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1 Inleiding 

Voor u ligt het doorlopend Sociaal Plan van de nieuwe organisatie die na de fusie van 'Stichting OCK het 

Spalier' en de 'Stichting Jeugdriagg Noord Holland Zuid' op 01-07-2015 ontstaat. Deze nieuwe organisatie 

wordt In dit document 'Fusieorganisatie' genoemd, de belde te fuseren organisaties worden in dit document 

'Fusiepartners' genoemd. 

Twee CAO's 

De Fusieorganisatie werkt met twee CAO's: de CAO Jeugdzorg blijft van toepassing op de werknemers die voor 

01-07-2015 werkzaam waren bij OCK het Spalier. De CAO GGZ blijft van toepassing op de werknemers die

voor 01-07-2015 werkzaam waren bij de Jeugdrlagg. 

Voor werknemers, na 01-07-2015 in dienst getreden, wordt nader bepaald welke CAO van toepassing is. 

Doorlopend Sociaal Plan 

De directe aanleiding voor het opstellen van dit plan is de verplichting vanuit beide CAO's van de 

Fusiepartners. Daarnaast bestaat de behoefte vanuit Partijen om op een adequate en zorgvuldige wijze in te 

kunnen spelen op Interne en externe veranderingen. Hierbij valt te denken aan de komende stelsel- (transitie) 

wijzigingen en de daarmee gepaard gaande Interne organisatiewijzigingen. Dit Sociaal Plan heeft als 

uitgangspunt dat bij reorganisaties optimaal recht wordt gedaan aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en de 

rechtspositie van de werknemers. 

Intentie is gericht op interne en/of externe rnobiliteit 

Dit Sociaal Plan beschrijft de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het plan is gericht op interne 

en/of externe mobiliteit. Dit Sociaal Plan is (wordt zo spoedig mogelijk) ingebed in het sociaal beleid van de 

Fusieorganisatie. De Raad van Bestuur van de Fusieorganisatie bepreekt dit sociaal beleid, behalve het 

doorlopend Sociaal Plan, periodiek met de Ondernemingsraad. Hierdoor bestaat de basis voor werknemers om 

optimaal te kunnen functioneren en arbeidsmarktfit te zijn. De besprekingen rondom het sociaal beleid kunnen 

resulteren In nieuwe regelingen die door middel van advies en/of instemmingvragen conform de WOR en de 

CAO Jeugdzorg en CAO GGZ aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd en afgehandeld. Uitgaande van 

de continuïteit van de dienstverlening/bedrijfsvoering en het werknemersbelang zal een voortdurende afweging 

plaatsvinden van sociale, economische en organisatorische factoren. 

Leeswijzer 

Voor de leesbaarheid van dit stuk wordt voor de termen 'werknemer', 'hij', 'zijn' en hem' gekozen. Deze termen 

kunnen ook gelezen worden als 'werkneemster', 'zij' en 'haar'. 

2. Doel, uitgangspunten en bepalingen

In dit hoofdstuk worden het doel van het Sociaal plan beschreven, de uitgangspunten en op wie het Sociaal
Plan van toepassing is. Daarnaast worden de hardheidsclausule, de plicht tot openbaarheid van het plan en de
inwerkingtredingdatum benoemd.
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2.1 Doel 

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

organisatie, zoveel mogelijk op te vangen. Het Sociaal Plan voorziet daartoe in een serie maatregelen, in 

aanvulling op de CAO Jeugdzorg en CAO GGZ en het vigerend sociaal beleid van de Fusieorganisatie. In 

hoofdstuk 3 wordt de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheid apart behandeld. 

2.2 Uitgangspunten 

1. 'Begeleiden van werk naar werk ter voorkoming van werkloosheid' is het leidend principe van dit Sociaal

Plan. Uitgangspunt daarbij zijn wederzijds respect en vertrouwen. Dit laat zich verwoorden in goed

werkgever- en werknemerschap.

