


Preambule 

Jeugdzorg in Nederland heeft zich in een relatief korte periode ontwikkeld tot een maatschappelijk 
gewaardeerde vorm van zorg voor kinderen, jongeren en ouders die vragen en problemen hebben 
bij het opgroeien en opvoeden. Vanuit de uitgangspunten van de Rechten van het Kind wordt door 
professionals binnen de Jeugdzorg samen met ouders en andere betrokkenen gewerkt aan het 
borgen van de veiligheid van kinderen en jongeren, en aan het bieden van een gezond 
levensperspectief. 

Jarabee is er van overtuigd dat de regie om te komen tot herstel ligt bij het gezin. Samen wordt er 
gezocht naar de oplossing zo dicht mogelijk in de omgeving van het kind, de jongere en/of de 
opvoeder. 
Alles draait daarbij om het versterken van de eigen kracht en de omgang met elkaar. Dit alles bij 
elkaar is de kracht van Jarabee: Jarabee Versterkt! 

Bij het vaststellen van dit doorlopend Sociaal Plan is de transitie zoals per 1 januari 2015 ingezet, 
voor een groot deel, maar nog niet volledig gerealiseerd. De nieuwe Jeugdwet is technisch 
geïmplementeerd, maar de processen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Daar bovenop komt het 
gegeven dat de korte termijn productie- en prestatieafspraken een enorme krachtsinspanning 
vragen. De economische omstandigheden zijn wederom niet gunstig. Bezuinigingen op het 
macrobudget Jeugdzorg en lokale budgetten gaan de komende periode verder door, in welke mate 
is niet goed voorspelbaar. 

Voor de komende jaren staat de transformatie op de agenda. Jarabee zal daarin volledig 
samenwerken met de gemeenten en andere partners in het werkveld. De consequenties die dit met 
zich meebrengt voor Jarabee als Jeugdzorgaanbieder zijn tot op heden niet helder. Behalve dat we 
weten dat een werkelijke transformatie van zorg veel verschuivingen met zich mee zal brengen. 
Tevens zal de komende periode moeten uitwijzen wat de gevolgen zijn van de marktwerking in 
Twente en andere regio's. Jarabee zal de eventueel hieruit voorvloeiende reorganisatieplannen en 
de daarmee gepaard gaande personele gevolgen, conform dit doorlopend Sociaal Plan trachten uit 
te voeren, maar kan hier, gegeven de onzekere situatie van dit moment, geen garanties over 
afgeven. 

Jarabee en de werknemersorganisaties hebben zorgvuldige spelregels voor een organisatiewijziging 
afgesproken en vastgelegd in dit doorlopend Sociaal Plan. Het doorlopend Sociaal Plan is bedoeld 
om nadelige gevolgen van een reorganisatie voor werknemers zoveel mogelijk te beperken in 
termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Het bevat procedures, 
maatregelen en regelingen om een zorgvuldige behandeling van de werknemer te waarborgen en 
bij verlies van functie de werknemer te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van een 
andere functie binnen dan wel buiten Jarabee. 

Het voorliggende sociaal plan ligt in het verlengde van het voorgaande sociaal plan, met 
uitzondering van de artikelen over de transitievergoeding en wachtgeldregeling. Deze artikelen zijn 
recent veranderd door wijzigingen in wetgeving en cao. Om de continuïteit van de strekking van 
het voorgaande sociaal plan te waarborgen zijn de wijzigingen zo beperkt mogelijk gehouden. 
Aan enkele wijzigingen viel niet te ontkomen omdat per 1 juli 2015 de Wet Werk en Zekerheid in 
werking is getreden en kaders, systematiek en terminologie uiteraard in lijn met deze wet moesten 
zijn. 

Permanente bredere inzetbaarheid en actief de eigen ontwikkelmogelijkheden van werknemers 
gebruiken is daarbij van belang en zal door Jarabee gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Van 
werknemers wordt verwacht dat zij flexibel zijn en actief meewerken aan het bevorderen van de 
eigen mobiliteit. Dit doorlopend Sociaal Plan zal hieraan bijdragen, zodat gedwongen ontslagen 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Het spreekt dan ook vanzelf dat Jarabee alles in het werk zal 
stellen om ervoor te zorgen dat werknemers zoveel mogelijk van werk naar werk worden begeleid . 
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1. Algemeen

1.1 Werkingssfeer 

Dit doorlopend Sociaal Plan is van toepassing op in dienst zijnde werknemers van Jarabee met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met uitzondering van paragraaf 7.13. 

Dit doorlopend Sociaal Plan is van toepassing in geval van reorganisatie zijnde een verandering in 
de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meer werknemers als gevolg van een 
besluit van of namens de Raad van Bestuur onder meer maar niet uitsluitend als gevolg van 
ontwikkelingen in het kader van of als gevolg van de transformatie in de Jeugdzorg. Onverlet de 
rechten, die de ondernemingsraden hebben op grond van de WOR en CAO Jeugdzorg. 

1.2 Andere bepalingen 

Bij de regelingen zoals beschreven in dit Sociaal Plan gelden onverminderd de bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek en de CAO Jeugdzorg. 

1.3 Cumulatie van aanspraken 

Indien een werknemer een aanspraak heeft uit hoofde van dit doorlopend Sociaal Plan, evenals een 
soortgelijke aanspraak heeft uit anderen hoofde, prevaleert laatstgenoemde aanspraak tenzij de 
aanspraak uit hoofde van dit Sociaal Plan gunstiger is voor de werknemer. 

1.4 Looptijd 

Het doorlopend Sociaal Plan treedt op het moment van ondertekening in werking en is geldig tot en 
met 31 december 2017. Wijzigingen worden door partijen doorgevoerd als regelingen in dit plan 
strijdig zijn met wet of CAO Jeugdzorg. Dergelijke wijzigingen zullen vooraf worden toegezonden 
naar de vakbonden en de ondernemingsraad en zijn bindend voor de werknemers waarop het 
Sociaal Plan van toepassing is. Drie maanden voor het verstrijken van de looptijd zullen partijen 
het Sociaal Plan evalueren, waarbij de eventuele wenselijkheid en/of noodzakelijkheid van 
verlenging zal worden meegenomen. 

1.5 Hardheidsclausule 

Het doorlopend Sociaal Plan wordt ten behoeve van de werknemers opgesteld. Het kan voorkomen, 
dat de uitwerking van de overeenkomst in een individuele situatie voor een werknemer onbillijk 
uitpakt. In een dergelijke situatie zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin 
afwijken. In die gevallen waarin het doorlopend Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever 
handelen in de geest van het doorlopend Sociaal Plan. Indien tussen werkgever en werknemer 
verschil van mening ontstaat over toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil van 
mening ter beoordeling voorgelegd aan de bezwarencommissie. 

1.6 Wijzigingen 

Indien de werkgever van mening is dat mogelijk gedwongen ontslagen niet te voorkomen zullen 
zijn, dan zal hij voorafgaande aan het besluit tot reorganisatie de betrokken vakbonden 
informeren, met als doel binnen een maand te komen tot eventuele wenselijke c.q. noodzakelijk 
aanvullende/gewijzigde afspraken ten aanzien van dit Sociaal Plan. Deze afspraken gelden dan als 
aanvullende maatregelen en faciliteiten in het kader van de betreffende reorganisatie en worden 
onderdeel van dit Sociaal Plan. 

Deze bepaling geldt ook in geval de Wet Overgang van ondernemingen van toepassing zijn . 
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2. Begripsbepalingen

Afspiegelingsbeginsel 
Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies op basis van de 
leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie ( 15-24 jaar; 25-34 jaar; 35-44 jaar; 45-54 jaar; 
55 jaar en ouder). 

Toelichting: De vaststelling van de bovenformativiteit (of ontslag) vindt zodanig plaats dat 
de leeftijdsopbouw binnen de leeftijdscategorieën vóór en na de inkrimping 
verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de 
werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor de status van boventallige 
werknemer voorgedragen. 

