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CONSIDERANS 

De zorgmarkt ontwikkelt zich snel, politieke keuzes ten aanzien van zorgfinanciering leiden 
tot snel opeenvolgende en ingrijpende veranderingen in de zorgvraag. Daarnaast maken 
veranderingen op de arbeidsmarkt, in de financiering van ziekenhuizen en de afnemende 
zorgvraag dat het voor Meander Medisch Centrum, hierna te noemen Meander, wenselijk is 
een Sociaal Plan te hebben. Door Meander en de werknemersorganisaties is in dit kader ver
schillende keren gesproken over het Sociaal Plan. Dit heeft geleid tot het opstellen van een 
nieuw Sociaal Plan 2015. 

Het Sociaal Plan 2015 geeft aandacht aan preventie van boventalligheid, mobiliteitsbevorde
ring en het anticiperen op organisatie- en politiek/maatschappelijke ontwikkelingen. 
Kenmerkend is: 
• de mogelijkheid om aan werknemers in specifieke functies of teams de status van 'actie

ve mobiliteit' toe te kennen;
• de mogelijkheid dat een werknemer op eigen initiatief plaats kan maken voor een niet

geplaatste of boventallige medewerker door vrijwillig ontslag te nemen (remplaçanten
regeling);

• een concrete uitvoeringsparagraaf waarin het stappenplan van het mobiliteitstraject is
beschreven om hiermee maximale duidelijkheid aan alle betrokkenen te bieden;

• specifieke stappen die gezet worden in het geval de boventallige werknemer geen ander
werk heeft.

In november 2017 is door partijen het Sociaal Plan 2015 verlengd tot en met 31 december 
2018. 

De werkgever 

Stichting Meander Medisch Centrum 

voorzitter Raad van Bestuur 

De werknemersorganisaties 

FNV 
rJ .

bestuurder Zor� , 

NU'91 /

belangenbehartige/ 

CNV Connectief 

adviseur� 

onderhan orwaarden 
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INLEIDING 

Meander wil een ziekenhuis zijn waar patiënten verzekerd zijn van de beste zorg en waar het 
plezierig werken is. De kernwaardes die Meander heeft geformuleerd zijn: klantvriendelijk, 
deskundig en betrouwbaar onder het motto 'gewoon beter'. 

Meander is sterk in beweging en staat in verbinding met zijn omgeving. Die omgeving is con 
tinu in ontwikkeling, zowel op politiek, technologisch, economisch als maatschappelijk vlak 
en leidt tot een voortdurende stroom van veranderingen in de organisatie. Meander bouwt 
aan een sterke organisatie, een ziekenhuis waar patiënten bewust voor kiezen, en een orga 
nisatie die ook in bedrijfseconomisch opzicht gezond is. Om hiermee adequaat om te kunnen 
gaan is het van belang dat de organisatie wendbaarder wordt en dat werknemers zich voort 
durend ontwikkelen. Om deze redenen is in dit Sociaal Plan aandacht voor het voorkomen 
van boventalligheid, het vergroten van de mobiliteit en versterken van de inzetbaarheid van 
werknemers". 

Doel 

Het Sociaal Plan heeft tot doel nadelige arbeidsrechtelijke en/of arbeidsvoorwaardelijke ge 
volgen die door reorganisaties voor één of meer werknemers ontstaan zo veel mogelijk te 
voorkomen en/of te verminderen. De inspanningsverplichting van zowel werkgever als 
werknemer is erop gericht dat: 
1. boventallige werknemers intern worden herplaatst of, bij onvoldoende intern perspee 

tief, extern 'van werk naar werk' begeleid, 
2. de werknemer ook na een reorganisatie een functie vervult die zo veel mogelijk aansluit 

bij zijn ervaring, opleiding en persoonlijke capaciteiten, 
3. als gevolg van reorganisaties geen gedwongen ontslagen hoeven plaats te vinden. 

Interne herplaatsing en het begeleiden van werk naar werk bij een andere werkgever is een 
proces van gemeenschappelijke belangen en wederzijdse inspanningen waarbij werkgever 
en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Het Sociaal Plan voorziet 
hiervoor in procedures en een heldere beschrijving van de rechten en plichten van zowel 
werkgever als werknemer. 

Werkingsduur 

Dit Sociaal Plan wordt aangegaan van 1 januari tot en met 31 december 2016 en wordt ver 
lengd voor telkens een jaar tenzij één van de partijen ten minste drie maanden voor de af 
loopdatum het Sociaal Plan per aangetekend schrijven opzegt bij de andere partijen. 

Werkingssfeer 1 

1. Het Sociaal Plan geldt voor alle werknemers met een (leer) arbeidsovereenkomst met 
Meander. 

2. Voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, geldt het Sociaal 
Plan voor de duur van die arbeidsovereenkomst. 

3. Dit Sociaal Plan is geldig na ondertekening door partijen. 

1 Met 'werknemer', 'hem' en 'zijn' wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld. 
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Werkingssfeer 2 
Dit Sociaal Plan is niet van toepassing in geval sprake is van één van de volgende bijzondere 
veranderprocessen: 

• Outsourcing van een of meer organisatieonderdelen; 
• Afsplitsing van een of meer rechtspersonen van de rechtspersoon Meander; 
• Een fusie of andere vorm van duurzame samenwerking waarbij een belangrijk aantal 

werknemers van Meander is betrokken; 
• Een gedeeltelijke beëindiging van de functie van de instelling waarbij voor 20 of 

meer werknemers ontslag zal worden aangevraagd (artikel18a Wet Ziekenhuisvoor 
ziening); 

• Een surseance van betaling. 
In deze gevallen initieert de werkgever besprekingen tussen werkgever en werknemersorga 
nisaties om te komen tot een separate overeenkomst. 

Uitgangspunten 

1. De werkgever en de individuele werknemer zijn verplicht om aan de uitvoering van dit 
Sociaal Plan mee te werken. 

2. Het Sociaal Plan is een nadere uitwerking van de Cao Ziekenhuizen. 
3. In ieder geval halfjaarlijks vindt - op uitnodiging van de werkgever - een bestuurlijk over 

leg plaats waaraan naast de werkgever en de werknemersorganisaties, ook de Onder 
nemingsraad als toehoorder deelneemt. Onderwerp van bestuurlijk overleg is in ieder 
geval: 
• het monitoren van boventalligheid en de effectieve werking van het Sociaal Plan; 
• aanpassing in tekst of inhoud van het Sociaal Plan; 
• of zich tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan naar het oordeel van partijen onvoor 

ziene omstandigheden voordoen waardoor van de werkgever in alle redelijkheid niet 
verlangd kan worden zich aan dit Sociaal Plan te houden. 

4. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer een exemplaar van het Sociaal Plan 
kan verkrijgen. 

5. Interpretatie en uitleg van het Sociaal Plan is uitsluitend voorbehouden aan de werkge 
ver en de werknemersorganisaties die partij zijn bij dit Sociaal Plan. 

6. Werkgever en werknemer hebben altijd het recht om interne bezwaarprocedures dan 
wel externe gerechtelijke procedures te starten. 

7. De afspraken die werkgever en de individuele werknemer in het kader van het Sociaal 
Plan maken, zijn te zien als een wederkerige overeenkomst waaruit voor beide partijen 
verplichtingen voortvloeien. Als een partij zijn afspraken niet nakomt dan mag de andere 
partij het naleven van zijn verplichtingen uitstellen. Degene die zijn plichten uit het Soci 
aal plan verzaakt, kan geen beroep meer doen op de rechten die uit het Sociaal Plan vol 
gen. 

8. Herplaatsing gebeurt volgens de mobiliteitsprocedure (zie Hoofdstuk 3 en Bijlage 1). 

Hardheidsclausule 

In die gevallen waar dit Sociaal Plan in een concreet gevalleidt tot een onbillijke situatie voor 
de individuele werknemer, wijkt de werkgever, eventueel de Adviescommissie Sociale Bege 
leiding gehoord hebbend, in voor de werknemer gunstige zin af van het bepaalde in het 
Sociaal Plan. 

Sociaal Plan Meander Medisch Centrum 30 april 2015 - 31 december 2018 5 



Informatieverstrekking en communicatie 

Als de werkgever plannen heeft voor een reorganisatie dan gelden de volgende regels m.b.t. 
informeren en communiceren: 
1. De werkgever informeert alle betrokken partijen, zoals werknemers en Ondernemings 

raad en zo nodig de werknemersorganisaties, tijdig en juist over het reorganisatieproces. 
In een gezamenlijke bijeenkomst of in een regulier werkoverleg bespreekt de manager 
de noodzaak, aard en consequenties van de reorganisatie. 