2. Goed werkgeverschap in de zin van dit Sociaal Plan:

• De werkgever voert de plaatsingsprocedure zoals beschreven in dit plan, op een zorgvuldige en

transparante wijze uit. Om dit te borgen wordt de Ondernemingsraad betrokken bij het

besluitvormingsproces van het voorgenomen besluit tot reorganisatie en wordt een

Bezwarencommissie ingesteld.

• De werkgever dient zich tot het uiterste in te spannen om werknemers te begeleiden van werk naar

werk. Daarnaast dient de werkgever mede zorg te dragen voor de arbeidsmarktfitheid van de

werknemer door middel van het bieden van faciliteiten waardoor een werknemer kan blijven werken aan

het vergroten van de eigen professionele vaardigheden en inzetbaarheid op de interne en externe

arbeidsmarkt. Te denken valt daarbij aan trainingen, stages e.d.

3. Goed werknemerschap in de zin van dit Sociaal Plan:

• Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer zorg te dragen voor zijn arbeidsmarktfitheid door

gebruik te maken van onder andere het trainingsaanbod van de Fusieorganisatie en zich te blijven

ontwikkelen in zijn vakgebied met behulp van onder andere de faciliteiten die de Fusieorganisatie biedt.

• In jaarlijkse gesprekken wordt aandacht besteed aan een actieve rol van de werknemer.

• De werknemer doet preventief wat in zijn vermogen ligt om werkloosheid te voorkomen en kan daarbij

gebruik maken van de maé;ltregelen zoals deze in dit plan zijn opgenomen.

4. Voorafgaand aan het besluit tot reorganisatie zal de werkgever de Ondernemingsraad in staat stellen haar

taak uit te voeren conform de Wet op de Ondernemingsraden en alle overige afspraken tussen werkgever

en medezeggenschap.

5. Gedwongen ontslagen worden zoveel als mogelijk voorkomen. Indien werkgever voorafgaand aan een

reorganisatie gedwongen ontslagen voorziet, wordt het overleg met de vakbonden op initiatief van

werkgever heropend.

• In het overleg wordt de aantoonbare noodzaak van gedwongen ontslagen besproken en bijhorende

noodzakelijke maatregelen. Deze afspraken kunnen van Invloed zijn op het doorlopend Sociaal Plan.

• Deze afspraken zullen dan als bijlage, en dus als onderdeel, van dit Sociaal Plan worden opgenomen.

• De vakbonden zullen binnen twee weken een afspraak met de Fusieorganisatie plannen.

• Indien de Fusieorganisatie voornemens is over te gaan tot uitbesteding van werkzaamheden of als zich

een situatie voordoet zoals het aangaan van een alliantie, fusie of samenwerking zullen partijen als

aanvulling op dit Sociaal Plan nadere afspraken maken inzake de rechtspositie van betrokken

Doorlopend Sociaal Plan, Kenter Jeugdhulp 
Definitief vastgesteld op 25-06-2015  



werknemers (zie artikel 5.4.2. uit de CAO Jeugdzorg). Deze afspraken zullen dan als bijlage, en dus als 

onderdeel, van dit Sociaal Plan worden opgenomen. 

" Als de omstandigheden volgens partijen dermate wijzigen ten opzichte van de huidige omstandigheden 

en zodanig dat de werkgever zich niet kan houden aan dit Sociaal Plan, zullen partijen daarover in 

overleg treden en daarover mogelijk nieuwe afspraken maken t.b.v. een nieuw Sociaal Plan. 

6. Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige uitvoering van dit Sociaal Plan.

7. De uitvoering van het Sociaal Plan mag geen rechtsongelijkheid teweeg brengen.

8. Het Sociaal Plan laat onverlet de verplichtingen van de CAO Jeugdzorg en CAO GGZ en overige wet- en

regelgeving.