De afspiegeling vindt plaats conform de door UWV Werkbedrijf daarvoor gehanteerde regels. 

Anciënniteit 
Het aantal dienstjaren, aaneengesloten doorgebracht bij de huidige werkgever en diens 
rechtsvoorgangers. Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan, dat bij onderbreking van 
de diensttijd met een periode langer dan zes maanden, de voorafgaande diensttijd niet meetelt. De 
duur van één of meer arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd die met een tussenpoos van 
minder dan zes maanden voorafging(en) aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt 
voor de bepaling van de anciënniteit meegenomen. Indien er reeds een dienstverband met 
werknemer bestond vóórdat deze de leeftijd van 18 jaar had bereikt, telt deze diensttijd niet mee, 
tenzij de omvang ervan meer dan 12 uur per week bedroeg. 

Boventalligheid 
Er is sprake van boventalligheid als de functie van de werknemer als gevolg van een reorganisatie 
komt te vervallen of als een functie in de nieuwe organisatie op basis van het formatieplaatsenplan 
in mindere aantallen voorkomt en de werknemer niet geplaatst kan worden. 
Voor het bepalen van de boventalligheid wordt het afspiegelingsbeginsel volgens de Beleidsregels 
van het UWV Werkbedrijf toegepast. 

Formatieplaats 
De formatieplaats is een eenheid waarin het aantal arbeidsuren per functie wordt uitgedrukt. Een 
formatieplaats komt overeen met een voltijds dienstverband. Indien sprake is van een 
formatieplaats, zijn de kosten van bezetting daarvan meegenomen in de lopende begroting. 
(Her)plaatsing geschiedt alleen op een formatieplaats. 

Functiegroep 
De categorie uitwisselbare functies waarop het afspiegelingbeginsel wordt toegepast indien niet alle 
functies binnen de categorie als zodanig komen te vervallen. 

Uitwisselbare functies 
Er is sprake van uitwisselbare functies indien functies naar functie-inhoud, vereiste kennis en 
vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. 
Daarbij dient sprake te zijn van wederkerigheid: werknemer A kan de functie van werknemer B 
vervullen en andersom. 

Geschikte functie 
Een functie, die buiten de definitie van passende functie valt, maar die de werknemer 
desondanks bereid is te accepteren. 

Herplaatsingsperiode 
Tijdens de herplaatsingsperiode zoekt de herplaatsingskandidaat actief naar werk, binnen of buiten 
Jarabee. De (maximale) duur van de herplaatsingsperiode is zes maanden (incl. de wettelijke 
opzegtermijn). De herplaatsingsperiode gaat in vanaf het moment dat een medewerker formeel 
boventallig wordt verklaard. 

Maandsalaris 
Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief vergoedingen 
en/of toeslagen, exclusief de vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering . 
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Omgekeerde afspiegeling 

De medewerker die op basis van het afspiegelingsbeginsel als laatste boventallig is verklaard, komt 
als eerste voor herplaatsing in aanmerking. 

Passende functie 

Een functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af 
te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden redelijkerwijs aan 
de werknemer kan worden opgedragen, daarin begrepen de functie waarvoor werknemer binnen 
een afzienbare tijd kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan 
maximaal één salarisschaal lager of hoger zijn ingedeeld en de omvang van de arbeidsduur kan 
maximaal 2 uur afwijken. 
Met afzienbare tijd wordt bedoeld een periode van maximaal zes maanden. 

Plaats van tewerkstelling 
De plaats, waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. 

Werkgever 

De rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie, Jarabee, Stichting voor 
Jeugdzorg in Twente, evenals haar rechtsvoorgangers in de zin van artikel 7:662 e.v. Burgerlijk 
Wetboek. 

Werknemer 

Degene met wie op het moment van ondertekening van het doorlopend Sociaal Plan al een 
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 van het Burgerlijk Wetboek bestaat voor 
onbepaalde tijd, of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd , terwijl op dat moment het totale 
dienstverband nog geen 2 jaar heeft geduurd. 

Werksoort 
Werk ingedeeld naar soort activiteiten/hulpvorm in de Jeugdzorg . 
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3. Uitgangspunten bij een reorganisatie

Onder een reorganisatie wordt verstaan: een geheel van maatregelen van organisatorische en 
financiële aard, ingegeven door beleid van de overheid, teneinde voor de onderneming een 
gezonde en verantwoorde basis voor verdere continuïteit van de exploitatie te scheppen. Voor de 
personele consequenties vanwege een reorganisatie worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

Behoud van werkgelegenheid 
Voor Jarabee als werkgever zijn de eerste uitgangspunten bij een reorganisatie: behoud van 
werkgelegenheid en het voorkomen van gedwongen ontslagen. Begeleiding van werk naar werk is 
hierbij een belangrijk instrument. 

Zorgvuldigheid 
Het doorlopend Sociaal Plan gaat uit van het 'zorgvuldigheidsbeginsel': zorgvuldigheid in alle 
processen en procedures in het kader van het doorlopend Sociaal Plan. Een reorganisatie zal voor 
werknemers leiden tot onzekerheid over het vervolg van hun loopbaan. Dit belast de werkgever 
met de verantwoordelijkheid de uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen bij de besluitvorming 
over de te nemen stappen; bij het op passende wijze betrekken van de Ondernemingsraad bij de 
uitvoering van een reorganisatie en bij het tijdig en zo volledig mogelijk informeren van 
werknemers over personele consequenties. Tot het zorgvuldigheidsbeginsel behoort ook dat 
Jarabee als werkgever te allen tijde de intentie heeft om daar waar nodig en mogelijk, met de 
werknemer, in lijn met dit Sociaal Plan, tot een gezamenlijke (maatwerk)oplossing te komen voor 
een ander toekomstperspectief, binnen of buiten de organisatie. 

Verantwoordelijkheid 
De werkgever en de werknemer zijn verplicht loyaal mee te werken en bij te dragen aan de 
uitvoering van het doorlopend Sociaal Plan. Voor beide partijen geldt een inspanningsverplichting 
om in redelijkheid, billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit 
doorlopend Sociaal Plan. Het zoeken naar in- en externe alternatieven om te komen tot een 
succesvolle overgang van werk naar werk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Concreet betekent deze inspanningsverplichting voor zowel de met boventalligheid bedreigde als 
uiteindelijk boventallig verklaarde medewerker dat hij/zij zich in dient te zetten voor het vinden 
van een functie intern en extern, onder andere doordat dè werknemer: 

• Actief gebruik zal maken van de mobiliteitsbevorderende faciliteiten;
• Actief zal zoeken naar interne en externe passende vacatures en daarop zal solliciteren;
• Een uitwisselbare of passende functie aanvaardt;
• Aangeboden training en scholing accepteert welke bijdraagt tot het verruimen van de

eigen herplaatsingsmogelijkheden.
Wanneer de werknemer aantoonbaar niet meewerkt aan de uitvoering van dit Sociaal Plan dan kan 
dit arbeidsrechtelijke consequenties hebben. 

Concreet betekent deze inspanningsverplichting voor Jarabee dat zij zich houdt aan de afspraken 
zoals vastgesteld in dit doorlopend Sociaal Plan. Daarnaast maakt Jarabee gebruik van haar 
netwerk door boventallige medewerkers onder de aandacht te brengen bij haar netwerkpartners . 

'-'" 
Jarabee 

versterkt 

6 van 22 

SOCIAAL PLAN 
versie 1.0 

d.d. 31 augustus 2016



4 Herplaatsingsprocedure 

4.1 Algemeen 

De herplaatsingsprocedure uit dit Sociaal Plan bestaat uit twee onderscheidende fasen, de 
vrijwillige fase en de niet-vrijwillige fase. Deze fases worden hieronder verder uitgewerkt. 