2. Reorganisatieplan: 
2.1 De werkgever stelt een reorganisatieplan inclusief een formatieplaatsenplan op. In 

het gewijzigde of nieuwe formatieplaatsenplan worden personele gevolgen van de 
reorganisatie aangegeven: de van toepassing zijnde scenario's zoals genoemd in 
hoofdstuk 2 van dit Sociaal Plan, FWG indeling, formatieomvang, etc.; 

2.2 Indien in het reorganisatieplan functies worden benoemd en beschreven die tot dat 
moment als zodanig niet in het functiegebouw van het betreffende organisatie 
onderdeel voorkwamen, kan er sprake zijn van een nieuwe functie zoals gedefinieerd 
in de begripsbepalingen. Werkgever zal van elke nieuwe functie de functiebeschrij 
ving en de FWG-indeling kenbaar maken. Indien er sprake is van een nieuwe functie 
die in de plaats komt van het vervallen van een vergelijkbare oude functie zal de 
werkgever eveneens duiden voor welke categorie medewerkers de nieuwe functie 
een passende functie is, of dat er sprake is van een assessment en/of er sprake is van 
solliciteren. 

2.3 De Ondernemingsraad adviseert de werkgever over de inhoud van het reorganisatie 
plan, waarbij de Ondernemingsraad een oordeel geeft over de vraag of sprake is van 
één of meerdere nieuwe functies zoals gedefinieerd in de begripsbepalingen. 

3. De werknemer, op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, is verplicht, al dan niet op ver 
zoek van de werkgever, de relevante inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te 
verstrekken. Het bewust verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsme 
de misbruik maken van de geboden regeling, doet enig recht uit hoofde van het Sociaal 
Plan vervallen. 

4. Het nieuwe of gewijzigde formatieplaatsenplan wordt conform de Wet op de Onderne 
mingsraden aan de Ondernemingsraad voor advies voorgelegd voordat een definitief 
besluit over de reorganisatie wordt genomen. 

5. Het wordt tot de normale bedrijfsvoering gerekend indien er wijzigingen optreden in de 
formatieomvang van een bedrijfsonderdeel indien dit geen arbeidsrechtelijke en/of 
arbeidsvoorwaardelijke gevolgen heeft voor één of meer werknemers. Derhalve is er dan 
ook geen sprake van reorganisatie. 
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1. ANTICIPEREN OP ONTWIKKELINGEN EN VOORKOMEN VAN BOVENTALLIGHEID 

1.1 Inleiding 

Als er sprake is van een reorganisatie biedt de werkgever aan de werknemer in zo vroeg mo 
gelijk stadium helderheid over de aard van de in te zetten veranderingen, de gevolgen hier 
van, de procedure en tijdlijn tot besluitvorming. 

Werkgever wil met dit Sociaal Plan eventuele negatieve gevolgen van reorganisaties voor 
werknemers zo veel mogelijk voorkomen dan wel verminderen. 

In het proces van reorganisatie zijn twee fasen te onderscheiden: 
a) Plannen voor verandering zijn zichtbaar, nog geen bestuurlijk besluit: pré mobiliteit. 
b) Reorganisatie is een feit, bestuurlijk besluit over reorganisatie is genomen: boventallig 

heid. 

Fase Pré mobiliteit Boventalligheid 
Veranderingen in de organisatie Reorganisatie is een feit 
zijn in nabije toekomst voorzien; 
reorganisatie is waarschijnlijk 

Doel Versterken van employability Begeleiden van werk naar werk, zowel 
werknemer en voorkomen van in- als extern 
boventalligheid 

Kern - Anticiperen op ontwikkelin- - Gericht op reëel perspectief 
gen - Herplaatsing in passende functie 

- Vrijwillig - Verplicht 
- Gericht op het aanzetten tot - Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

mobiliteit en/of het bevorde- werkgever en werknemer 
ren van vrijwillig vertrek - Begeleiden naar extern indien geen 

- Mobiliteitsafspraken worden reëel intern perspectief 
schriftelijk vastgelegd in een - Persoonlijk Mobiliteitsplan (PMP) 
Persoonlijk Mobiliteitsplan wordt opgesteld 
(PMP) 

Faciliteiten Faciliteiten gericht op ontwikke- Volledige Sociaal Plan van toepassing 
ling, opdoen ervaring, stimuleren 
mobiliteit en uitstroom: hoofd- 
stuk 4 Sociaal Plan van toepassing 
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1.2 Pré mobiliteit 

Als duidelijk is dat op afzienbare termijn de functie van één of meer werknemers binnen 
een specifiek onderdeel zal vervallen ten gevolge van een reeds voorziene reorganisatie, 
maar een formele adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad nog niet aan de orde is, is de 
fase 'Pré mobiliteit' van toepassing. 
De werkgever heeft daartoe overleg met de Ondernemingsraad. Nadat de werkgever 
overeenstemming heeft met de Ondernemingsraad stelt de werkgever een datum vast 
waarop de pré mobiliteitsfase ingaat. Eveneens draagt de werkgever zorg voor de commu 
nicatie naar alle betrokken werknemers die voor de pré mobiliteit in aanmerking komen. 

Het doel van deze fase is om actief door- en uitstroom van werknemers binnen het betref 
fende organisatieonderdeel te bevorderen in de tijd die beschikbaar is tot het formele be 
sluit van de Raad van Bestuur. Deze werknemers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken 
van de mobiliteitsbevorderende faciliteiten zoals beschreven in hoofdstuk 5 van dit Sociaal 
Plan. 

Het primaire doel van de verklaring 'pré mobiliteit' is dat in de periode die resteert tot het 
vervallen van de functie of de formatieplaatsen gericht kan worden gewerkt aan de em 
ployability van de betrokken werknemers, teneinde de (her)plaatsingskansen te vergroten. 
Hiertoe wordt met de betreffende werknemer een persoonlijk mobiliteitsplan (PMP) opge 
steld (op grond van artikel 3.5) en worden waar relevant opleidingsafspraken gemaakt. 

De fase van pré mobiliteit eindigt in ieder geval op de datum van het besluit van de Raad 
van Bestuur inzake de reorganisatie. 

2. SCENARIO'S BIJ REORGANISATIES EN HET AFSPIEGELINGELINGSPRINCIPE 

Bij reorganisaties kunnen verschillende situaties ontstaan ten aanzien van functies en be 
schikbare formatie. Dit hoofdstuk beschrijft deze situaties en de specifieke afspraken per 
situatie ten aanzien van boventalligheid en (her-)plaatsing. Bovendien wordt in dit hoofdstuk 
beschreven op welke wijze afspiegeling wordt toegepast. 

2.1 Scenario's bij reorganisaties 
De volgende scenario's kunnen (eventueel in combinatie) bij een reorganisatie voorkomen: 
2.1.1. Een functie wijzigt niet (zie definitie dezelfde functie) 
2.1.2. Een functie vervalt 
2.1.3. Een functie wijzigt niet, alleen formatie wijzigt 
2.1.4. Een functie wijzigt (zie definitie gewijzigde functie) en formatie ook 
2.1.5. Een nieuwe functie (zie definitie nieuwe functie) ontstaat 
2.1.6. Een functie wordt verplaatst 
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In de adviesaanvraag wordt aan de Ondernemingsraad voorgelegd welke scenario's aan de 
orde zijn. 

2.1.1 Een functie wijzigt niet. 
Alle werknemers met de betreffende functie volgen de eigen functie (mens volgt 
werk). 

2.1.2 Een functie vervalt. 
Als de functie geheel vervalt, verdwijnen alle formatieplaatsen voor deze functie 
en worden alle werknemers in deze functie boventallig verklaard, waarna voor 
hen de mobiliteitsprocedure start. 

2.1.3 Een functie wijzigt niet, alleen formatie wijzigt. 
Als de functie in fte afneemt, vermindert het aantal formatieplaatsen en moet 
aan de hand van het afspiegelingsbeginsel worden vastgesteld welke werk 
nemers in de functie kunnen blijven en wie niet op die functie geplaatst kan 
worden. Voor medewerkers die niet in de eigen functie geplaatst kunnen 
worden en ook niet op een andere passende functie binnen het organisatie 
onderdeel betekent dit dat zij de status van "boventallig" toegewezen krijgen. 
Voor boventallige werknemers start de mobiliteitsprocedure. 

2.1.4 Een functie wijzigt en formatie ook. 
Het uitgangspunt is in dit geval mens volgt werk, echter als de functie in fte 
afneemt, vermindert het aantal formatieplaatsen en moet aan de hand van het 
afspiegelingsbeginsel worden vastgesteld welke werknemers in de functie 
kunnen blijven en wie niet op die functie geplaatst kan worden. Voor medewer 
kers die niet in de gewijzigde functie geplaatst kunnen worden en ook niet op 
een andere passende functie binnen het organisatieonderdeel, betekent dit dat 
zij de status van "boventallig" toegewezen krijgen. Voor boventallige werkne 
mers start de mobiliteitsprocedure. 

2.1.5 Een nieuwe functie ontstaat. 
Indien er sprake is van een nieuwe functie dan dient uit het reorganisatieplan te 
kunnen worden opgemaakt of hiervan sprake is. 

2.1.6. Een functie wordt verplaatst. 
Er is sprake van overplaatsing als de functie van de werknemer blijft bestaan, 
maar binnen een andere onderdeel of team worden uitgeoefend. 

Bij overplaatsing geldt het volgende: 
• De werknemer volgt de functie en kan overplaatsing niet weigeren. 
• Indien van toepassing geldt artikel 5.3 (compensatie reiskosten) en 5.4 (compen 

satie toeslagen) van dit Sociaal Plan. 