2.3 Looptijd 

Dit plan betreft een doorlopend Sociaal Plan. De looptijd wordt vastgesteld voor de duur van 1 jaar en telkens 

na gewenste evaluatie, of stilzwijgend verlengd met de duur van 1 Jaar tot het moment dat 1 van de partijen het 

noodzakelijk vindt de gemaakte afspraken te herzien. 

2.4 Werkingssfeer 

Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van de Fusieorganisatie, vallend onder de CAO Jeugdzorg 

en CAO GGZ met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Dit Sociaal Plan is van toepassing voorafgaand aan een reorganisatie en in geval van een 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. 

2.5 Hardheidsclausule 

In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een onbillijke situatie voor de werknemer, zal de 

Fusieorganisatie in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan afwijken. Het afwijken van 

bepalingen in het doorlopend Sociaal Plan geschiedt uitsluitend door partijen betrokken bij dit Sociaal Plan. 

2.6 Openbaarmaking Sociaal plan 

De werkgever zal ervoor zorg dragen dat elke werknemer vrij toegang heeft tot dit Sociaal Plan onmiddellijk 

nadat het door partijen is vastgesteld. 

2.7 Inwerkingtreding 

Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 01-07-2015. 

NB: Het Doorlopend Sociaal Plan van OCK het Spalier, getekend op 18-06-2013, is gedurende de gehele 
Reorganisatie 3e tranche-uitwerkingen van toepassing. 

2.8 Vergoeding 

Naast de vergoedingen, vermeld in dit doorlopend Sociaal plan, is voor de werknemers die vallen onder de Cao 

Jeugdzorg geen transltlevergoeding verschuldigd tot 01-07-2016. Partijen treden in overleg indien de 

transitievergoeding een onderwerp is in de volgende CAO Jeugdzorg en in ieder geval voor 01-07-2016. 

Voor de werknemers die vallen onder de Cao GGZ, geldt dat er wel vanaf 01-07-2015 recht bestaat op de 

wettelijke transitievergoeding. Er kan echter geen sprake zijn van een samenloop tussen een vertrekpremie en 

de transitievergoeding. Indien beide aan de orde zouden zijn, worden deze met elkaar verrekend. 
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3. Begripsomschrijvingen

3.1 Arbeidsmarktfitheid 

Kansen en beperkingen van de werknemer om ander werk te vinden, binnen of buiten de Fusieorganisatie. 

Bij het vaststellen van de (mate van) arbeidsmarktfitheid spelen het portfolio van de werknemer (indien 

aanwezig) en de volgende vier uitgangspunten een rol: 

• Het beroepsperspectief. hoe is de vraag naar het beroep op de arbeidsmarkt? Is er sprake van een overschot

of een tekort?

• De arbeidsmarktkwalificaties: opleiding, werkervaring. Heeft betrokkene een eenzijdige opleiding of juist

een brede opleiding? Is de werkervaring gedateerd of juist van recente datum?

De woonplaats of regio van betrokkene, de economische situatie van het moment;

• De persoonlijke kwalificaties: specifieke deskundigheid en vaardigheden.

• De persoonlijke omstandigheden: leeftijd, geslacht, etniciteiUnationaliteît, de aanwezigheid van

fysieke/medische beperkingen (arbeidsongeschiktheid, arbeidshandicap), de aanwezigheid van

specifieke persoonlijke belemmeringen (psychosociale factoren, mobiliteit betrokkene, e.d.) die het

verkrijgen van werk in de weg staan.

3.2 CAO 

De bepalingen van dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen van de vigerende CAO Jeugdzorg en CAO 

GGZ. 

3,3 Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad van De Fusieorganisatie, zoals deze is ingesteld op grond van de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) 

3.4 Werknemer 

De natuurlijke persoon (man of vrouw) die op de ingangsdatum van dit Sociaal Plan in dienst is van de 

Fusieorganisatie op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

3.5 Werkgever 

De Fusieorganisatie waarmee de werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst een dienstverband heeft. 