4.2 Vrijwillige fase 

Jarabee kiest er voor vrijwillige mobiliteit te stimuleren om hiermee op langere termijn gedwongen 
personele krimp te voorkomen. Vanaf de vaststelling van dit Sociaal Plan kan vrijwillig gebruik 
worden gemaakt van de mobiliteitsbevorderende faciliteiten, zoals beschreven staat in hoofdstuk 
7. Deze mogelijkheid geldt alleen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd met de beperking dat de mobiliteitsbevorderende faciliteiten alleen gelden voor
medewerkers waarbij de functie met boventalligheid wordt bedreigd of voor medewerkers die bij
een eventueel vertrek een mogelijk passende functie achterlaten die door een werknemer kan
worden ingevuld in een functiegroep die met boventalligheid wordt bedreigd. De medewerker kan
vrijblijvend een informatief gesprek aanvragen bij de manager. Indien de werknemer uiteindelijk
in aanmerking wenst te komen voor (één van de) mobiliteitsbevorderende faciliteiten dan bepaalt
de werkgever of het verzoek al dan niet wordt gehonoreerd. Vervolgens zullen met deze
werknemer concrete afspraken worden gemaakt en schriftelijk vastgesteld.

4.3 Niet-vrijwillige fase 

Indien in het kader van een reorganisatie de vrijwillige fase niet heeft geleid tot voldoende 
personele mobiliteit dan is Jarabee genoodzaakt alsnog over te gaan tot de niet-vrijwillige fase. 
Voorafgaande aan een reorganisatie zal middels een reorganisatieplan met bijbehorend 
formatieplaatsenplan worden beschreven wat het effect is van de organisatiewijziging op de 
bestaande functies en formatieplaatsen binnen de organisatie dan wel onderdelen daarvan. 

Een dergelijke organisatiewijziging brengt personele consequenties met zich mee. Aan de hand 
van het afspiegelingsbeginsel wordt vastgesteld welke medewerkers boventallig worden. 
Boventallige medewerkers krijgen de status van herplaatsingskandidaat. Hen worden faciliteiten 
geboden zoals beschreven in hoofdstuk 5, 6 en 7, met dien verstande dat aan medewerkers met 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een dienstverband korter dan 2 jaar uitsluitend 
de faciliteit van artikel 7 .13 wordt aangeboden. 

Er ontstaat boventalligheid in de volgende situaties: 
Het aantal arbeidsplaatsen binnen een bepaalde functie/werksoort wordt verminderd; 
Een bepaalde functie/werksoort wordt opgeheven. 

Het aantal arbeidsplaatsen binnen een bepaalde functie/werksoort wordt verminderd 
Boventalligverklaring van werknemers doordat het aantal arbeidsplaatsen binnen de bepaalde 
functie/werksoort wordt verminderd, geschiedt op basis van het afspiegelingsbeginsel. Boventallig 
verklaarde werknemers verkrijgen daarmee de status van herplaatsingskandidaat. 

Een bepaalde functie/werksoort wordt opgeheven 
Een bepaalde functie/werksoort wordt opgeheven wanneer deze in de nieuwe organisatie niet zal 
terugkomen. In dit geval worden alle werknemers met die functie/werksoort boventallig verklaard 
en verkrijgen daarmee de status van herplaatsingskandidaat. 

4.4 Herplaatsingsperiode 

Tijdens de herplaatsingsperiode zoekt de herplaatsingskandidaat actief naar werk, binnen of buiten 
Jarabee. De maximale duur van de herplaatsingsperiode is zes maanden. De herplaatsingsperiode 
gaat in vanaf het moment dat een medewerker formeel boventallig wordt verklaard. 
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4.5 Herplaatsingprocedure boventallige werknemers 

Voor de vervulling van interne vacatures , gedurende de herplaatsingsperiode, neemt de 
werkgever de volgende bepalingen in acht: 
1. Indien aan de boventallige werknemer, een functie wordt aangeboden, wordt de volgende

volgorde in acht genomen:
Uitwisselbare functie; 
Passende functie; 
Geschikte functie. 

2. Met de werknemer die niet direct is herplaatst op een passende functie, in de gewijzigde
organisatie, wordt een gesprek gevoerd. Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk
mobiliteitsplan. Onderdeel van dit mobiliteitsplan is het belangstellingsregistratieformulier. Aan
het plan kunnen door de werknemer niet rechtstreeks herplaatsingsrechten worden ontleend,
het is een tussen werkgever en werknemer uitgesproken intentie voor een route welke gevolgd
kan worden, indien de omstandigheden dat mogelijk maken. In het mobiliteitsplan wordt
vastgelegd of/en van welke mobiliteitsbevorderende faciliteiten (hoofdstuk 7) de werknemer
gebruik kan maken. Bij herplaatsing zijn de faciliteiten bij herplaatsing (hoofdstuk 6) van
toepassing.

4.6 Herplaatsing in een uitwisselbare functie 

Van herplaatsing in een uitwisselbare functie kan sprake zijn indien deze aanwezig is doordat 
binnen dezelfde functiegroep waarbinnen krimp dient plaats te vinden een niet-boventallige 
medewerker vertrekt onder achterlating van een vacature. 

Indien meerdere boventallige werknemers in aanmerking komen voor een uitwisselbare functie 
wordt herplaatsing gerealiseerd op basis van het omgekeerde afspiegelingsbeginsel. 

Als na toepassing van dit beginsel meerdere werknemers uit verschillende met krimp of opheffing 
bedreigde functiegroepen in gelijke mate in aanmerking komen voor een uitwisselbare functie gaat 
de medewerker met de langste anciënniteit vóór. 

Indien herplaatsing op basis van voornoemd plaatsingsbeginsel er toe leidt dat de continuïteit van 
de te leveren zorg aantoonbaar niet gewaarborgd kan worden en de werkgever gemotiveerd kan 
aangeven dat afwijking van deze plaatsingsvolgorde noodzakelijk is, kan de werkgever dit 
afwijkend voornemen voorleggen aan de bezwarencommissie. Deze oordeelt of het 
organisatiebelang met dit afwijkend voornemen gediend is. Indien dit het geval is, komt alsdan 
een andere boventallige werknemer voor herplaatsing in aanmerking. 

4.7 Herplaatsing in een passende functie 

Indien meerdere boventallige werknemers in aanmerking komen voor een passende functie wordt 
herplaatsing gerealiseerd op basis van het omgekeerde afspiegelingsbeginsel. 

Als na toepassing van dit beginsel meerdere werknemers uit verschillende met krimp of opheffing 
bedreigde functiegroepen in gelijke mate in aanmerking komen voor een passende functie gaat de 
medewerker met de langste anciënniteit vóór. 

Indien herplaatsing op basis van voornoemd plaatsingsbeginsel er toe leidt dat de continuïteit van 
de te leveren zorg aantoonbaar niet gewaarborgd kan worden en de werkgever gemotiveerd kan 
aangeven dat afwijking van deze plaatsingsvolgorde noodzakelijk is, kan de werkgever dit 
afwijkend voornemen voorleggen aan de bezwarencommissie. Deze oordeelt of het 
organisatiebelang met dit afwijkend voornemen gediend is. Indien dit het geval is, komt alsdan 
een andere boventallige werknemer voor herplaatsing in aanmerking. 
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4.8 Niet aanvaarden van uitwisselbaar/passend werk 

Indien de medewerker een aan deze aangeboden uitwisselbare/passende functie niet aanvaardt, 
dan wordt de werknemer gewezen op de mogelijke consequenties van zijn besluit. Een verschil 
van mening over het al dan niet uitwisselbaar/passend zijn van een functie, kan binnen twee 
weken na het aanbieden van de functie, met redenen omkleed door de werknemer aan de 
bezwarencommissie worden voorgelegd (zie hoofdstuk 8). Wanneer deze commissie oordeelt dat 
de functie uitwisselbaar/passend is, dient de werknemer het aanbod te accepteren. Handhaaft de 
werknemer zijn weigering, dan zal de werkgever uiteindelijk overgaan tot beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 

4.9 Herplaatsing in een geschikte functie 

Indien er geen uitwisselbare functie of passende functie beschikbaar is, kan aan een boventallige 
werknemer een geschikte structurele functie worden aangeboden. Dit kunnen werkgever en 
werknemer uitsluitend gezamenlijk in onderling overleg overeenkomen. 