2.2 Afspiegelen 
Als de functie in fte afneemt, vermindert het aantal formatieplaatsen en moet worden vast 
gesteld welke werknemers in de functie kunnen blijven en wie niet in aanmerking komt voor 
plaatsing in de betreffende functie(s). Hiertoe wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast 
conform de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 
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Het personeelsbestand wordt zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie 
uitwisselbare functies voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk 
blijft. De werknemer met het kortste dienstverband binnen een leeftijdsgroep, komt als eer 
ste niet in aanmerking voor de betreffende functie(s). Afspiegelen wordt toegepast per te 
reorganiseren organisatie onderdeel. 

Als peildatum voor het vaststellen van boventalligheid geldt de datum van het besluit van de 
Raad van Bestuur over de reorganisatie, na advies van de Ondernemingsraad. Op de peilda 
tum wordt als het ware een "foto" gemaakt van het personeelsbestand van het te reorgani 
seren organisatieonderdeel. Deze "foto" wordt gehanteerd voor afspiegeling. 
Een werknemer die als gevolg van de toepassing van het afspiegelingsprincipe geplaatst 
wordt, kan op diens eigen verzoek plaatsmaken voor een collega die als gevolg van de af 
spiegeling boventallig is geworden (remplacantenregeling) (zie artikel 7.2). 

Boventallig 
• Een werknemer is boventallig als zijn functie vervalt doordat de functie in zijn geheel 

vervalt dan wel de formatie afneemt en hij niet direct geplaatst kan worden in een pas 
sende functie binnen het betreffende organisatieonderdeel. 

• Het uitgangspunt van werkgever is om boventallige werknemers intern te herplaatsen 
respectievelijk te begeleiden van werk naar werk bij een externe werkgever (zie hoofd 
stuk 3). 

• De werknemer wordt persoonlijk, door de direct leidinggevende geïnformeerd. De (aan 
zegging van) boventalligheid wordt tevens door P&O in een brief bevestigd. 

3. INTERNE MOBILITEIT EN BEGELEIDING VAN WERK NAAR WERK 

In dit hoofdstuk wordt het traject van mobiliteit (intern) en het begeleiden van werk naar 
werk (extern) beschreven, oftewel het mobiliteitstraject. In bijlage 1 zijn de stappen van het 
mobiliteitstraject schematisch weergegeven. 

3.1. Mobiliteitstraject 

3.1.1 Formatieplaatsenplan. De werkgever brengt de gevolgen voor werknemers in 
kaart. Dit gebeurt door het formatieplaatsenplan van de huidige situatie te ver 
gelijken met het formatieplaatsenplan van de nieuwe situatie. Hieruit blijkt wel 
ke en hoeveel functies vervallen, wijzigen en/of nieuw zijn en wat de oude en 
nieuwe formatie is. 

3.1.2 Belangstellingsgesprek. Na definitieve besluitvorming over de reorganisatie no 
digt werkgever de betrokken werknemer uit voor een individueel gesprek. In dit 
gesprek wordt besproken of zijn functie vervalt of wijzigt, of de beschikbare for 
matie wijzigt en voor welke andere functie de medewerker in aanmerking zou 
kunnen of willen komen. 

3.1.3 Plaatsingsgesprek. Na het belangstellingsgesprek, voert de werkgever met de 
werknemer een plaatsingsgesprek waarin wordt vastgesteld of de werknemer al 
dan niet direct kan worden geplaatst. Als de werknemer niet direct kan worden 
geplaatst binnen het betreffende organisatieonderdeel, wordt hij boventallig 
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verklaard. De datum van boventalligheid wordt door de manager van het 
betreffende organisatie onderdeel bepaald doch deze datum ligt altijd op een la 
ter tijdstip dan waarop het plaatsingsgesprek plaatsvindt. Vervolgens wordt de 
boventallige werknemer als mobiliteitskandidaat aangemeld bij de mobiliteits 
adviseur van de afdeling Personeel & Organisatie. Werknemer krijgt of te wel 
een schriftelijke bevestiging van de plaatsing dan wel van zijn status als 
mobiliteitskandidaat. 

3.1.4 Er wordt een intakegesprek gevoerd tussen de mobiliteitskandidaat en de Mobi 
liteitsadviseur van P&O waarin de belangstelling van de mobiliteitskandidaat 
voor functies wordt geïnventariseerd en het reëel perspectief op interne plaat 
sing wordt vastgesteld. Afhankelijk van het perspectief wordt gestart met een in 
tern mobiliteitstraject dan wel, als dit reëel perspectief op interne plaatsing ont 
breekt, met begeleiding naar een externe werkgever. 

3.1.5 Bij verschil van inzicht over het reëel perspectief op interne plaatsing kan de 
Adviescommissie Sociale Begeleiding (verder ASB) worden gevraagd hierover te 
adviseren. 

3.1.6 Na het intakegesprek wordt de inhoud van het mobiliteitstraject of externe 
begeleiding in een Persoonlijk Mobiliteitsplan (PMP) vastgelegd (zie ook 3.5). 

3.1.7 Als aantoonbaar geen sprake is van een reëel perspectief binnen Meander is de 
boventallige werknemer gehouden actief mee te werken aan het vinden van 
werk buiten Meander. In dit geval geldt het bepaalde in paragraaf 3.4. 

3.1.8 Indien interne herplaatsing binnen de vooraf geïndiceerde periode niet is gerea 
liseerd, wordt het traject geëvalueerd. Indien uit de evaluatie aantoonbaar blijkt 
dat het interne perspectief op herplaatsing redelijkerwijs nog steeds aanwezig is, 
wordt het mobiliteitstraject voortgezet en worden nieuwe afspraken gemaakt 
over de inhoud van het traject. Indien het perspectief op interne herplaatsing 
niet meer aanwezig is, wordt het Persoonlijk Mobiliteitsplan bijgesteld en is de 
werknemer gehouden actief mee te werken aan het vinden van een nieuwe baan 
buiten Meander (conform artikel 3.4) . 

. 3.1.9 Het mobiliteitstraject duurt in principe maximaal12 maanden na datum ingang 
boventalligheid zoals deze is vastgelegd in de brief aan de individuele werk 
nemer. Indien gaande het traject het waarschijnlijk is dat plaatsing niet binnen 
het jaar geschiedt wordt na raadpleging van een extern bureau (ter bepaling van 
de afstand tot de arbeidsmarkt) de duur van het traject opnieuw bepaald. Indien 
de mobiliteitskandidaat niet bemiddelbaar is om reden van bijvoorbeeld ziekte 
of omdat er een tijdelijke plaatsing geschiedt, dan wordt het mobiliteitstraject 
verlengd met de duur dat de mobiliteitskandidaat niet bemiddelbaar is. 

3.2 Interne herplaatsing 

3.2.1 Het interne mobiliteitstraject is gericht op het vinden van een passende functie 
waarin de mobiliteitskandidaat kan worden geplaatst, indien mogelijk rekening 
houdend met de belangstelling van de werknemer. De mobiliteitskandidaat 
heeft voorrang op interne kandidaten bij het vervullen van formatieruimte van 
een voor de mobiliteitskandidaat passende functie: pas nadat is vastgesteld dat 
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er geen (andere) 'voorrangskandidaten' zijn die aanspraak maken op de functie, 
wordt deze functie als vacature opengesteld. 

3.2.2 Plaatsingsvolgorde: 

1. De mobiliteitsadviseur stelt vast of een functie voor een mobiliteitskandidaat 
passend is. 

Als een functie voor meerdere mobiliteitskandidaten passend is, komen - om 
verdringing te voorkomen - mobiliteitskandidaten op het gelijke FWG-niveau als 
eerste in aanmerking. Als er vervolgens nog meerdere mobiliteitskandidaten zijn, 
geldt als tweede criterium voor plaatsing het anciënniteitsprincipe. Bij gelijke uit 
komst van diensttijd geldt als derde criterium dat de oudere mobiliteitskandidaat 
voorgaat op de jongere mobiliteitskandidaat. 

2. Als er geen mobiliteitskandidaten op het gelijke FWG-niveau zijn voor wie de 
functie passend is, komen mobiliteitskandidaten op één FWG-niveau lager en ho 
ger in aanmerking. Als er vervolgens nog meerdere mobiliteitskandidaten zijn, 
geldt als tweede criterium voor plaatsing het anciënniteitsprincipe. Bij gelijke uit 
komst van diensttijd geldt als derde criterium dat de oudere mobiliteitskandidaat 
voorgaat op de jongere mobiliteitskandidaat. 

3.2.3 De werkgever heeft de wettelijke plicht om de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte 
werknemer die moet re-integreren (herplaatsingskandidaat), ander passend 
werk aan te bieden. Dit betekent dat de werkgever een afweging maakt of een 
beschikbare functie die passend is voor zowel de mobiliteitskandidaat als de 
herplaatsingskandidaat aangeboden wordt aan de mobiliteitskandidaat of aan de 
herplaatsingskandidaat. De afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaten 
maakt onderdeel uit van de afweging. 