3.6 Dienstjaren 

Hel aantal jaren dat een werknemer bij de Fusieorganisatie, of een van haar rechtsvoorgangers, op de 

peildatum in dienst is geweest, mits sprake Is geweest van aansluitende arbeidsovereenkomsten, dit wordt 

bepaald conform wet-en regelgeving en in het bijzonder de ketenbepaling. 

3.7 Leeftijd 

De leeftijd in volle jaren van de werknemer op de peildatum. 
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3.8 Bruto maandsalaris 

Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, inclusief vergoedingen en/of 

toeslagen, zoals vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 

3.9 Reorganisatie 

Een verandering in de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meer werknemers als gevolg van 

een besluit door of namens de Raad van Bestuur 

3.10 Afspiegelingsbeginsel 

De methodiek voor het bepalen van boventalligheid van werknemers, dit begrip is verder uitgewerkt in de 

"Beleidsregels Ontslagtaak UWV". De gedachte achter het afspiegelingsbeginsel is dat de leeftijdsopbouw voor 

en na de krimp verhoudingsgewijs gelijk blijft. 

3.11 Vaststelling boventalllgheld 

Vaststelling van de boventalligheid vindt plaats volgens de criteria van artikel 4.2 van het Ontslagbesluit. 

Hoofdregel îs het afspiegelingsbeginsel. Uitleg van dit afspiegelingsbeginsel is voor werknemers inzichtelijk via 

Intranet. 

3.12 Boventallige 

De werknemer, van wie de arbeidsplaats is komen, of komt, te vervallen. De werknemer is boventallig als dit 

door de werkgever aan de werknemer schriftelijk is meegedeeld. 

3.13 Herplaatsingskandidaat 

De boventallig verklaarde werknemer wordt tot herplaatsingskandidaat benoemd. Hij spant zich, samen met de 

werkgever, in om in- of extern herplaatst te worden. 

NB: Werknemers die enkel vallen onder de Wet Verbetering Poortwachter, bekleden een andere status van 

herplaatsingskandidaat. 

3.14 Plaatsingsprocedure 

Procedure die in acht wordt genomen t.b.v. de plaatsing van werknemers in de gewijzigde organisatie. 

3.15 Loonsuppletie 

(Tijdelijke) aanvulling op het inkomen van ex-werknemers als zij minder inkomsten hebben In hun nieuwe 

functie dan in hun laatst vervulde functie bij de Fusieorganisatie. 

3.16 Outplacement 

Externe of interne begeleiding van een werknemer bij sollicitatie of in het algemeen bij het zoekproces naar een 

nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht van de Fusleorganîsatie. 
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3.17 Formatieplan 

Plan waarin wordt aangegeven welke functies beschouwd worden als uitwisselbare, vervallen of nieuwe 

functies. De oude formatie wordt afgezet tegen de nieuwe formatie. Het formatieplan geeft inzicht waar de 

boventalligheid gaat ontstaan. 

3.18 Functietermen bij reorganisatie 

Bij een reorganisatie spreken van diverse functies: 

1. Gelijke functie

2. Uitwisselbare functies

3. Passende functies

4. Geschikte functies

5. Vervallen functies

6. Nieuwe functies

Het UWV beschrijft termen in de 'Beleidsregels ontslagzaak UWV'. Deze teksten zijn leidend voor de 

handelingen in een reorganisatie. 

1) Gelijke functie

Bij een gelijke functie spreken we van een functie die op alle vlakken gelijk is. Als voorbeeld geven we de 

Ambulant werknemer B, dat is in de hele organisatie een gelijke functie. Daarbij maakt het niet uit dat je op 

andere locaties werkt of enige taken anders zijn, de functie Is voor iedereen Ambulant werknemer B. 