4.10 Prioritering bij vacatures 

Wanneer structurele interne vacatures zich voordoen worden deze gemeld bij de afdeling P&O. De 
P&O adviseur bewaakt de verschillende statussen van alle medewerkers binnen de organisatie en 
biedt de vacatures aan conform de onderstaande prioritering: 

Prioriteit 1 

Re-integratiekandidaten 

Prioriteit 2 

Boventallige werknemers 

Prioriteit 3 

Mobiliteitskandidaten 

Prioriteit 4 

Medewerkers met een 
arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd 

'-" 
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Hiermee worden bedoeld re-integratiekandidaten, die 
buiten dit Sociaal Plan vallen en waarbij in samenspraak 
met de bedrijfsarts is vastgesteld dat terugkeer naar de 
eigen functie niet meer mogelijk is en gezocht moet worden 
naar een andere functie binnen de door de 
arbeidsdeskundige vastgestelde mogelijkheden van de 
betreffende medewerker binnen Jarabee. 

Medewerkers van wie de functie en/of positie als gevolg van 
de reorganisatie is komen te vervallen. Hieronder vallen ook 
medewerkers die reeds bij een eerdere reorganisatie 
boventallig zijn geworden maar die nog steeds een 
arbeidsovereenkomst hebben met Jarabee. 

Hiermee worden bedoeld medewerkers, die buiten dit 
Sociaal Plan vallen en die voor een langere aaneengesloten 
periode onbetaald verlof hebben opgenomen en/of 
gedetacheerd zijn geweest bij een andere organisatie en die 
na terugkomst bemiddeld moeten worden naar passend 
werk.Ook medewerkers die oorspronkelijk zijn herplaatst op 
een passende functie met een lagere salarisschaal (zie 
artikel 6.1.2 3e alinea van dit Sociaal Plan) behoren tot deze 
categorie. 

Als gevolg van het beleid Werving en Selectie geldt 
er eveneens een voorrangssituatie voor interne 
medewerkers bij sollicitatieprocedures. Vacatures die niet 
kunnen worden ingevuld door prioriteit 1, 2 en 3 kandidaten 
worden beschikbaar gesteld aan alle overige medewerkers 
met een dienstverband binnen Jarabee. De 
sollicitatieprocedure zal eerst worden doorlopen met 
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd . 
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Prioriteit 5 

Medewerkers met een 
arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd 

'-' 
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Indien uit de interne sollicitatieprocedure geen geschikte 
prioriteit 4 kandidaat kan worden benoemd, zal de 
sollicitatieprocedure worden voortgezet met medewerkers 
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd . 
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5 Voorzieningen gedurende de herplaatsingsperiode 

Het zal niet altijd mogelijk zijn werknemers direct en definitief te herplaatsen. In die situaties 
zullen oplossingen gevonden moeten worden, zoals een tijdelijke plaatsing, detachering of het 
aanbieden van een geschikte functie. De wijze waarop en binnen welke randvoorwaarden deze 
oplossingen kunnen worden aangeboden, wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. 

5.1 Tijdelijke tewerkstelling 

De werkgever kan de herplaatsingskandidaat die niet direct is herplaatst, ten behoeve van de 
vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging of vanwege openstaande 
werkzaamheden, tijdelijk tewerkstellen elders in de organisatie. Hierbij zal een zekere mate van 
flexibiliteit worden gevraagd van de medewerker. Een tijdelijke tewerkstelling mag in principe niet 
langer duren dan de herplaatsingsperiode zoals is vastgesteld in artikel 4.4. De aard en omvang 
van de tijdelijke tewerkstelling moeten zodanig zijn dat de herplaatsingskandidaat voldoende tijd 
overhoudt voor de uitvoering van zijn mobiliteitsplan, tenzij anders overeengekomen. 
De tijdelijk tewerkgestelde werknemer behoudt zijn recht op herplaatsing in een eenzelfde dan wel 
passende functie. 

5.2 Detacheren 

De werkgever kan de herplaatsingskandidaat die niet direct is herplaatst, met diens instemming 
tijdelijk detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht 
en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de 
werkgever. De tijdelijke detachering mag in principe niet langer duren dan de herplaatsingsperiode 
zoals is vastgesteld in artikel 4.4. De aard en omvang van de tijdelijke detachering moeten 
zodanig zijn dat de herplaatsingskandidaat voldoende tijd overhoudt voor de uitvoering van zijn 
mobiliteitsplan, tenzij anders is overeengekomen. De gedetacheerde werknemer behoudt zijn recht 
op herplaatsing in een eventueel uitwisselbare dan wel passende functie. 

5.3 Vrijstelling van werk 

Om de kans op herplaatsing te vergroten, kan het nodig zijn de herplaatsingskandidaat geheel of 
gedeeltelijk vrij te stellen van werk, bijvoorbeeld om sollicitatietrainingen te volgen of andere 
activiteiten te ontplooien met het oog op het verwerven van een nieuw·e functie. Werkgever en 
werknemer maken hiertoe in onderling overleg nadere afspraken die schriftelijk worden 
vastgelegd. De werkgever bepaalt of het geheel of gedeeltelijke vrijstellen van werk nodig is. Het 
toekennen van vrijstelling mag de continuïteit van de werkzaamheden en de werklast van de 
naaste collega's niet in de weg staan. 

5.4 Aanbieden van een geschikte functie 

Als er geen passende functies beschikbaar zijn, kan de werkgever de werknemer een geschikte 
functie aanbieden. 

5.5 Mobiliteitsbevorderende faciliteiten 

Herplaatsingskandidaten komen gedurende de herplaatsingsperiode in aanmerking voor 
mobiliteitsbevorderende faciliteiten zoals beschreven in hoofdstuk 7, met dien verstande dat aan 
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een dienstverband korter dan 
2 jaar uitsluitend de faciliteit van artikel 7.13 wordt aangeboden . 
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6 Faciliteiten bij herplaatsing 

De bepaling uit dit hoofdstuk zijn van toepassing op werknemers die door de werkgever schriftelijk 
als boventallige werknemer zijn aangewezen en intern worden herplaatst. 

6.1 Salarisgarantieregeling bij herplaatsing 

6.1.1 Salaris bij herplaatsing in functie met hogere salarisschaal 

Structurele herplaatsing 

Als de werknemer structureel in een functie wordt herplaatst waaraan een hoger salarisniveau is 
verbonden dan aan zijn eerder vervulde functie, waarbij de medewerker aan de aanstellingseisen 
voldoet of met behulp van scholing in principe binnen een half jaar kan voldoen, ontvangt de 
medewerker een salaris binnen de nieuwe salarisschaal. 

Tijdelijke herplaatsing 

Als de werknemer tijdelijk in een functie wordt herplaatst waaraan een hoger salarisniveau is 
verbonden dan aan zijn eerder vervulde functie, waarbij de medewerker aan de aanstellingseisen 
voldoet èn de functie volwaardig uitvoert, behoudt de medewerker zijn salaris vanuit zijn eerder 
vervulde functie en ontvangt hij daarnaast een persoonlijke toeslag ter hoogte van het verschil 
tussen het salaris horende bij de 'nieuwe' tijdelijke functie en de eerder vervulde functie. Indien de 
medewerker de functie en/of taken niet volledig kan vervullen binnen de tijdelijke periode blijft 
zijn salaris vanuit zijn eerder vervulde functie ongewijzigd. De tijdelijke tewerkstelling mag in 
principe niet langer duren dan de herplaatsingsperiode zoals is vastgesteld in artikel 4.4. 

6.1.2 Salaris bij herplaatsing in functie met lagere salarisschaal 

Structurele herplaatsing 

Als de werknemer structureel in een passende functie wordt herplaatst, waaraan een lager 
salarisniveau is verbonden dan aan zijn eerder vervulde functie, behoudt de werknemer zijn salaris 
behorende bij de eerder vervulde functie, mits dit niet hoger is dan de uitloop van de nieuwe 
salaris�chaal. 