3.2.4 De mobiliteitskandidaat is verplicht dezelfde (van voor de reorganisatie) of een 
passende functie te aanvaarden. De werknemer kan dezelfde functie als die hij 
voor de reorganisatie vervulde, niet duiden als 'niet passend'. Bij weigering van 
een aangeboden passende functie, toetst de ASB of deze als passend moet wor 
den beschouwd. Het verzoek wordt binnen tien werkdagen aan de ASB voorge 
legd. Als de ASB vindt dat de functie passend is en de werknemer de functie(s) 
ten onrechte heeft geweigerd, wordt de werknemer hierover door de werkgever 
schriftelijk geïnformeerd. De werknemer krijgt, na ontvangst van dit bericht, vijf 
werkdagen de kans om alsnog te accepteren. Blijft de werknemer weigeren dan 
is de werkgever bevoegd een ontslagprocedure in werking te stellen. De werkge 
ver informeert de werknemer schriftelijk over de consequenties van het ontslag. 

3.2.5 Als de ASB van oordeel is dat de werknemer de aangeboden functie(s) terecht 
heeft geweigerd, wordt het aanbod als 'niet gedaan' beschouwd. Het mobiliteits 
traject wordt dan voortgezet. 

3.2.6 Als aan de mobiliteitskandidaat geen passende functie kan worden aangeboden, 
kan een geschikte functie, zoals bedoeld in de definitie geschikte functie, worden 
aangeboden indien de werknemer bereid is die functie te accepteren. 

3.2.7 Als een mobiliteitskandidaat in een passende functie op een lager niveau wordt 
herplaatst, heeft de werkgever gedurende twee jaar de inspanningsverplichting 
om deze herplaatste werknemer op het oude salarisniveau terug te brengen. 
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Als binnen twee jaar na herplaatsing in een lagere functie alsnog formatieruimte 
in een passende functie op het oude salarisniveau ontstaat, biedt de werkgever 
deze functie aan de herplaatste werknemer aan, die op een lagere functie is her 
plaatst. De herplaatste werknemer is gehouden deze functie op zijn oorspronke 
lijk salarisniveau te aanvaarden. 

Als de herplaatste werknemer deze functie weigert, is het salaris van de functie 
waarin de werknemer is herplaatst van toepassing en vervalt de salarisvaststel 
ling bij lagere functie zoals bedoeld in art. 5.1. Sociaal Plan. 

3.2.8 Als binnen vier maanden na herplaatsing, na overleg tussen leidinggevende en 
mobiliteitskandidaat, aantoonbaar blijkt dat de herplaatste werknemer, buiten 
zijn schuld, niet geschikt is voor de aangeboden functie, wordt dit niet be 
schouwd als het weigeren van een passende functie. De herplaatste werknemer 
krijgt weer de status van "boventallig". 

3.3 Tijdelijke werkzaamheden 

3.3.1 De werkgever kan de mobiliteitskandidaat die nog niet is herplaatst, opdragen 
tijdelijke werkzaamheden te verrichten. In overleg worden afspraken gemaakt 
over de duur van de tijdelijke werkzaamheden, de inspanning die werkgever en 
werknemer leveren met betrekking tot het voorzetten van het mobiliteitsstraject 
tijdens de tijdelijke werkzaamheden, en de situatie erna. Gedurende de tijdelijke 
werkzaamheden worden mobiliseringsactiviteiten voortgezet. 

3.3.2 De arbeidsvoorwaarden die voor de mobiliteitskandidaat gelden, blijven onver 
minderd van kracht. 

3.3.3 Als de tijdelijke werkzaamheden worden gesalarieerd in een hogere FWG 
functiegroep, ontvangt de mobiliteitskandidaat een toeslag, volgens het bepaal 
de over waarneming in artikel 7.1.10 van de Cao Ziekenhuizen. 

3.4 Extern aanvaarden van een functie 

3.4.1 Als is vastgesteld dat aan het begin oftijdens het mobiliteitstraject voor de 
werknemer aantoonbaar geen reëel perspectief is op interne herplaatsing, is de 
mobiliteitskandidaat gehouden actief mee te werken aan het vinden van werk 
buiten Meander. 

3.4.2 Meander selecteert, in afstemming met de Ondernemingsraad, een aantal ex 
terne bureau's die de afstand tot de arbeidsmarkt bepalen. Het specifieke, voor 
de afzonderlijke mobiliteitskandidaat door de mobiliteitsadviseur aangewezen, 
extern bureau, schat op basis van o.a. gevolgde opleidingen, ervaring en leeftijd, 
voor deze mobiliteitskandidaat de individuele afstand tot de arbeidsmarkt in. 

3.4.3 Deze afstand tot de arbeidsmarkt leidt al dan niet tot verlenging van de duur van 
het mobiliteitstraject. Werkgever past na kennis genomen te hebben van het ad 
vies van het externe bureau, in overleg met de werknemer, de duur van het tra 
ject aan. 

3.4.4 Als werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken over de aanpas 
sing van de duur van het externe begeleidingstraject, toetst de ASB of het advies 
over de afstand tot de arbeidsmarkt (en daarmee de benodigde duur van het 
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traject) zorgvuldig tot stand is gekomen. Het verzoek wordt binnen tien werkda 
gen na het gesprek hierover tussen werknemer en werkgever aan de ASB voor 
gelegd. 

3.5 Persoonlijk Mobiliteitsplan (PMP) 

3.5.1 Het PMP is een individueel document en bevat concrete afspraken over de in 
houd van het mobiliteitstraject dan wel van het externe begeleidingstraject, 
waaronder het overeengekomen einddoel van het traject, benodigd budget voor 
scholing, activiteiten, opleidingen en trainingen, evaluatiemomenten, en hulp 
middelen, zoals bijvoorbeeld sollicitatietraining, netwerken, outplacement, job 
search, coaching, detachering. 

3.5.2 In het PMP wordt benoemd dat het mobiliteitstraject één jaar beslaat. Indien 
daartoe aanleiding bestaat kan het traject verlengd worden (zie 3.4.3). 

3.5.3 Tenzij werkgever en werknemer onderling anders overeenkomen, blijft de mobi 
Iiteitskandidaat (al dan niet zijn eigen) werkzaamheden verrichten. Afspraken 
over het uitvoeren van werkzaamheden worden opgenomen in het PMP. 

3.5.4 De uitvoering van het PMP wordt tussentijds door werkgever en werknemer ge 
evalueerd. Aan de hand van de evaluatie kan het PMP bijgesteld worden. 

3.6 Rechten en plichten 

3.6.1 Zowel werkgever als mobiliteitskandidaat zijn verplicht om zich actief in te zet 
ten, redelijk op te stellen en mee te werken aan de totstandkoming en uitvoering 
van het Persoonlijk Mobiliteitsplan en het Sociaal Plan. 

3.6.2 Gestreefd wordt naar herplaatsing in een passende functie. 

3.6.3 Als de mobiliteitskandidaat in een lagere functie wordt herplaatst, werkt de 
werkgever gedurende twee jaar mee aan het op peil houden van competenties 
die voor de oorspronkelijke functie van toepassing zijn. Dit artikel dient in sa 
menhang met art. 3.2.7. te worden gelezen. 

3.6.4 Als de werkgever van oordeel is dat een mobiliteitskandidaat moet worden ge 
schooid dan is de mobiliteitskandidaat verplicht hieraan mee te werken. De kos 
ten en tijd van de scholing komen volledig voor rekening van de werkgever. 

3.6.5 Als de mobiliteitskandidaat geen (verdere) uitvoering kan geven aan het mobili 
teitstraject dan wel het externe begeleidingstraject door omstandigheden die 
hem niet verwijtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld ziekte, worden nieuwe afspraken 
gemaakt over het te verwachten toekomstperspectief en de te ondernemen ac 
tiviteiten. 

3.6.6 Gedurende het mobiliteitstraject dan wel het externe begeleidingstraject kan de 
mobiliteitskandidaat een beroep doen op de mobiliteitsbevorderende faciliteiten 
zoals genoemd in Hoofdstuk 4 Sociaal Plan. 
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3.6.7 Na interne herplaatsing heeft de herplaatste werknemer recht op de arbeids 
voorwaarden zoals genoemd in Hoofdstuk 5 van dit Sociaal Plan. 

3.6.8 Als de mobiliteitskandidaat naar het oordeel van de werkgever, de afspraken van 
het PMP niet nakomt of weigert mee te werken aan het opstellen van een PMP, 
en dit hem te verwijten is, kan na toetsing door de ASB worden overgegaan tot 
beëindiging van het dienstverband. De werkgever informeert de mobiliteitskan 
didaat schriftelijk over de consequenties van het ontslag. 

3.6.9 Als de werkgever naar het oordeel van de mobiliteitskandidaat, afspraken niet 
nakomt of zich onredelijk opstelt kan de mobiliteitskandidaat hierover schriftelijk 
een bezwaar indienen bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding. 

