkgeverschap in de zin van dit Sociaal Plan: de plaatsingsprocedure wordt op een

zorgvuldige en transparante wijze uitgevoerd. Om dit te borgen wordt de ondernemingsraad

betrokken bij het besluitvormingsproces van het voorgenomen besluit tot reorganisatie en wordt er 

een Bezwarencommissie ingesteld. Werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om gedwongen

ontslagen te voorkomen. Werkgever zal mede zorg dragen voor de arbeidsmarktfitheid van de 

werknemer door het bieden van faciliteiten waardoor werknemer zich kan blijven ontwikkelen in de 

eigen professionele vaardigheden en inzetbaarheid op de interne en externe arbeidsmarkt. (training,

scholing, stage)

3. Goed werknemerschap in de zin van dit Sociaal Plan: werknemer is mede verantwoordelijk voor

zijn arbeidsmarktfitheid. Hij kan dit onder andere doen door gebruik te maken van de faciliteiten die

MOC ï Kabouterhuis biedt. In de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt aandacht besteed aan

de actieve rol die de werknemer speelt in zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen vakgebied of een

aangrenzend vakgebied. Werknemer is verplicht er alles aan te doen om werkloosheid te 

voorkomen.

4. Voorafgaand aan het besluit tot reorganisatie zal de werkgever de ondernemingsraad in staat

stellen haar taak uit te voeren conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en alle overige

afspraken tussen werkgever en medezeggenschap.

5. Gedwongen ontslagen worden zoveel als mogelijk voorkomen. Als werkgever gedwongen

ontslagen niet kan voorkomen en voorziet om 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden te 

ontslaan, dan zal werkgever de vakbonden benaderen. Noodzaak tot gedwongen ontslagen en 

bijbehorende maatregelen worden besproken. In dergelijke situaties zullen de vakbonden binnen

twee weken een overleg met MOC ï Kabouterhuis plannen.
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