Indien het salaris vanuit de eerder vervulde functie hoger is dan de uitloop 'van de nieuwe 
salarisschaal, vergoedt de werkgever het verschil middels een persoonlijke toeslag. Deze 
persoonlijke toeslag wordt recht evenredig afgebouwd middels verdiscontering daarvan met 
toekomstige cao-salarisverhogingen. 

Indien er zich binnen een jaar, gerekend vanaf de herplaatsing, alsnog een structurele vacature 
voordoet in een passende functie op het oorspronkelijke salarisniveau en de werknemer komt 
hiervoor op grond van artikel 4.10 genoemde herplaatsingsvolgorde in aanmerking, wordt deze 
functie aan de werknemer aangeboden. In het geval de werknemer deze functie weigert, vervalt 
bovengenoemde persoonlijke toeslag en worden de salarisrechten van de eerder vervulde (lager 
gesalarieerde) functie van kracht. 

Indien ná het aanvaarden van een passende functie op een lager salarisniveau urenuitbreiding 
plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de 'nieuwe' 
functie. Voor deze uitbreidingsuren geldt dus geen eventuele persoonlijke toeslag. 

Tijdelijke herplaatsing 

Als de werknemer tijdelijk een andere functie wordt aangeboden waaraan een lager salarisniveau 
is verbonden dan aan zijn eerder vervulde functie, behoudt de werknemer zijn salaris en uitloop 
vanuit zijn eerder vervulde functie. De tijdelijke tewerkstelling mag in principe niet langer duren 
dan de herplaatsingsperiode . 

• 
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6.2 Salaris bij gewijzigde arbeidsduur 

Indien de werknemer een geschikte functie aanvaardt met een grotere omvang van de 
arbeidsduur dan de eerder vervulde functie, ontvangt de werknemer het salaris naar rato 
van de omvang van het dienstverband van de functie waarin deze herplaatst is. 

Indien de werknemer een structurele (geschikte) functie aanvaardt met een kleinere omvang van 
de arbeidsduur dan de structurele arbeidsduur van de eerder vervulde functie, dan vergoedt de 
werkgever tijdelijk het verschil tussen het oude en het nieuwe bruto salaris middels een 
persoonlijke toeslag: 

• gedurende de eerste zes maanden voor 75% en vervolgens;
• gedurende de daaropvolgende zes maanden voor 50%;
• gedurende de daaropvolgende zes maanden voor 25%;
• hierna zal de werkgever geen vergoeding van het verschil tussen het oude en het nieuwe

salaris meer verstrekken.

Wanneer alsnog gedurende de duur van deze regeling de aanstelling meer uren gaat omvatten, 
vervalt de aanspraak op de vergoeding zoals bedoeld in dit artikel, dan wel wordt deze naar 
evenredigheid verminderd. 

6.3 ORT-garantieregeling 

Aan de werknemer die gedurende een periode van vijf jaar of langer direct voorafgaand aan de 
reorganisatie onafgebroken een toelage inconveniënte uren heeft ontvangen en die uitsluitend ten 
gevolge van de reorganisatie een functie gaat vervullen, waarbij geen aanspraak bestaat op deze 
toelage, vergoedt de werkgever van de toelage inconveniënte uren middels een persoonlijke 
toeslag: 

• gedurende de eerste zes maanden voor 75% en vervolgens;
• gedurende de daaropvolgende zes maanden voor 50%;
• gedurende de daaropvolgende zes maanden voor 25%;
• hierna zal de werkgever geen tegemoetkoming van de weggevallen toelage inconveniënte

uren meer verstrekken.

Aan de werknemer die korter dan vijf jaar direct voorafgaand aan de reorganisatie onafgebroken 
een toelage inconveniënte uren heeft ontvangen, vergoedt de werkgever van de toelage 
inconveniënte uren middels een persoonlijke toeslag: 

• gedurende de eerste vier maanden voor 75% en vervolgens;
• gedurende de daaropvolgende vier maanden voor 50%;
• gedurende de daaropvolgende vier maanden voor 25%;
• hierna zal de werkgever geen tegemoetkoming van het de weggevallen toelage

inconveniënte uren meer verstrekken.
Voor de toepassing van dit artikel is de basis voor de berekening van de persoonlijke toeslag gelijk 
aan het gemiddelde bedrag van de voormalige toelage voor inconveniënte uren per maand, 
berekend over de laatste twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de boventalligverklaring. 

Voor medewerkers die de leeftijd bereiken die 10 jaar ligt vóór de AOW datum, én die aan de 
overige voorwaarden van artikelen 8.1 lid g en lid h van de CAO Jeugdzorg voldoen, geldt de 
hiervoor genoemde garantieregeling niet . 
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6.4 Vervallen salarisgarantie 

De aanspraak op salarisgarantie komt in de gevallen als bedoeld onder artikel 6.1, 6.2 en 6.3, te 
vervallen: 

• bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst;
■ indien de salariëring van de werknemer, de garantieaanspraak overschrijdt, anders dan

ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur.

Bovendien komt de aanspraak op salarisgarantie te vervallen: 
■ als de werknemer op een later tijdstip een functie aanvaardt, waarvan het salarisniveau

gelijk is aan dat van de eerder vervulde functie waaraan de garantieaanspraak wordt
ontleend en welke in overeenstemming is met de opleiding en ervaring van de werknemer
(zie artikel 6.1.2 3e alinea eerste volzin).

6.5 Reiskosten woon-werkverkeer

Het aanvaarden van een tijdelijke of structurele functie kan leiden tot een of meerdere wijzigingen 
in de plaats van tewerkstelling op verzoek van de werkgever. In dat geval komen de extra kosten 
hiervan voor rekening van de werkgever op basis van de Regeling Woon-Werkverkeer. 

6.6 Studiekosten 

De werknemer die een studie volgt in verband met de uitoefening van zijn functie, welke functie 
hij als gevolg van de reorganisatie niet meer vervult, dient aan te geven de studie te willen 
continueren conform de studiefaciliteitenregelingen van Jarabee dan wel de studie te willen 
beëindigen. Op de werknemer rust geen terugbetalingsverplichting indien hij besluit te stoppen 
met de studie. 

Voor het overstappen naar een andere opleiding in verband met een eventueel ten gevolge van 
herplaatsing nieuw aanvaarde functie is de studiefaciliteitenregeling van Jarabee van toepassing. 

6.7 Flexibiliteit 

Om de werkgelegenheid voor zoveel mogelijk werknemers te behouden en om op adequate wijze 
aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen, wordt van werknemers extra flexibiliteit gevraagd 
passend bij de huidige omstandigheden en binnen de geldende arbeidsovereenkomst. In 
redelijkheid gemaakte extra kosten, in verband met de gevraagde flexibiliteit, komen na daartoe 
verkregen schriftelijke toestemming voor rekening van de werkgever. 

6.8 Om-, her- en bijscholing 

Indien voor het vervullen van een andere functie (binnen de organisatie) naar het oordeel van de 
werkgever om-, her- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin zoveel als mogelijk 
faciliteren qua tijd en/of geld volgens een vooraf met werknemer afgesproken mobiliteitsplan in 
tijd en geld voorzien . 
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7 Mobiliteitsbevorderende faciliteiten 

De hierna volgende faciliteiten kunnen worden ingezet voor het bevorderen van de mobiliteit voor 
medewerkers gedurende de vrijwillige en de niet-vrijwillige fase. 

7.1 Opzegtermijn 

Indien de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van 
inachtneming van de geldende opzegtermijn. Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg 
de datum van uitdiensttreding. 

7.2 Onbetaald verlof 

Indien de werknemer een functie elders aanvaardt, verleent de werkgever hem op zijn verzoek 
gedurende de duur van de proeftijd onbetaald verlof. Dit om zonder risico de proeftijd bij de 
andere werkgever te doorlopen. Mocht de werknemer tijdens de proeftijd door de nieuwe 
werkgever ontslagen worden, dan blijft de werknemer als voorheen in dienst bij de werkgever en 
behoudt hij de status van herplaatsingskandidaat. De werkgever draagt zorg voor doorbetaling van 
de pensioenpremie over de periode van onbetaald verlof. 