4. MOBILITEITSBEVORDERENDE FACILITEITEN 

Mobiliteitsbevorderende faciliteiten hebben tot doelom, door middel van gunstige voor 
waarden, de mobiliteit van een werknemer te stimuleren. Dit kan gelden voor 
• de werknemer tijdens de pré mobiliteit 
• de werknemer met de status boventalligheid, in dit hoofdstuk verder aangeduid als 

werknemer. 
• van de werknemer die tijdens de pré mobiliteit gebruik maakt van mobiliteitsbevorde 

rende maatregelen moet komen vast te staan dat hiermee een bijdrage wordt geleverd 
aan de beoogde reorganisatie/reductie. 

4.1. Ontwikkelfaciliteiten 

4.1.1 De werknemer wordt extra gestimuleerd om gericht te gaan werken aan zijn in 
zetbaarheid en mobiliteit. Hiervoor kan de werknemer gebruik maken van be 
staande instrumenten binnen het personeelsbeleid van Meander, maar hiertoe 
kunnen in overleg ook aanvullende instrumenten worden ingezet. Voorbeelden 
van deze instrumenten zijn: 

• Loopbaanonderzoek & begeleiding 
• Ontwikkelassessment 
• Een verkennende stage binnen of buiten Meander 
• Proefplaatsing of een tijdelijke functie in een ander onderdeel of buiten Me- 

ander 
• Training of coaching bij transitie 
• Training netwerken en/of sollicitatiegesprekken voeren 
• Deelnemen aan banenmarkten 

4.1.2 Opleiding of omscholing. 
Voorwaarde voor het inzetten van een specifieke ontwikkelfaciliteit is dat het ge- 
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richt bijdraagt aan het versterken van de inzetbaarheid en het vergroten van het 
realistische arbeidsmarktperspectief van de werknemer. Instrumenten die wor 
den ingezet, worden in onderling overleg bepaald en vastgelegd. Werkgever en 
werknemer bespreken samen periodiek de voortgang en resultaten en leggen dit 
vast. 

4.2 EVC-traject (Eerder Verworven Competenties): De mogelijkheid certificaten te beha 
len van eerder verworven competenties om de kansen op de arbeidsmarkt te vergro 
ten) 

4.2.1 De werknemer kan verworven competenties laten inventariseren en vastleggen 
door een daartoe door de werkgever aangewezen bevoegde instantie. 

4.2.2 De kosten van het EVC-traject zijn voor rekening van werkgever. 

4.3 Detachering 

4.3.1 Om de kans op herplaatsing te vergroten, kunnen werkgever en werknemer ge 
bruik maken van detachering naar een andere werkgever. Afspraken over deta 
chering worden in het PMP opgenomen. Voor mobiliteitskandidaten voor wie bij 
het intake-gesprek is vastgesteld dat er een intern reëel perspectief is en voor 
pré mobiliteitskandidaten, is de keuze voor detachering vrijwillig. 

4.3.2 Mobiliteitskandidaten die intern geen perspectief op herplaatsing hebben, en 
begeleid worden naar een baan buiten Meander, kunnen worden gedetacheerd 
als dit aantoonbaar de kansen op het vinden van een nieuwe baan vergroot. 

4.3.3 Als de mobiliteitskandidaat die intern geen perspectief op herplaatsing heeft niet 
instemt met detachering, toetst de ASB of de weigering zich verhoudt met het 
gestelde in artikel 3.6.1 van dit Sociaal Plan. De adviesaanvraag wordt binnen 
tien werkdagen aan de ASB voorgelegd. 

4.3.4 De detachering wordt vastgelegd in een detacheerovereenkomst tussen Mean 
der en de andere werkgever. De werknemer (de gedetacheerde) verklaart ak 
koord te gaan met tewerkstelling bij de andere werkgever. 

4.3.5 De bestaande arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden blijven gedurende 
de detachering ongewijzigd van kracht. 

4.3.6 Als de werknemer wordt gedetacheerd in een hoger gesalarieerde functie, ont 
vangt hij gedurende de detachering dit hogere salaris. 

4.3.7 Alle (extra) kosten die werknemer moet maken inzake detachering komen 
voor rekening van de werkgever. 
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4.4 Sollicitatie-activiteiten 

4.4.1 De werkgever verleent werknemer betaald verlof voor het voeren van sollicita 
tiegesprekken. 

4.4.2 Reiskosten die voor sollicitatiegesprekken binnen Nederland worden gemaakt, 
worden door de werkgever vergoed op basis van laagste klasse openbaar ver 
voer, tenzij de potentiële nieuwe werkgever deze vergoedt. 

4.5 Minder werken 

4.5.1 Dit artikel geldt voor de werknemer die: 
• zelf niet boventallig is en 
• wel werkzaam is in een functie waarin boventalligheid speelt of naar verwach 

ting gaat spelen en 
• vrijwillig zijn arbeidsduur vermindert en 
• daarmee naar het oordeel van de werkgever een bijdrage levert aan het 

daadwerkelijk voorkomen of verminderen van boventalligheid van een werk 
nemer. 

De werkgever informeert de werknemer over de consequenties van het vrijwillig 
verminderen van de arbeidsduur. 

4.5.2 De werknemer die aan deze criteria voldoet, ontvangt een aanvulling op zijn sa 
laris. De aanvulling is gebaseerd op de helft van het percentage dat de werkne 
mer minder is gaan werken en wordt als aanvulling op het salaris maandelijks 
uitbetaald. 

4.5.3 De duur van de aanvulling is ten minste drie maanden en wordt verhoogd 
met één maand voor elk vol dienstjaar. Maximaal twintig dienstjaren worden in 
aanmerking genomen. Dit betekent dat de maximale duur van de aanvulling 23 
maanden is. 

4.5.4 Als de werknemer binnen 23 maanden met (vervroegd) pensioen gaat, wordt de 
aanvulling berekend tot de maand waarin het (vervroegd) pensioen ingaat. 

4.5.5 Als de werknemer binnen de voor hem geldende looptijd weer meer gaat wer 
ken, vervalt de aanvulling in zijn geheel, ongeacht het aantal uren van zijn uit 
breiding. 

5. ARBEIDSVOORWAARDEN BIJ HERPLAATSING BIJ MEANDER 

In dit hoofdstuk worden de arbeidsvoorwaarden beschreven die uitsluitend van toepassing 
zijn bij herplaatsing van pré mobiliteit- en mobiliteitskandidaten. Het betreft hier arbeids 
voorwaarden die betrekking hebben op een interne herplaatsing binnen Meander. 

5.1 Salarisvaststelling bij lagere functie 

5.1.1 Als de (pré) mobiliteitskandidaat wordt herplaatst op een passende functie met 
een lager salarisniveau, dan blijft het voor hem geldende salaris (inclusief uit- 
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loopperiodieken en persoonlijke toelagen) gehandhaafd voor de arbeidsduur van 
de vervallen functie met in achtneming van art. 3.2.7. van dit Sociaal Plan. 

5.1.2 Als bij herplaatsing op een functie met een lager salarisniveau urenuitbreiding 
plaatsvindt, is op deze extra uren het salaris behorende bij de functie waarop de 
werknemer is herplaatst van toepassing. 

5.1.3 Als de werkgever de (pré) mobiliteitskandidaat een geschikte functie op een la 
ger salarisniveau aanbiedt en de werknemer aanvaardt deze geschikte functie, 
dan blijft het voor hem geldende salaris (inclusief uitloopperiodieken en per 
soonlijke toelagen) gehandhaafd voor de dan geldende arbeidsduur met in acht 
neming van art. 3.2.7. van dit Sociaal Plan. 

5.2 Salarisvaststelling bij hogere functie 

5.2.1 Als de (pré)mobiliteitskandidaat binnen Meander wordt herplaatst op een pas 
sende functie met een hoger salarisniveau, dan ontvangt hij vanaf het moment 
van daadwerkelijke uitoefening van de andere functie het salaris, inclusief de uit 
loopmogelijkheden en vastgelegd perspectief, behorende bij de functie waarop 
de werknemer is herplaatst. 

5.2.2 Als voor de (pré)mobiliteitskandidaat art. 3.2.8. Sociaal Plan van toepassing is en 
derhalve de werknemer de nieuwe functie niet meer uitoefent, dan ontvangt de 
werknemer het salaris behorende bij zijn oorspronkelijke functie, met ingang van 
de datum waarop hij deze hogere functie niet meer uitoefent. 

5.2.3 De (pré)mobiliteitskandidaat die wordt overgeschaald naar de hogere salaris 
schaal verkrijgt eerst één periodieke verhoging in de oude schaal (Indien de max 
van de oude schaal is bereikt wordt het naast hogere inpastabeinummmer geko 
zen). Vervolgens wordt het verkregen salarisbedrag ingepast in de hogere sala 
risschaal. Als dit bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, dan geldt het 
naast hogere bedrag van die salarisschaal. Periodiekdatum wordt de datum 
waarop er gestart wordt met de nieuwe functie c.q. de datum van de nieuwe in 
deling. 

5.3 Compensatie reiskosten 

5.3.1 De (pré)mobiliteitskandidaat die wordt herplaatst en daardoor aantoonbaar 
meer reiskosten woon-werkverkeer moet maken dan voor de reorganisatie, 
wordt gedurende twee jaar na herplaatsing gecompenseerd voor die meerkos 
ten. 

