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Veranderingen binnen de gezondheidszorg volgen elkaar steeds sneller op. Patiënten maar ook andere 
stakeholders hebben andere verwachtingen van het ziekenhuis, er wordt meer digitaal gewerkt, het 
vei-werven en gebruiken van gezondheidsdata wordt steeds belangrijker, er vindt concentratie en 
deconcentratie van (complexe) zorg plaats, zowel tussen de ziekenhuizen als ook tussen ziekenhuis en de 
eerste lijn, enz. De impact, die deze veranderingen hebben op het MCL, is groot en zal naar ve1-wachting 
de komende jaren nog groter worden. Het MCL streeft ernaar om tijdig in te spelen op deze 
ontwikkelingen, waardoor reorganisaties kunnen worden voorkomen dan wel zo klein mogelijk in omvang 
zullen zijn. 

Bij alles wat het MCL doet draait het uiteindelijk om het creëren van waarde voor patiënten en in breder 
perspectief voor de maatschappij. De mate waarin we daar in slagen, bepaalt de relevantie en het succes 
van de organisatie. Het succes van de organisatie wordt op zijn beurt weer bepaald door de mensen die er 
werken. De focus ligt op waarde creëren voor de patiënt tegen aanvaardbare kosten door gemotiveerde 
enthousiaste medewerkers. 

Het MCL hecht eraan om in goed overleg met de vakorganisaties afspraken te maken over het regelen van 
de gevolgen van de hierboven genoemde organisatieveranderingen en reorganisaties voor werknemers. Deze 
afspraken hebben de bedoeling de nadelige sociale gevolgen voor de werknemers zo veel mogelijk te 
voorkomen of te reduceren. Uitgangspunt is dat iedereen ' van werk naar werk' gaat. Hierbij hebben we 
steeds de menselijke maat voor ogen gehad. De doelstelling van het vinden van ander werk is dat de 
werknemer ook na de reorganisatie een functie vervult (in- of extern) die aansluit bij zijn/haar capaciteiten. 

Het MCL streeft met dit Sociaal Plan naar een open en eigentijdse relatie tussen werkgever en werknemer die 
gekenmerkt wordt door een evenwichtige verantwoordelijkl1eidsverdeling. Als het werk van de werknemer 
ve1plaatst wordt, zal de werkgever de werknemer stimuleren zijn werk te volgen. Zo kan in de 
overgangsperiode op verzoek van de werknemer flexibel met werktijden worden omgegaan. Als werknemers 
na het doorlopen van de procedure personele invulling niet geplaatst h.7.mnen worden, geeft de werkgever 
professionele en optimale ondersteuning bij het zoeken naar ander werk. De werkgever zet waar mogelijk in 
op doorstroming naar functies in de zorg. \Vanneer de werknemer in deze fase geen passende functie vindt 
in de daartoe bestemde duur van het begeleidingstraject, geeft de werkgever de werknemer eveneens 
professionele en optimale ondersteuning bij het zoeken naar een passende of een geschikte functie. Het 
vinden van ander werk is daarmee een proces met gezamenlijke belangen waarbij werkgever en werknemer 
ieder een eigen verantwoordelijk11eid hebben. 

De werkgever en de vakorganisaties beogen met dit Sociaal Plan een evenwichtig en goed pakket van 
maatregelen, faciliteiten en tegemoetkomingen aan werknemers van het MCL te bieden. 
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Hoofdstuk 1 Uitgangspunten 

Artikel 1.1 Doel Sociaal Plan 

Sociaal Plan 2017 - 2020 

Medisch Centrum Leeuwarden BV 

1. Dit Sociaal Plan beoogt de nadelige gevolgen voor medewerkers van reorganisaties die binnen de 
looptijd van dit Sociaal Plan gaan plaatsvinden, zoveel mogelijk op te vangen. Het Sociaal Plan
voorziet daartoe in een serie maatregelen in aanvulling op of als uitwerking van de CAO.

2. Dit Sociaal Plan is erop gericht medewerkers van wie hun functie is komen te ve1-vallen,-te begeleiden
met als doel van werk naar werk te komen.

3. Dit Sociaal Plan is er ook op gericht om medewerkers die het risico lopen hun functie te verliezen op
tijd te ondersteunen bij de oriëntatie op en/ of keuze voor een andere toekomst, binnen of buiten
MCL.

4. Uitgangspunt voor alle betrokken partijen is geen gedwongen ontslag. Alle inzet is gericht op het
herplaatsen van de medewerkers. De boventallige medewerker wordt daarbij begeleid door het
loopbaanadviescentrum van MCL en waar nodig door een extern loopbaanadviesbureau.

5. In individuele gevallen waarin na afloop van de afgesproken periode het herplaatsingstraject
onverhoopt niet succesvol is, (zie 4. 7 persoonlijk mobiliteitsplan), of als eerder blijkt dat er geen
enkele mogelijkheid meer openstaat, maken werkgever en werknemer gezamenlijk de balans op. Zij
proberen gezamenlijk te komen tot een passende oplossing in de breedste zin van het woord.

6. Indien er zich, naar het gezamenlijk oordeel van partijen bij dit Sociaal Plan, bijzondere
omstandigheden voordoen waardoor van MCL in alle redelijkheid niet verlangd kan worden dat zij
zich aan het Sociaal Plan houdt, dan treden partijen in overleg om te komen tot een wijziging van het
Sociaal Plan, dan wel tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan. Dit besluit behoeft de instemming
van beide partijen.