2) Uitwisselbare functies ➔ alleen van belang bij de afspiegeling

Uitwisselbare functies: Deze term is ALLEEN belangrijk bij de afspiegeling. Na de afspiegeling en 

boventalligheids-verklaring wordt deze term in geen enkele uitwerking van de reorganisatie meer gebruikt. Dit 

is een belangrijk gegeven, veel mensen halen namelijk de termen 'uitwisselbare functies' en de 'passende 

functies' door elkaar waardoor onhelderheid ontstaat. 

Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis-en vaardigheden en vereiste 

competenties wederzijds vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De groep werknemers 

uit de diverse uitwisselbare functies wordt als geheel meegerekend in het afspiegelingsbeginsel. 

3) Passende functie

Een passende functie komt na de afspiegeling en boventalligheidverklaring aan de orde. Passende functies zijn 

functies in dezelfde salarisschaal als de boventallige, of één schaal lager of hoger, waarvan de functie-eisen 

een grote mate van overeenstemming vertonen met de uitgeoefende functie. Daarbij moet de boventallige 

werknemer vanuit de kenmerken van zijn functiegroep voldoen aan de functie-eisen of daartoe binnen een half 

jaar ontwikkelbaar zijn. 

Passende functies zijn dus de functies waarop een boventallige werknemer (vanuit zijn functiegroep) herplaatst 

kan worden. 

Indien de werkgever een passende functie vacant heeft, moet hij deze aan de boventallige werknemer 

aanbieden. De werknemer is verplicht orn dit aanbod te accepteren. 
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4) Geschikte tunctie

Een functie waarop de definitie 'passende functie' niet van toepassing is, maar die voor de boventallige 

werknemer wel 'geschikt' is. Bij geschikte functies wordt dus individueel onderzocht of de boventallige 

werknemer geschikt is voor een specifieke vacature. 

5) Vervallen functie

In een nieuw organisatieplan kunnen functies vervallen, dus deze functie komt dan nergens in de organisatie 

meer voor. Er vindt dan geen afspiegeling plaats, de werknemers uit deze functiegroep worden allen boventallig 

verklaard. 

6) Nieuwe functie

In een nieuw organisatieplan kunnen nieuwe functies genoemd worden. Deze functies kwamen dus niet voor in 

het 'oude' organisatieplan. Het kan zijn dat de 'nieuwe' functies zodanig lijken op de 'oude' functies, dat er 

sprake is van een gelijke functie (zie 1 ). Ook kan het zijn dat een 'nieuwe' functie dermate anders is dan de 

'oude' functie dat deze functie niet gelijk is, maar bijvoorbeeld wel een passende of geschikte functie is. 
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4. Duurzame Inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheld

Werkgevers willen de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers bevorderen, de in- en externe

arbeidsmarktfitheid is daarvan een onderdeel. Doelstelling daarbij is ook dat werknemers in staat zijn zelf

verantwoordelijkheid te nemen voor hun arbeidsmarktpositie.

Daarnaast worden werknemers in staat gesteld om voor 01-01-2016, of een half jaar na indiensttreding, hun 

ambities en wensen met betrekking tot de eigen organisatie en/of aanpalende sectoren en/ of de externe 

arbeidsmarkt, in kaart brengen met behulp van een employabilityscan via de website www.fcb.nl. (zie ook H4.2) of 

ander instrument. 

De uitkomst van deze scan dient als 0-meting en kan bijdragen als instrument in een terugkerend, en gelijkwaardig, 

gesprek tussen de werknemer en werkgever. Beide organisaties voeren jaargesprekken, gesprekken waarin dit 

onderwerp past Uaargesprekken zijn geen beoordelingsgesprekken)1 

1) Het onderwerp over de arbeidsmarktfitheid en mobiliteit, worden door partijen opgenomen in het

jaargesprek verslag, ondertekend toegevoegd aan het personeelsdossier.

2) Specifiek zal in die gesprekken aan de orde komen welke wensen en kansen er bestaan binnen de werkgever

en/of op de (aanpalende) arbeidsmarkt.