7 .3 Sollicitatie 

Indien de werknemer daarom verzoekt, wordt hem betaald verlof verleend voor de werkelijke tijd 
die nodig is voor sollicitatieactiviteiten bij een potentiële werkgever. Desgevraagd zal de 
werknemer aan werkgever een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek overhandigen. 

7 .4 Detacheren 

De werkgever kan de werknemer voor wie geen functie voorhanden is, met diens instemming 
tijdelijk detacheren bij een andere organisatie. De arbeidsovereenkomst blijft volledig van kracht 
en de kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de 
werkgever. De tijdelijke detachering mag in principe niet langer duren dan de 
herplaatsingsperiode. De gedetacheerde werknemer behoudt zijn recht op herplaatsing in een 
eventueel uitwisselbare dan wel passende functie. 

7 .5 Studiekosten 

De werknemer van wie binnen het kader van het Sociaal Plan de arbeidsovereenkomst wordt 
beëindigd en die op dat moment daadwerkelijk aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de 
studiekosten, behoudt in geval van voortzetting van de studie deze aanspraak voor het lopende 
studiejaar, tenzij een (eventuele) nieuwe werkgever deze verplichting van de oude werkgever 
overneemt. 

7.6 Vervallen terugbetalingsverplichtingen 

Indien het dienstverband op initiatief van de werknemer wordt beëindigd, wordt een eventuele 
terugbetalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten, verhuizing, 
ouderschapsverlof of meerkeuzeregeling arbeidsvoorwaarden kwijtgescholden (indien en voor 
zover dit geen fiscale consequenties heeft voor de werkgever). 

Voorwaarde is dat de werknemer eerst aantoonbaar de studiekosten ter overname heeft 
aangeboden aan de nieuwe werkgever en dat deze aantoonbaar niet bereid of in staat is gebleken 
deze kosten aan de werknemer of oude werkgever te vergoeden c.q. betalen. 

7.7 Jubilea 

Indien de werknemer binnen zes maanden na de beëindiging van het dienstverband aanspraak zou 
hebben op een jubileumtoelage, wordt deze uitkering betaald per beëindigingdatum, tenzij een 
(eventuele) nieuwe werkgever een vergelijkbare gratificatieregeling kent en daarbij de bij de oude 
werkgever opgebouwde diensttijd meeneemt. 

'-' 

Jarabee 
versterkt 

15 van 22 

SOCIAAL PLAN 

versie 1.0 

d.d. 31 augustus 2016 



7 .8 Loonsuppletie 

Indien gedurende de vrijwillige fase de werknemer zelf ontslag neemt en bij een andere werkgever 
een lager betaalde functie aanvaardt, wordt het nieuwe bruto maandsalaris gedurende maximaal 
zes maanden aangevuld tot het oude bruto maandsalaris. Dit naar rato van het oorspronkelijke 
dienstverband. De aanvulling bedraagt maximaal 20% van het laatstverdiende bruto uurloon. 

7 .9 Werk naar werk begeleiding 

De boventallige werknemer kan overwegen professionele begeleiding in te zetten met als doel het 
vinden van werk bij een andere werkgever (van werk naar werk). De werkgever kan daartoe 
desgevraagd aan de werknemer een bijdrage van twee bruto maandsalarissen met een maximum 
van€ 5.000,- (excl. btw) ter beschikking stellen. Jarabee heeft in dit kader 
samenwerkingsafspraken gemaakt met twee bureaus. 

• Indien de werknemer voor het begeleidingstraject activiteiten moet ondernemen binnen
zijn werktijd, dan kan de medewerker in overleg met de werkgever (gedeeltelijk) worden
vrijgesteld van werkzaamheden om zich te richten op het vinden van een nieuw
dienstverband.

• De werknemer dient zich maximaal in te spannen om zo spoedig mogelijk een nieuw
dienstverband te vinden.

• De werknemer is daarbij gehouden, lopende het dienstverband bij Jarabee, extern een
passende functie, zoals in dit doorlopend Sociaal Plan nader is uitgewerkt in hoofdstuk 4 te
accepteren, zodra de mogelijkheid daartoe zich aandient.

• De medewerker die, binnen de herplaatsingsperiode zoals vastgesteld in artikel 4.2 elders
een dienstbetrekking aanvaardt, kan aanspraak maken op een additionele eenmalige
uitkering overeenkomend met een bedrag gelijk aan 50% van het salaris als ware de
medewerker tot het eind van de herplaatsingsperiode in dienst.

7 .10 Vrijwillige vertrekregeling 

Gedurende de vrijwillige fase zal de vrijwillige vertrekregeling meerdere keren voor een beperkte 
duur worden opengesteld. De Raad van Bestuur bepaalt voor welke groep medewerkers deze 
regeling wordt opengesteld, als ook het aantal medewerkers dat per keer hiervan gebruik kan 
maken. Het openstellen van deze regeling en de voorwaarden worden gecommuniceerd via het 
intranet/SharePoint. 

Gedurende de niet-vrijwillige fase geldt deze regeling voor alle boventallige werknemers. Om in 
aanmerking te komen voor de mobiliteitsbegeleiding en de volledige vertrekpremie dient binnen 
twee maanden na vaststelling van de boventalligheid overeenstemming te zijn bereikt over 
(eerdere) beëindiging van de arbeidsovereenkomst op feitelijk initiatief van werknemer met 
wederzijds goedvinden, in de vorm van een getekende vaststellingsovereenkomst. Indien binnen 
drie maanden overeenstemming bereikt wordt over (eerdere) beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst op feitelijk initiatief van werknemer dan zal één bruto maandsalaris en 25% 
werkgeverslasten in mindering worden gebracht op de vertrekpremie. 

Bij vrijwillig vertrek ontvangt de werknemer externe mobiliteitsbegeleiding en een vertrek premie: 

Externe mobiliteitsbegeleiding 
Voor professionele begeleiding met als doel het vinden van werk bij een andere werkgever stelt de 
werkgever een bijdrage van twee bruto maandsalarissen met een maximum van€ 5.000,- (excl. 
btw) ter beschikking. 

en 

Vertrek premie 
Eén maandsalaris (naar rato van de arbeidsduur) per gewerkt dienstjaar, exclusief vakantietoeslag 
en eindejaarsuitkering. De vertrek premie bedraagt maximaal 10 bruto maandsalarissen. 

De vertrekpremie is ook van toepassing indien een werknemer structureel de arbeidsduur 
vermindert. De minimale resterende arbeidsduur dient 0,67 fte te zijn. De vermindering ten 
opzichte van de eigenlijke arbeidsduur dient minimaal één dag per week te zijn (0,2 fte) . 
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De werkgever wil voorkomen dat hierdoor banen ontstaan met een te geringe arbeidsduur. 
De hoogte van de vertrekpremie wordt in dit geval bepaald naar evenredigheid van het percentage 
dienstverband dat wordt ingeleverd. 

■ De werknemer wordt geadviseerd arbeidsrechtelijk advies in te winnen, alvorens over te
gaan tot het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. De werknemer kan
hiervoor een bijdrage in de kosten tegemoet zien ter hoogte van maximaal € 500,- (incl.
btw). De rechtsbijstandverlener van de werknemer kan daartoe na afloop van het traject
tot beëindiging een ten name van de werknemer gestelde declaratie indienen bij Jarabee,
waarna Jarabee deze in plaats van de werknemer aan de rechtsbijstandverlener zal
voldoen.

• De werknemer ziet, met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, af van de
opzegtermijn en treedt per eerstvolgende kalendermaand uit dienst.

• De werknemer wordt geacht vóór de datum van beëindiging van het dienstverband, alle
nog openstaande verlof- en compensatieuren volledig te hebben opgenomen. Bij
uitdiensttreding worden geen eventuele verlofsaldi uitbetaald.