5.3.2 De compensatie van meer reiskosten woon-werkverkeer wordt verstrekt con 
form de regeling reiskosten woon-werkverkeer van de Cao Ziekenhuizen, met 
dien verstande dat de enkele reisafstand niet is gemaximeerd. 
De compensatie geldt voor de dagen waarop daadwerkelijk is gereisd en wordt 
aan het begin van de herplaatsing vastgesteld. 

5.3.3 Als de reiskosten woon-werkverkeer verminderen, bijvoorbeeld omdat de werk 
nemer verhuist, vervalt of vermindert de compensatie. Vermeerdering van reis 
kosten woon-werkverkeer gedurende de looptijd van deze faciliteit wordt niet 
gecompenseerd. 
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5.4 Compensatie toeslagen 

5.4.1 De werknemer die vanwege reorganisatie niet langer of minder diensten verricht 
waardoor geen of minder aanspraak gemaakt kan worden op 
onregelmatigheidstoeslag en/of toeslagen bereikbaarheids-, aanwezigheids- of 
consignatiedienst conform de Cao Ziekenhuizen, of de inconveniëntentoeslag 
conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten, heeft recht op de 
volgende afbouwregeling: 

• het eerste jaar 
• het tweede jaar 
• het derde jaar 

100 % van de oorspronkelijke vergoedingen 
75 % van de oorspronkelijke vergoedingen 
50 % van de oorspronkelijke vergoedingen 

• het vierde jaar 25 % van de oorspronkelijke vergoedingen 
Vanaf het vijfde jaar wordt geen toeslag meer verstrekt. 

5.4.2 De compensatie wordt berekend over het gemiddelde bedrag aan toeslagen in 
twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de functiewijziging. 

5.4.3 Als de werknemer een functie aanvaardt waarvan de som van salaris plus toesla 
gen hoger is dan wat hij oorspronkelijk had, vervalt de afbouwregeling. 

6. VOORWAARDEN INDIEN (PRÉ) MOBILITEITSKANDIDAAT BUITEN MEANDER EEN BAAN 
VINDT DANWEL VRIJWILLIGE ONTSLAG NEEMT. 

6.1 Loonsuppletie 

6.1.1 De (pré)mobiliteitskandidaat die een andere functie voor dezelfde arbeidsduur 
tegen een lager salaris bij een andere werkgever aanvaardt, komt in aanmerking 
voor aanvulling op het salaris voor maximaalljaar. Als de arbeidsduur van de 
nieuwe werkgever hoger is dan de arbeidsduur bij Meander, wordt de suppletie 
berekend op basis van de arbeidsduur bij Meander. 

6.1.2 De aanvulling is gelijk aan het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris. 
Uitgangspunt voor de suppletie is het op het moment van overgang voor de 
werknemer geldende bruto maandsalaris inclusief de looncomponenten zoals 
deze gelden voor de sociale verzekeringswetgeving. 

6.1.3 De aanvulling bedraagt: 
Gedurende de eerste 12 maanden na overgang: 100% van het verschil. 

6.2 Terugkeergarantie na verbreken arbeidsovereenkomst nieuwe werkgever 

6.2.1 Als de (pré)mobiliteitskandidaat elders een arbeidsovereenkomst aangaat, ver 
leent de werkgever, bij wijze van terugkeergarantie, desgevraagd eenmalig on 
betaald verlof voor de duur van maximaalljaar. 

6.2.2 Hiertoe wordt een beëindigingsovereenkomst opgemaakt waarin onder meer 
wordt afgesproken dat indien de werknemer geen gebruik maakt van de terug- 
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keergarantie, de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de periode zoals 
bedoeld in artikel 6.2.1. met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. 

6.2.3 Als de nieuwe arbeidsovereenkomst binnen één jaar op initiatief van de nieuwe 
werkgever wordt beëindigd en de werknemer hiervoor geen verwijt kan worden 
gemaakt, wordt de status van (pré)mobiliteitskandidaat hersteld met alle rech 
ten en plichten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan en de arbeidsovereenkomst. 
Alsdan wordt een nieuw PMP opgesteld, rekening houdend met de reeds ver 
streken duur van het eerste mobiliteitstraject. 

6.3 Opzegtermijn 

6.3.1 Bij vrijwillige uitdiensttreding behoeft de (pré)mobiliteitskandidaat de opzegter 
mijn niet in acht te nemen. 

6.4 Mobiliteitspremie plus extra premie 

6.4.1 De werknemer die uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van pré mobiliteit/ 
boventalligheid zijn dienstverband vrijwillig opzegt, ontvangt een mobiliteits 
premie (inclusief eindejaarsuitkering (EJU) en vakantietoeslag (VT) naar rato, ex 
clusief overige toeslagen). Afspraken worden vastgelegd in een beëindigings 
overeenkomst. Wel dient naar het oordeel van de werkgever door het opzeggen 
van de werknemer een bijdrage geleverd te worden aan het daadwerkelijk voor 
komen of verminderen van boventalligheid. 

6.4.2 De mobiliteitspremie geldt eveneens voor de remplaçant die zijn dienstverband 
vrijwillig opzegt (zie verder artikel 7.2 van dit Sociaal Plan). 

6.4.3 De werknemer die gebruik maakt van de mobiliteitspremie, ziet daarmee af van 
de rechten die uit dit Sociaal Plan volgen en kan dan geen beroep doen op ande 
re faciliteiten en maatregelen uit dit Sociaal Plan. 

6.4.4 De hoogte van de mobiliteitspremie is: 
• dienstverband van 0 tot 10 jaar: 
• dienstverband van 10 tot 20 jaar: 
• dienstverband van 20 tot 30 jaar: 
• dienstverband van 30 jaar of meer: 

2 bruto maandsalarissen 
4 bruto maandsalarissen 
6 bruto maandsalarissen 
8 bruto maandsalarissen 

6.4.5 De mobiliteitspremie kan worden verhoogd met een extra premie en wordt toe 
gekend volgens onderstaande tabel. 

Als de datum uit dienst* is dan ontvangt de werknemer een extra 
premie bovenop de mobiliteitspremie van 

binnen 2 maanden na datum pré mobiel/boventallig + 4 bruto maandsalarissen 
binnen 4 maanden na datum pré mobiel/boventallig + 3 bruto maandsalarissen 
binnen 6 maanden na datum pré mobiel/boventallig + 2 bruto maandsalarissen 
* De datum uit dienst is de datum dat de arbeidsovereenkomst geëindigd is. 
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6.4.6 De premie bij 6.4.4. als de extra premie bij 6.4.5. wordt toegekend zowel bij de 
start van de pré mobiliteit als wel bij de start van de boventalligheid. 

6.4.7 De mobiliteitspremie, inclusief eventuele extra premie, kan maximaal € 45.000 
bruto (vijfenveertigduizend euro) bedragen voor de actief mobiele werknemer 
c.q. mobiliteitsingskandidaat met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. 

6.4.8 De mobiliteitspremie, inclusief extra premie, is voor de actief mobiele werkne 
mer C.q. mobiliteitskandidaat met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
gemaximeerd tot het salaris dat hij zou hebben tot einde arbeidsovereenkomst, 
doch bedraagt nooit meer dan € 45.000 bruto (vijfenveertigduizend euro). 

6.5 Kwijtschelding studiekosten/verhuiskosten 

6.5.1 Voor werknemer die vrijwillig uit dienst treedt, geldt geen terugbetalingsver 
plichting van studiekosten en verhuiskosten: per datum uitdiensttreding wordt 
de (restant)schuld kwijtgescholden. 

6.6 Jubileumuitkering 

6.6.1 De werknemer die binnen één jaar na vrijwillig vertrek recht heeft op een 
jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij vertrek uitbetaald. De jubileumuitke 
ring wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling 
kent en de diensttijd bij Meander meerekent bij de bepaling van het aantal 
dienstjaren. 

7. BEËINDIGING 

Dit hoofdstuk beschrijft die situaties waarin beëindiging van het dienstverband aan de orde 
is. Deze situaties kunnen betrekking hebben op opzegging van de arbeidsovereenkomst door 
een niet-boventallige medewerker (remplaçantenregeling), vrijwillige keuze voor beëindiging 
door de mobiliteitskandidaat of situaties waarin het mobiliteitstraject niet heeft geleid tot 
herplaatsing. 

7.1 Nieuwe baan of andere oplossing gevonden 

7.1.1 De mobiliteitskandidaat die erin slaagt een nieuwe baan te vinden, zegt zo spoe 
dig mogelijk zijn baan bij Meander op. Hij zal niet aan de opzegtermijn worden 
gehouden. 