Artikel 1.2 Looptijd, werkingssfeer en bezwarenadviescommissie 
1. Dit Sociaal Plan is van toepassing op

medewerkers van wie binnen de looptijd van dit plan de functie door een reorganisatie komt te 
vervallen of in formatie terugloopt en boventallig zijn verklaard; 
medewerkers die door vrijwillig vertrek uit de organisatie daadwerkelijk een functie vrijmaken 
voor een boventallig verklaarde medewerker; dit laatste is ter beoordeling van de werkgever; 
medewerkers die behoren tot een pre-mobiliteitsgroep zoals bedoeld in hoofdstuk 3. 

2. Dit Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op medewerkers die in dienst zijn van de werkgever met
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Voor
medewerkers met een tijdelijk dienstverband geldt dit Sociaal Plan voor de duur van hun contract.
Het Sociaal Plan is tevens van toepassing op pool-/MUP medewerkers die 12 maanden voorafgaand
aan de reorganisatie gemiddeld 20 uur per maand of meer hebben gewerkt in het organisatie
onderdeel,

3. Dit Sociaal Plan regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de personele en rechtspositionele
gevolgen van de reorganisatie. De bepalingen van dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen op
basis van de CAO.

4. Dit plan treedt in werking op 1 oktober 2017 en is geldig tot 1 oktober 2020.
5. De looptijd van dit Sociaal Plan laat onverlet dat bepalingen op grond van hun inhoud ook nadien

van toepassing zullen blijven.
6. Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het

oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen, zoals politieke
besluitvorming met ernstige gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

7. De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit plan.
8. Bij bezwaren inzake de toepassing van dit Sociaal Plan kunnen werkgever en medewerkers zich

wenden tot c.q. advies inwinnen bij de bezwarenadviescommissie.
9. De kosten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 1.3 Hardheidsclausule 
1. In gevallen waarin dit sociaal plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele medewerker zal

de werkgever in de voor de medewerker gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken.
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2. Indien tussen werkgever en medewerker verschil van mening bestaat over toepassing van de
hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van inzicht ter advisering voorgelegd aan de
bezwarenadvies commissie.

Artikel 1.4 Inspanningsverplichtingen 
Voor werkgever en medewerker geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en goede 
trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 

Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen 

Werkgever: 
Medewerker: 

Bezwarenadvies commissie: 
CAO 
Anciënniteit: 

Boventallig: 

Pre-mobiliteitsgroep: 

Pre-mo bili tei tskandidaa t: 

Herplaatsingskandidaat: 

Plaatsmaker: 

Afspiegelings be gins el: 

Medisch Centrum Leeuwarden B.V. 
de persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een 
arbeidsovereenkomst voor(on)bepaalde tijd heeft met de werkgever. 
de commissie zoals bedoeld in hoofdstuk 9 en artikel 14.6 CAO. 
CAO Ziekenhuizen 
binnen het afspiegelingsbeginsel krijgt degene met het langste onafgebroken 
dienstverband bij de werkgever, en eventueel diens rechtsvoorgangers, 
voorrang. Daarbij zij opgemerkt, dat een dienstverband met een 
onderbreking van 6 maanden of korter geldt als onafgebroken. 
Bij gelijke uitkomst zal het aantal dienstjaren doorgebracht in de laatste 
functie de doorslag geven; met dien verstande dat degene met minder 
dienstjaren wijkt voor degene met meer dienstjaren. 
boventallig is de medewerker wiens functie is komen te vei-vallen of waarbij 
de formatie in zijn functiegroep is verminderd en die nog niet is herplaatst. 
De boventalligheid is schriftelijk bevestigd. 
vooruitlopend op een reorganisatie, zoals inkrimping of wijziging van de 
werkzaamheden, kan de werkgever na overleg met de ondernemingsraad 
binnen het betreffende organisatieonderdeel functies aanwijzen. Voor deze 
aangewezen functies bestaat voor de werknemer de reële kans om op 
(afzienbare) termijn boventallig te worden. 
medewerker in dienst van MCL op basis van een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd die mogelijk aangemerkt zal gaan worden als 
mobiliteitskandidaat in een verwachte organisatiewijziging. 
medewerker op wie wegens een organisatiewijziging zoals beschreven in dit 
Sociaal Plan van toepassing is en voor wie een andere functie binnen of 
buiten de organisatie wordt gezocht. 
een medewerker die in eerste instantie niet boventallig is, kan zich 
aanmelden met de vraag om plaats te maken. De directie zal dit verzoek al 
dan niet honoreren aan de hand van de criteria dat een 
herplaatsingskandidaat voldoet aan de functie-eisen van de hierdoor 
vrijgekomen functie en direct inzetbaar is. 
het afspiegelingsbeginsel wordt gehanteerd per categorie uitwisselbare 
functies op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie 
uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies 
wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: 

Van 15 tot 25 jaar 
van 25 tot 35 jaar 
van 35 tot 45 jaar 
van 45 tot 55 jaar 
van 55 jaar en ouder. 

Als vastgesteld is hoeveel formatie er in elke leeftijdscategorie blijft, wordt 
met behulp van anciënniteit in elke leeftijdsgroep van uitwisselbare functies 
vastgesteld wie er geplaatst worden. Dit leidt ertoe, dat de verdeling over de 
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