3) Tevens kan worden bepaald welke afstand er eventueel is tussen de aanwezige competenties van een

werknemer en de benodigde competenties of aanstellings- c.q. functie-eisen van functies elders.

4) Er wordt bekeken of er (in de toekomst) mogelijkheden zijn voor een route naar ander werk of naar de ambitie

voor het zelfstandig ondernemerschap.

5) Indien er mogelijkheden en wensen blijken voor een (begeleide) route naar ander werk zal werkgever de

werknemer daarin begeleiding aanbieden van een door de werkgever aangewezen verantwoordelijke

(bijvoorbeeld Matchcare, of het vrijstellen van een interne deskundigheid, maar maatwerk is vanzelfsprekend

mogelijk).

6) Het portfolio, de arbeidsmarktscan, eventueel eerdere functionering- en POP gesprekken kunnen als

instrumenten dienen voor de begeleiding door een door de werkgever aangewezen verantwoordelijke en

eventueel uit te voeren EVC procedures.

7) Dit alles moet passen binnen het financiële kader dat, in samenspraak met de OR, wordt opgesteld.

Deze investering heeft als doel de arbeidsmarktflexibiliteit van de werknemer te bevorderen en de organisatie in 

staat te stellen zich te informeren over de (te ontwikkelen) kwaliteiten van werknemer en de mate van 

arbeidsmarktfitheid van het personeelsbestand. Dat is nuttig voor de bedrijfsvoering en geeft voor beide partijen 

meer inzicht in het maken van scenario's/organisatiemodellen voor de nabije toekomst 

1 OCK het Spalier heeft arbeidsmarklfitheid al reeds in het jaargesprek-formulier opgenomen. 
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5. Pre-mobiele maatregelen

5.1 'Fase 0'

Fase O is de fase voorafgaand aan fusie en reorganlsatîe. Er dient ter voorkoming van ontslag in de toekomst, 

in deze fase begonnen te worden met een vacaturestop, het laten aflopen van tijdelijke contracten en 

flexmedewerkers/uitzendkrachten worden minder/niet ingezet. Tenminste, indien verlenging van deze 

contracten de werkgelegenheid van de 'vaste' werknemers in gevaar brengt. In deze periode is het 

prestimuleringsplan van kracht, dit is afgestemd met de OR en wordt in december 2015 met de partijen, 

betrokken bij dit sociaal plan en de OR, geëvalueerd. Cruciaal onderdeel van dit plan is verder om werknemers 

te stimuleren van werk naar werk te gaan en te begeleiden in hun arbeidsmarktfitheid/ employability. Al met al 

zal de inhoud van dit plan bij kunnen dragen aan een verschuiving van werkzaamheden en werknemers. 

5.2 Duurzame Inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheld 

Het uitgangspunt van dit Sociaal plan is het bevorderen van in- en externe arbeidsmarktfitheld is. Doelstelling 

daarbij is ook dat werknemers in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun arbeidsmarktpositie. Om 

dit te bereiken, zullen de Fusiepartners - aanvullend op reeds bestaand beleid en maatregelen op dit gebied 

(trainingsaanbod, persoonlijk ontwikkelingsplan en de personeelscyclus) - werk maken van: 

• Het in staat stellen van werknemers hun huidige en reeds verworven kwaliteiten en competenties

periodiek in kaart te brengen met behulp van een (digitaal) portfolio via de website www.fcb.nl ,

register SKJ, het BIG register of de opleidingstool die momenteel binnen OCK het Spalier werkzaam is.

De keuze van het instrument wordt nader overeengekomen in overleg met de Ondernemingsraad.

• Het faciliteren van werknemers in het onderzoeken van routes naar ander werk: het portfolio en de

arbeidsmarktscan zijn de basis van de begeleiding door de werkgever en eventueel uit te voeren EVC

procedures; zo kunnen mogelijk denkbare routes richting ander werk of naar het zelfstandig

ondernemerschap in kaart gebracht worden; tevens kan worden bepaald welke afstand er is tussen de

aanwezige competenties van een werknemer en de benodigde competenties of aanstellings- c.q.

functie-eisen van functies elders.