■ De werknemer die vrijwillig structureel de arbeidsduur heeft verminderd en gedurende de
looptijd van dit Sociaal Plan alsnog de organisatie gedwongen moet verlaten, ontvangt
gedurende maximaal een jaar een aanvulling op zijn WW-uitkering als had hij zijn
arbeidsduur niet structureel verminderd.

■ De werknemer die vrijwillig structureel de arbeidsduur heeft verminderd kan gedurende 12
maanden na ingangsdatum van de vermindering geen beroep doen op uitbreiding van
omvang van zijn arbeidsovereenkomst.

■ De werknemer kan enkel gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling indien de
uitbetaling van de beëindigingsvergoeding niet leidt tot een loonbelastingclaim conform
artikel 32 ba uit de wet LB 64;

■ Bij gebruikmaking van deze regeling ziet de werknemer af van eventuele overige
regelingen en faciliteiten uit dit doorlopend Sociaal Plan (met uitzondering van artikel 7 .5
en 7.6), en andere regelingen op basis van een CAO en/of de geldende
arbeidsovereenkomst.

7.11 Voorstellen door werknemer 

De werknemer kan aan de werkgever voorstellen voorleggen die leiden tot verbetering van diens 
toekomstperspectief en werkgelegenheid. De werkgever zal deze voorstellen in de geest van de 
geldende rechtspositie van de medewerker en de doelstelling en uitgangspunten van het 
doorlopend Sociaal Plan beoordelen (maatwerkoplossing). 

7.12 Voorstellen door werkgever 

De werkgever kan aan een medewerker voorstellen in plaats van de in dit plan genoemde 
regelingen aan de werknemer een alternatief voorstellen, dat voor werknemer minimaal 
gelijkwaardig is maar in diens individuele situatie wellicht beter passend, en welke tevens recht 
doet aan de belangen van werkgever in deze. Een daaruit voortvloeiende maatwerkoplossing kan 
uitsluitend in gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen. 

7.13 Faciliteit voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. 

In plaats van alle voorgaande bepalingen van dit hoofdstuk, wordt bij vroegtijdige beëindiging 
vanwege de reorganisatie, aan een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
(dienstverband korter dan 2 jaar) het navolgende gefaciliteerd: 

• de medewerker kan op diens eigen verzoek gebruik maken van een budget tot een
maximum van€ 1000,- (excl. btw) ten behoeve van Mobiliteitsbevorderende activiteiten.
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8. Einde herplaatsingsperiode

8.1 Inleiding 

Indien blijkt dat de faciliteiten zoals beschreven staan in dit Sociaal Plan als ook de 
inspanningsverplichting van de werknemer en de werkgever niet hebben geleid dan wel 
voorzienbaar niet zullen leiden tot een succesvolle overgang van werk naar werk, dan zullen 
Jarabee en de vakbonden binnen twee weken na eerste schriftelijke verzoek van Jarabee daartoe 
in overleg treden om te komen tot eventuele wenselijke c.q. noodzakelijk aanvullende/gewijzigde 
afspraken ten aanzien van dit Sociaal Plan. 

8.2 Juridische ondersteuning 

Vanwege het zoveel mogelijk veilig stellen van de WW-uitkering en om het proces van ontslag 
juridisch te begeleiden, kan de werkgever middelen beschikbaar stellen voor de werknemer om 
zich juridisch te laten ondersteunen. De middelen voor juridische ondersteuning worden alleen 
beschikbaar gesteld wanneer de werknemer meewerkt aan een schriftelijke beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst dan wel het indienen van 
een verklaring van geen bezwaar in de procedure bij UWV Werkbedrijf. 

De werknemer wordt in dat geval geadviseerd arbeidsrechtelijk advies in te winnen. De werknemer 
kan hiervoor een bijdrage tegemoet zien ter hoogte van maximaal€ 500,- (incl. BTW). De 
rechtsbijstandverlener kan daartoe na afloop van het traject tot beëindiging een ten name van 
Jarabee gestelde declaratie ter hoogte van maximaal dit bedrag indienen . 
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9 Bezwaar 

9.1 Samenstelling bezwarencommissie 

Het bestuur van Jarabee hecht aan een zorgvuldig en transparant proces en stelt hiertoe een 
bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen waarvan de voorzitter niet werkzaam is in de 
organisatie. De taak van de bezwarencommissie is het op verzoek van de werknemer dan wel de 
werkgever adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. 

De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: 

• een lid wordt benoemd door de werkgever;
• een lid wordt benoemd door de ondernemingsraad;
• de voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk.

Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. Als postadres wordt 
gehanteerd: 

VERTROUWELIJK 
BEZWARENCOMMISSIE SOCIAAL PLAN 
Postbus 240 
7550 AE HENGELO 

De commissie wordt voor de eerste keer samengesteld op het moment dat het eerste verzoek is 
ingediend. Na de afronding van de ten gevolge van de reorganisatie ingediende verzoeken houdt 
de commissie op te bestaan. 

9.2 Werkwijze bezwarencommissie 

De werknemer kan zich tot twee weken na schriftelijke ontvangst van een besluit op grond van dit 
Sociaal Plan, wenden tot de commissie met het schriftelijke verzoek het besluit te (her)beoordelen 
aan de hand van de bepalingen van dit Sociaal Plan. De eventuele mondelinge behandeling van 
het bezwaar vindt plaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na indiening van het 
bezwaarschrift. 

Indien het bezwaar mondeling wordt behandeld, worden de werknemer/ bezwaarde en de 
werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich kunnen laten ondersteunen door 
een persoon of adviseur van hun keuze. 

De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders 
besluit, gehoord hebbend de werknemer en de werkgever. De beraadslagingen van de 
bezwarencommissie zijn eveneens niet openbaar. 

Werkgever en werknemer zijn verplicht alle gevraagde informatie en medewerking aan de 
bezwarencommissie te verlenen. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet 
gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig 
mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen - schriftelijk met redenen 
omkleed - aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 

De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die 
uitspraak binnen een termijn van vier weken een nieuw besluit te nemen. 

Indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is 
gemaakt, heeft de werknemer geen toegang tot de bezwarencommissie. Indien tijdens de 
behandeling van het bezwaar door de werkgever en/ of de werknemer het bezwaar aanhangig 
wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 

De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht . 
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10 Kaders bij gedwongen ontslag. 

10.1 Inleiding 
Indien de mobiliteitsbevorderende maatregelen onverhoopt niet succesvol afgerond kunnen 
worden, zal binnen de gestelde termijn overleg worden gepleegd met de vakbonden. Het overleg 
heeft tot doel te toetsen of: 

1. de in dit Sociaal Plan overeengekomen afspraken gevolgd zijn;
2. of aanvullende mobiliteitsbevorderende maatregelen mogelijk zijn die alsnog

gedwongen ontslagen kunnen voorkomen.

Indien overgegaan zal worden tot gedwongen ontslag ná het hiervoor genoemde overleg met de 
vakbonden zijn de navolgde uitgangspunten van toepassing. 

10.2 Samenloop Herplaatsingstermijn / Opzegtermijn. 
Omdat het daadwerkelijk beëindigen van een overeenkomst moet worden voorbereid en rekening 
moet worden gehouden met opzegtermijnen, start de werkgever de noodzakelijke maatregelen ter 
voorbereiding van ontslag. Tijdens de herplaatsingstermijn zal de werkgever bij het UWV 
WERKbedrijf een ontslagvergunning aanvragen voor de betrokken werknemer(s). Dit laat onverlet 
dat werkgever en werknemer zich gedurende de herplaatsingstermijn maximaal blijven inspannen 
om werknemer van werk naar werk te begeleiden. Uiteraard kunnen de maatregelen ter 
voorbereiding van het ontslag te allen tijde worden stopgezet indien werknemer alsnog intern 
herplaatst kan worden. De opzegtermijn wordt geacht inde hierboven genoemde 
herplaatsingstermijn te zijn inbegrepen. 