7.1.2 Als de mobiliteitskandidaat kiest voor een oplossing waardoor hij niet meer be 
schikbaar is voor het mobiliteitstraject treden werkgever en mobiliteitskandidaat 
in overleg om te komen tot een beëindiging van het dienstverband. Hiertoe 
wordt met wederzijds goedvinden een beëindigingsovereenkomst opgesteld. 
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7.2 Remplaçantenregeling 

7.2.1 De remplaçant (plaatsmaker) is werkzaam binnen het organisatieonderdeel 
waarbinnen de reorganisatie plaatsvindt maar is na toepassing van het afspiege 
lingsprincipe niet als boventallige aangewezen. Hij kan binnen vier weken na het 
besluit van de Raad van Bestuur vrijwillig zijn dienstverband opzeggen. Hierbij 
gelden de volgende voorwaarden: 

• De remplaçant maakt plaats voor een boventallige collega die afkomstig is uit 
hetzelfde organisatieonderdeel (een remplaçant kan ook voortkomen uit een 
ander organisatie-onderdeel als een op een is komen vast te staan dat er 
daadwerkelijk sprake is van plaatsmaken). Plaatsing op de vrijgekomen forma 
tie vindt plaats op basis van de plaatsingsvolgorde, zoals beschreven in artikel 
3.2.2. 

• De remplaçant is op het moment dat hij aangeeft zijn dienstverband vrijwillig 
te willen beëindigen alsmede op de daadwerkelijke datum van beëindiging, 
niet arbeidsongeschikt. 

• De werkgever is op het moment dat de remplaçant aangeeft zijn dienstver 
band vrijwillig te willen beëindigen alsmede op de daadwerkelijke datum van 
beëindiging, niet voornemens de arbeidsovereenkomst - om andere redenen 
dan reorganisatie - met de remplaçant te beëindigen. 

• De niet geplaatste of boventallige werknemer wordt in de vrijgekomen functie 
van de remplaçant geplaatst. 

• De werkgever stemt met het verzoek van de remplaçant in tenzij zwaarwe 
gende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten. 

7.2.2 Beëindiging vindt plaats met wederzijds goedvinden; afspraken worden vastge 
legd in een vaststellingsovereenkomst. 

7.2.3 De remplaçant ontvangt een remplaçantenvergoeding gebaseerd op de mobili 
teitspremie zoals beschreven in artikel 6.4 van dit Sociaal Plan. 

7.3 Voorstellen van werkgever of werknemer 

7.3.1 De mobiliteitskandidaat kan, nadat het mobiliteitstraject is gestart, de werkgever 
voorstellen doen die leiden tot verbetering of realisering van (nieuw) toekomst 
perspectief. De voorstellen worden beoordeeld naar de voor de mobiliteitskan 
didaat geldende situatie. 

7.3.2 De werkgever kan de mobiliteitskandidaat voorstellen doen ter zake van afkoop 
van rechten uit het Sociaal Plan. 

7.4 Geen herplaatsing gerealiseerd na het externe begeleidingstraject 

7.4.1 Als aan het einde van de in het PMP overeengekomen termijn van het traject de 
inspanningsverplichtingen van beide partijen niet tot resultaat hebben geleid, 
wordt (al dan niet in overleg met een externe bureau) bekeken wat het reële 
perspectief op dat moment is: Op basis hiervan en van de tussentijdse evaluaties 
wordt, als dit de kans op het vinden van een nieuwe functie naar het oordeel van 
de werkgever vergroot, besloten tot verlenging van het begeleidingstraject. 
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Bij verschil van inzicht wordt de kwestie binnen tien werkdagen voorgelegd aan 
de ASB. 

7.4.2 Als na afloop van het mobiliteitstraject, zoals overeengekomen in het PMP, aan 
toonbaar blijkt dat: 

• werkgever alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mag worden verwacht om 
een individuele werknemer te begeleiden in het mobiliteitstraject, maar dit 
niet is gelukt, en 

• werkgever zijn verplichtingen uit het Sociaal Plan ten aanzien van het PMP is 
nagekomen, 

kan in de eindevaluatie van het mobiliteitstraject de conclusie zijn dat ondanks 
alle inspanningen geen plaatsing tot stand is gekomen. 

Als werkgever en werknemer van mening zijn dat alles is gedaan wat in redelijk 
heid en billijkheid van partijen mag worden verwacht, vindt er op uitnodiging van 
de werkgever een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer over het toe 
komstperspectief en -mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden die besproken 
kan worden is het beëindigen van het dienstverband met de werknemer en de 
voorwaarden waaronder beëindiging plaatsvindt. 

Als over individueel maatwerk geen afspraken kunnen worden gemaakt, wordt 
de kwestie binnen tien werkdagen voorgelegd aan de ASB om de ontstane situa 
tie te beoordelen. 

Als de ASB oordeelt dat werkgever en werknemer de verplichtingen uit het Soci 
aal Plan en het PMP zijn nagekomen, kan de werkgever besluiten de arbeids 
overeenkomst te beëindigen. 

Als de ASB oordeelt dat werkgever en werknemer de verplichtingen uit het Soci 
aal Plan en het PMP onvoldoende zijn nagekomen, wordt het PMP in overleg tus 
sen werkgever en werknemer bijgesteld. 

8. ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING 

Een reorganisatie kan ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers. De toepassing 
van het Sociaal Plan dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Daarom bestaat de mogelijk 
heid voor de werknemer en voor Meander om de Adviescommissie Sociale Begelei 
ding in te schakelen. De spelregels hiervoor staan hieronder beschreven. 

8.1 Taak 

Op verzoek van de werknemer of op verzoek van Meander adviseert de com 
missie over de toepassing van de bepalingen van dit Sociaal Plan. De commissie 
brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit 
aan Meander en aan de Ondernemingsraad. 
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8.2 Bezwaar 

Tegen een (voorlopig) besluit op grond van het Sociaal Plan kan de betrokken 
werknemer binnen twee weken gemotiveerd bezwaar aantekenen bij Meander. 
Meander neemt op het bezwaarschrift een (definitief) besluit nadat de Advies 
commissie Sociale Begeleiding advies heeft uitgebracht. 

8.3 Verplichte adviesaanvragen 

Meander is verplicht de commissie om advies te vragen, als zij van plan is: 
a. een besluit te nemen bij gebrek aan overeenstemming met de werkne 

mer, 
b. een werknemer op non actief te stellen in relatie tot de uitvoering van 

het sociaal plan, 
c. een werknemer te ontslaan; 
d. een beroep op de hardheidsclausule door de werknemer niet te honore 

ren. 

8.4 Belangenbehartiging werknemer 
Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen 
met betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Plan bij de 
commissie te bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich door een 
derde te laten bijstaan. 

8.5 Samenstelling 

De commissie bestaat uit vijf leden, niet zijnde lid van de Raad van Bestuur of 
lid van de Ondernemingsraad, waarbij: 

a. Eén lid en een plaatsvervangend lid wordt voorgedragen door de On 
dernemingsraad; 

b. Eén lid en een plaatsvervangend lid wordt voorgedragen door de werk 
gever; 

c. Eén lid, tevens voorzitter wordt voorgedragen door de werkgever en de 
ondernemingsraad gezamenlijk. 

d. Met ingang van 1 januari 2016 zal de commissie uit externe leden be 
staan. 

8.6 Reglement 

De commissie stelt zo snel als mogelijk na haar aantreden een huishoudelijk re 
glement vast waarin haar werkwijze wordt vastgelegd. Direct na de vaststelling 
van haar huishoudelijk reglement verstrekt de commissie een exemplaar hier 
van aan Meander en aan de Ondernemingsraad. 

8.7 Bevoegdheden 

De commissie heeft het recht tot het horen van de betrokken werknemer, de 
direct leidinggevende(n) en van deskundigen. De eventuele kosten van deze 
deskundigen worden door Meander gedragen voor zover deze daarmee heeft 
ingestemd. 
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8.8 Geheimhouding 

Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt 
een geheimhoudingsplicht. 

8.9 Uitbrengen advies 

De commissie brengt zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken na inschake 
ling, advies uit over de voorgelegde kwestie. De commissie kan deze termijn 
eenmaal met één week verlengen. De adviezen van de commissie worden 
schriftelijk verzonden aan Meander en aan de werknemer. 

8.10 Afwijken advies 

Het advies van de commissie is een zwaarwegend advies waarvan slechts ge 
motiveerd, op basis van zwaarwichtige gronden, kan worden afgeweken. 

9. BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES 

Actieve mobiliteit 
De werknemers die werkzaam zijn binnen een organisatieonderdeel waar naar ver 
wachting een reorganisatie zal plaatsvinden waarbij een deel van de werknemers niet 
geplaatst kan worden door het vervallen of wijzigen van functies. Gelet op het doel 
van actieve mobiliteit moet deze fase op een dusdanig tijdstip ingaan dat het voor de 
werknemer in de gegeven tijd reëel is om zijn inzetbaarheid te verbreden of mobili 
teit op gang te brengen. De werknemer is nog niet boventallig verklaard en er is nog 
geen definitief besluit van de Raad van Bestuur over een reorganisatie. Op de actief 
mobiele werknemer zijn de mobiliteitsbevorderende faciliteiten zoals beschreven in 
Hoofdstuk 5 van dit Sociaal Plan van toepassing. 

Afspiegeling 
Voor het bepalen van welke werknemer geplaatst wordt en welke werknemer niet 
geplaatst kan worden geldt het afspiegelingsbeginsel. Het gaat dan om de vraag wie 
als eerste niet in aanmerking komt voor de betreffende functie. Afspiegeling is be 
doeld om de leeftijdsopbouw vóór en ná de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk te 
houden. Voorafgaande aan de indeling in de vijf leeftijdsgroepen komen werknemers 
die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt als eerste in aanmerking voor 
de status boventalligheid. 

• Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies op 
basis van de leeftijdsopbouw binnen die categorie. Het personeel van de catego 
rie 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 en van 55 
jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep 
de werknemer met het kortste dienstverband als eerste boventallig verklaard. 

Anciënniteit 
Het aantal dienstjaren dat een werknemer aaneengesloten heeft doorgebracht bij 
Meander en diens rechtsvoorganger(s). Onder aaneengesloten wordt verstaan dat 
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een onderbreking van 3 maanden of minder de voorgaande diensttijd meetelt. Met 
ingang van 1 juli 2015 wordt onder aaneengesloten verstaan dat een onderbreking 
van 6 maanden of minder de voorgaande diensttijd meetelt. De tijd van de onderbre 
king telt niet mee. 

Beëindigingsovereenkomst 
Onder een beëindigingsovereenkomst wordt verstaan een document dat in onderling 
overleg tussen werkgever en werknemer tot stand is gekomen en waarin de voor 
waarden zijn vastgelegd waaronder de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen 
ophoudt te bestaan. 

Belangsteil i ngsgesprek 
Het gesprek waarin (onder meer) aan de orde komt welke voorkeur de boventallige 
werknemer heeft ten aanzien van het nieuwe formatieplaatsenplan. Individuele af 
spraken worden tijdens dit gesprek geïnventariseerd. Als afspraken niet schriftelijk 
zijn vastgelegd, vindt deze vastlegging alsnog plaats. 

Besluit Raad van Bestuur 
Het besluit van de Raad van Bestuur genomen inzake een reorganisatie na advies van 
de Ondernemingsraad. 

Boventallig 
Een werknemer is boventallig als zijn functie vervalt en hij niet direct geplaatst kan 
worden in een passende functie binnen het te reorganiseren organisatieonderdeel. 
Van boventalligheid is sprake als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk 
is meegedeeld. 

Detachering 
De werknemer met de status pré mobiliteit en de werknemer met de status boven 
talligheid kan met instemming van de werknemer, voor de duur van een vooraf afge 
sproken periode, worden gedetacheerd bij een andere organisatie. De arbeidsover 
eenkomst met de werkgever blijft volledig van kracht en kosten die direct verband 
houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. 

Dezelfde functie 
De functie die met de werknemer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen 
dan wel die de werknemer vervulde direct voorafgaand aan de reorganisatie en die 
ongewijzigd terugkomt in de nieuwe organisatie. "Mens volgt werk" is van toepas 
sing, wat betekent dat de werknemer een aanbod van dezelfde functie niet kan wei 
geren. 

Externe begeleiding van werk naar werk 
Het externe begeleidingstraject is gericht op het vinden van een passende functie 
buiten Meander. 
Hierbij wordt de boventallige werknemer in principe begeleid vanuit een extern bu 
reau. Gedurende dit begeleidingstraject houdt de mobiliteitsadviseur van Personeel 
& Organisatie de regie over het mobiliteits- en begeleidingstraject. Als tijdens deze 
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fase binnen Meander een passende functie beschikbaar komt, wordt de werknemer 
hierop geplaatst. 

Formatieplaats / fte 
Een formatieplaats / fte (fulltime equivalent) is een rekeneenheid om het aantal ar 
beidsuren van een functie uit te drukken. Eén formatieplaats is gelijk aan een voltijds 
dienstverband (1 fte = 36 uur). Voor AMS voltijdsdienstverband (1 fte = 45 uur). 

Formatieplaatsenplan 
Een indicatief overzicht van functies en formatieplaatsen in de oude en nieuwe orga 
nisatie met een omschrijving van eisen, omvang, inhoud en niveau van alle functies. 

Functieniveau 
De indeling van de functie met de Functiewaarderingssystematiek voor de Gezond 
heidszorg (FWG). 

Geschikte functie 
Een functie die buiten het domein passende functie valt, door de werkgever wordt 
aangeboden en die de werknemer bereid is te accepteren. 

Gewijzigde functie 
Een gewijzigde functie is een functie waarbij er verandering plaatsvindt in de te ver 
richten werkzaamheden en / of in de op te leveren resultaten en / of in de functie 
eisen en / of in de competenties en verantwoordelijkheden. Deze verandering in de 
functie is geen wezenlijke verandering, er vindt ook geen wijziging in FWG-indeling 
plaats. 

Herplaatsingskandidaat 
De werknemer die om (medische of andere) reden niet meer duurzaam terug kan ke 
ren in de eigen functie. 

Interne herplaatsing 
Plaatsing van de mobiliteitskandidaat in dezelfde of een andere passende functie 
binnen Meander. 

Mobiliteitsskandidaat 
De werknemer die als gevolg van een reorganisatie boventallig is geworden en in 
aanmerking komt voor herplaatsing en alle andere mogelijke faciliteiten die het Soci 
aal Plan biedt. 

Nieuwe functie 
Nieuwe functies zijn functies waarvan de daadwerkelijk te verrichten werkzaamhe 
den en op te leveren resultaten, functie-eisen, competenties en verantwoordelijkhe 
den wezenlijk anders zijn dan een functie die al voor de reorganisatie bestond binnen 
het te reorganiseren organisatieonderdeel. 
Het verschil tussen een bestaande en een nieuwe functie blijkt uit de inhoud van de 
functiebeschrijving en/of het functieniveau en uit het reorganisatieplan. 
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Overplaatsing 
Er is sprake van overplaatsing als de functie van de werknemer blijft bestaan, maar 
binnen een ander organisatieonderdeel wordt uitgeoefend. 

Passende functie 
Een passende functie is een bestaande of nieuwe functie die voor wat betreft niveau 
en/of inhoud van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ron 
den opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en - omstandigheden en ar 
beidsduur huidig dienstverband, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opge 
dragen. Hieronder wordt ook begrepen de werknemer die binnen een redelijke ter 
mijn (in beginsel één jaar) kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passen 
de functie is een functie op een gelijk of maximaal één (1) niveau lager of hoger 
salarisniveau. 

Peildatum 
De datum van het besluit van de Raad van Bestuur over de reorganisatie, gehoord 
het advies van de Ondernemingsraad. Op de peildatum wordt als het ware een foto 
gemaakt van het personeelsbestand van het te reorganiseren organisatieonderdeel. 
Deze datum wordt gehanteerd voor afspiegeling ter vaststelling van boventalligheid. 

Persoonlijk mobiliteitsplan (PMP) 
Beschrijving van activiteiten die werknemer en werkgever verrichten gedurende het 
mobiliteitstraject en het begeleidingstraject van werk-naar-werk, gericht op een 
nieuw en haalbaar toekomstperspectief, daarin onder meer begrepen de looptijd, 
wijze van begeleiding, beschikbare instrumenten, evaluatiemomenten, scholingsacti 
viteiten en beschikbaar budget. Ook wordt opgenomen welke werkzaamheden nog 
door de boventallige werknemer worden verricht gedurende het mobiliteitstraject. 
Werknemer tekent voor dit document. Vastlegging van tussentijdswijzigingen en/of 
toevoegingen worden eveneens door de werknemer ondertekend. 

Remplaçant 
De werknemer die niet boventallig is en die met zijn vrijwillige uitdiensttreding een 
op een plaatsmaakt voor een boventallige collega of een collega die mogelijk niet ge 
plaatst kan worden binnen het te reorganiseren organisatieonderdeel. De remplaçant 
kan ook de werknemer zijn uit een ander organisatieonderdeel mits deze een op een 
plaats maakt voor een boventallige collega. 

Reorganisatie 
Een verandering in de organisatiestructuur, werkprocessen of formatie met arbeids 
rechtelijke en/of arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor één of meer werknemers als 
gevolg van een besluit door of namens de Raad van Bestuur. In het proces van reor 
ganisatie zijn twee fasen te onderscheiden: 
1. Pré mobiliteit 
2. Boventalligheid 
In deze fasen worden door de werkgever maatregelen genomen om de negatieve ge 
volgen van reorganisaties voor werknemers, zo veel mogelijk te voorkomen en te 
verminderen. 
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Uitwisselbare functie 
Uitwisselbare functies zijn, conform de beleidsregels van het UWV, banen die verge 
lijkbaar zijn wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en cernpeten 
ties. niveau en beloning. De factoren voor de vaststelling van de uitwisselbaarheid 
van functies, dienen in onderlinge samenhang te worden beoordeeld. Een werkne 
mer moet vrijwel direct inzetbaar zijn in de andere - uitwisselbare- functie. 

Werkgever 
Stichting Meander Medisch Centrum, statutair gevestigd te Amersfoort. 

Werknemer 
De natuurlijke persoon die op basis van een (Ieer)arbeidsovereenkomst in loondienst 
is van Meander zoals opgenomen in de Hoofdstuk 1.1.1 b van de Cao Ziekenhuizen of 
Hoofdstuk 1 van de AMS. 
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BIJLAGE 1: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET MOBILITEITSTRAJECT 

Hieronder wordt het proces van herplaatsing en begeleiding van werk naar werk schema 
tisch en op hoofdlijnen weergegeven. 
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