Het periodiek invullen van portfolio en arbeidsmarktscan (of een ander, door de organisaties in 

overeenstemming met de Ondernemingsraad, gekozen instrument) is de eigen verantwoordelijkheid van de 

werknemer. De Fusieorganisatie zal deze activiteiten mogelijk maken en de werknemer daarop aanspreken. 

Portfolio en arbeidsmarktscan worden met de werknemer besproken in het kader van het jaargesprek en maken 

daarmee vast onderdeel van de personeelscyclus. 
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6. Plaatsingsprocedure

In dit hoofdstuk wordt beschreven:

5.1 Reorganisatie 

5.2 Boventalligheid/herplaatsingskandidaten 

5.3 Herplaatsingsperiode 

5.3.1 Herplaatsing intern 

5.3.2 Herplaatsing extern 

6.1 Reorganisatie 

De Raad van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot aanpassing van de organisatie. Op basis van dit 

voorgenomen besluit legt de Raad van Bestuur een adviesaanvraag voor aan de Ondernemingsraad zoals 

bedoeld in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De werkgever zal aan de werknemers bekend maken 

dat deze adviesaanvraag is gedaan. 

Na het advies van de Ondernemingsraad neemt de Raad van Bestuur een definitief besluit tot reorganisatie, 

inclusief reorganisatie- en formatieplan. 

P&O en de betrokken leidinggevenden geven uitvoering aan het besluit tot reorganisatie op basis van het - na 

advies van de Ondernemingsraad - vastgestelde reorganisatie- en formatieplan. 

De personele invulling van de reorganisatie en de plaatsing van werknemers zal plaatsvinden volgens 

onderstaande stappen en met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit Sociaal Plan. 

6.2 Boventalllgheld/herplaatsingskandidaten 

Indien bij de reorganisatie boventalligheid niet te voorkomen is, zal per categorie uitwisselbare functies de 

volgorde worden bepaald op basis van het afspiegelingsbeginsel. Met behulp van het afspiegelingsbeginsel 

wordt vastgesteld welke werknemers boventallig en vervolgens herplaatsingskandidaat zijn. 

6.3 Herplaatsing periode, van werk naar werk 

Na aanzegging van de boventalligheid begint de herplaatsingperiode, deze heeft een bepaalde looptijd, startend 

op de ingangsdatum van de officiêle boventalligheidbenoeming. In deze periode wordt onderzocht of er In- of 

externe herplaatsingmogelijk-heden zijn. De herplaatsingperiode heeft een termijn van 10 maanden. 

6.3.1 Interne Herplaatsing 
1. Als primair beginsel geldt dat de werknemer zijn (gelijke) functie volgt. Deze mensen worden door de

werkgever op de hoogte gesteld.

2. Indien bij de vaststelling van het reorganisatie- en personeelsformatieplan blijkt dat aan een werknemer een

andere passende functie binnen de Fusieorganisatie moet worden aangeboden, zal de werkgever dit In een

zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de werknemer meedelen en met de betrokken werknemer

(herplaatsingskandidaat) overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen

en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene meedelen.

3. In dit gesprek is tevens sprake van een belangstellingsregistratie. Hiervoor geldt de volgende procedure:

• De betrokken herplaatsingskandidaat ontvangt een overzicht van beschikbare passende functies binnen

de gewijzigde organisatie, de functieomschrijvingen en informatie over de van toepassing zijnde

arbeidsvoorwaarden (zie ook CAO's).
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• De betrokken herplaatsingskandidaat maakt, binnen de gestelde termijn, schriftelijk zijn belangstelling

bekend voor een of meerdere functies binnen de gewijzigde organisatie. Indien belangstelling voor

meerdere functies wordt aangegeven, dient te worden vermeld voor welke functie de werknemer een

voorkeur heeft.