10.3 Transitievergoeding 
Artikel 3.10 van de Cao Jeugdzorg is onverkort van toepassing. (zie onderstaande tekst) 
Tot 1 mei 2016 golden de wachtgeldregelingen die staan in artikel 3.10.a. In dit Sociaal Plan is 
artikel 3.10.b van toepassing. 

Tekst cao: 

Inleiding 
In het cao-akkoord Jeugdzorg 2015-2016 zijn nieuwe afspraken gemaakt over regelingen bij 
ontslag vanaf 1 mei 2016. 
In dit artikel staan daarom twee regelingen: 

• Artikel 3.10.a: Wachtgeldregelingen tot 1 mei 2016
• Artikel 3.10.b: Transitievergoeding en overgangsregeling wachtgeld vanaf 1 mei 2016

3.10.b Transitievergoeding en overgangsregeling wachtgeld 

1. Transitievergoeding
a. Als een werknemer op of na 1 mei 2016 wordt ontslagen, dan heeft deze werknemer recht

op de wettelijke transitievergoeding, als wordt voldaan aan de voorwaarden die de wet
stelt (art. 7:673 BW).

b. In een sociaal plan worden afspraken gemaakt over de herplaatsingstermijn van
werknemers. Blijft de werknemer in deze periode beschikbaar om te werken? Dan kan de 
werkgever het salaris dat de werknemer tijdens de herplaatsingstermijn ontvangt, niet
aftrekken van de transitievergoeding. In een sociaal plan worden afspraken gemaakt over
een mobiliteitstraject en/of scholing om de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt
te verbeteren. Tot een bedrag van €4.000 mag de werkgever de kosten niet van de
transitievergoeding aftrekken.

c. De werkgever en de individuele werknemer kunnen afspraken maken over het aftrekken
van kosten op de transitievergoeding zoals bedoeld in artikel 3b van het Besluit

voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. Deze afspraken moeten
zij schriftelijk vastleggen. De werkgever kan alleen kosten aftrekken die gemaakt zijn in de
2 jaar voordat de werknemer uit dienst gaat.

d. De werkgever en de ondernemingsraad kunnen geen afspraken maken om de kosten voor
scholing, training of loopbaanactiviteiten af te trekken van de transitievergoeding .

""=" 
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2. Hoogte en opbouw van de transitievergoeding
Cao-partijen spreken af dat de hoogte en opbouw van de transitievergoeding overeenkomen met
de wettelijke afspraken die gelden op 1 mei 2016. Veranderen deze wettelijke bepalingen? Dan
maken cao-partijen afspraken over wat dit betekent voor de hoogte en opbouw van de
transitievergoeding in deze CAO.

3. Overgangsbepalingen

3.1 werknemers met een feitelijke ontslagdatum op of na 1 mei 2016 

De werknemer; 
- die vóór 1 mei 2016 schriftelijk boventallig is verklaard, of
- voor wie een ontslagvergunning is aangevraagd vóór 1 mei 2016, of

- voor wie vóór 1 mei 2016 een verzoek is gedaan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden,
en voor wie de feitelijke ontbinding nog niet is uitgesproken,

maar voor wie de feitelijke ontslagdatum op of na 1 mei 2016 ligt, heeft een keuze. 

Deze werknemer heeft recht op de transitievergoeding, maar kan in plaats daarvan kiezen voor 
wachtgeld. Als hij kiest voor wachtgeld, dan moet de arbeidsovereenkomst beëindigd worden door 
een vaststellingsovereenkomst. 
De overige afspraken in de vaststellingsovereenkomst moeten gelijkwaardig zijn aan afspraken 
(voortvloeiend uit het sociaal plan) die met medewerkers worden gemaakt die deze keuze niet 
maken, maar waarmee de arbeidsovereenkomst onder dezelfde omstandigheden wordt beëindigd. 

3.2 Werknemers die op 31 december 2015 in dienst zijn bij de werkgever 

Voor werknemers die op 31 december 2015 in dienst zijn bij de werkgever, gelden de volgende 
overgangsbepalingen: 

a. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding, maar kan kiezen voor de
wachtgeldregeling II van artikel 3.10.a.3 en bijlage 6 artikel 2 van de CAO Jeugdzorg 2014-2016
als hij voldoet aan de drie onderstaande voorwaarden:

- Hij is op 1 januari 2016 62 jaar of ouder,
- Hij wordt ontslagen vanwege een reden genoemd in artikel 3.10.a.3,
- Hij heeft een diensttijd van minimaal 15 jaar bij een werkgever voor wie deze CAO geldt. De 

diensttijd mag nooit langer dan 1 jaar onderbroken zijn geweest. 

Kiest deze werknemer voor de wachtgeldregeling, dan vervalt het recht van deze werknemer op de 
wettelijke transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst moet dan worden beëindigd door een 
vaststellingsovereenkomst. 

b. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding, maar kan kiezen voor de
wachtgeldregeling II van artikel 3.10.a.3 en bijlage 6 artikel 2 van de CAO Jeugdzorg 2014-2016
als hij voldoet aan de drie onderstaande voorwaarden:

- Hij is op 1 januari 2016 60 jaar of ouder,
- Hij wordt ontslagen vanwege een reden genoemd in artikel 3.10.a.3,
- Hij wordt 5 jaar of korter voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd ontslagen,

- Hij heeft een diensttijd van minimaal 15 jaar bij de werkgever waar hij op 31 december 2015
werkte. De diensttijd mag nooit langer dan 1 jaar onderbroken zijn geweest.
Kiest deze werknemer voor de wachtgeldregeling, dan vervalt het recht van deze werknemer op de
wettelijke transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst moet dan worden beëindigd door een 
vaststellingsovereenkomst.

c. Wordt een werknemer ontslagen voor 1 januari 2017 vanwege een reden genoemd in artikel
3.10.a.3? En is de transitievergoeding die deze werknemer krijgt lager dan het maximale
wachtgeld dat hij zou kunnen krijgen volgens wachtgeldregeling II, uitsluitend berekend op basis
van artikel 2.4.a van bijlage 6.27 Dan krijgt deze werknemer bovenop de transitievergoeding de
helft van het verschil tussen het berekende maximale wachtgeld en de transitievergoeding.
Voor deze berekening geldt dat het maximale wachtgeld wordt berekend als een aanvulling op de
WW-uitkering en niet als wachtgeld nadat de (publieke en private) WW-uitkering voor deze
werknemer is afgelopen.

• 
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3.3 Arbeidsovereenkomst bij nieuwe werkgever 

Dreigt er ontslag voor een werknemer door een reorganisatie? En beëindigt deze werknemer zelf 
zijn arbeidsovereenkomst om bij een nieuwe werkgever te gaan werken voor wie deze CAO ook 
geldt? Dan gelden de afspraken hieronder. De werkgever en werknemer moeten wel kunnen 
aantonen dat er ontslag dreigt. 
a. De transitievergoeding wordt berekend over de tijd die een werknemer in dienst is. Wordt de
werknemer ontslagen bij de nieuwe werkgever? Dan telt alle tijd die mee zou hebben geteld voor
het berekenen van de transitievergoeding bij de oude werkgever mee voor de berekening van de
transitievergoeding bij de nieuwe werkgever.

b. Spreken de oude en de nieuwe werkgever met elkaar af dat de oude werkgever (een deel van)
de opgebouwde transitievergoeding betaalt aan de werknemer? Dan kan de nieuwe werkgever dit
bedrag aftrekken van de transitievergoeding die hij in de toekomst eventueel moet betalen.
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DE WERKGEVER: 

]ARABEE, STICHTING VOOR JEUGDZORG IN TWENTE, 
MEVROUW G.H. GRIFFIOEN, BESTUURDER 

FNV, 

RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGD DOOR 
MEVROUW D. WIEK, BESTUURDER 

CNV ZORG & WELZUN, ONDERDEEL VAN CNV CONNECTIEF , 
RECHTSGELDIG VER RDIGD D 
DE HEER 0. ÜVER 

ECHTSGELDIG VER EGENWOORDIGD DOOR 
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