• De belangstellingsregistratie vindt plaats tussen de werknemer, direct leidinggevende en P&O. De

werknemer is gerechtigd zich in dit gesprek te laten vertegenwoordigen c.q. bijstaan door een persoon

van zijn keuze.

• Indien aanwezig kan het portfolio als basis voor deze registratie dienen.

4. Indien de herplaatsingskandidaat een passende functie wordt aangeboden, geschiedt dit in de onderstaande

volgorde:

• Een passende functie in dezelfde salarisschaal.

• Een passende functie in een hogere schaal, voor welke functie de werknemer aan de vereisten voldoet

of met behulp van bijscholing binnen een half Jaar kan voldoen;

• Een andere passende functie in één lagere salarisschaal.

• Indien meerdere herplaatsingskandidaten in aanmerking komen voor een passende functie binnen de

Fusieorganisatie, zal de Fusieorganisatie de meest geschikte kandidaat selecteren. Indien nodig, wordt

deze geschiktheid via een assessment bepaald.

o Criteria voor deze geschiktheid zijn onder andere:

• De genoemde competenties in de functiebeschrijving/profiel;

• de relevante werkervaring;

• het relevante opleidingsniveau van de werknemer, of het opleidingsniveau dat binnen een termijn

van een half jaar haalbaar is;

• het prestatieniveau van de werknemer.

o Bij gelijke geschiktheid wordt geselecteerd op basis van omgekeerde afspiegeling.

o Plaatsing geschiedt in een persoonlijk plaatsingsgesprek en wordt schriftelijk bevestigd.

5. Dit gesprek vindt plaats tussen de werknemer, direct leidinggevende en P&O. De werknemer is gerechtigd

zich, na melding, in dit gesprek te laten vertegenwoordigen c.q. bijstaan door een persoon van zijn keuze.

6. De werknemer is gehouden de aangeboden passende functie te aanvaarden. Indien de werknemer de

functie niet aanvaardt. zal de Fusieorganisatie streven naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst en

vervallen de aanspraken van de werknemer op grond van het Sociaal Plan.

7. Indien de werkgever binnen 1 jaar na plaatsing in een lagere functie alsnog een uitwisselbare of passende

functie in de oorspronkelijke salarisschaal aanbiedt, is de werknemer gehouden deze functie te aanvaarden.

Indien de werknemer de functie niet aanvaardt, zal de Fusieorganisatie streven naar beëindiging van de

arbeidsovereenkomst en vervallen de aanspraken van de werknemer op grond van het Sociaal Plan.

8. Ter voorkoming van gedwongen ontslag verplicht de werkgever zich om de herplaatsingskandidaat een

beschikbare geschikte functie aan te bieden. Onder een geschikte functie wordt verstaan een functie welke

niet voldoet aan de in dit plan opgenomen definitie van uitwisselbare of passende functie, maar die naar

mening van de werkgever wel geschikt zou kunnen zijn voor de herplaatsingskandidaat. De werknemer is

gerechtigd de.ze aangeboden functie te weigeren. De werknemer ondervindt van deze weigering geen

arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke consequenties, anders dan de personele consequenties die

hem ten gevolge van de reorganisatie ten deel kunnen vallen.
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9. De werknemer die een geschikte functie aanvaardt. behoudt tot 1 jaar na (tijdelijke) plaatsing In een

geschikte functie zijn recht op (her)plaatsing in een passende functie, indien een passende functie

beschikbaar komt. De werkgever heeft de inspanningsverplichting om de werknemer op de passende functie

te herplaatsen. De werknemer is gehouden een aanbod voor een passende functie binnen deze periode van

een jaar te aanvaarden.

10. De werkgever zal in het plaatsingsgesprek aan de werknemer een aangepaste

arbeidsovereenkomst aanbieden.

11. Ingeval van een nieuwe passende functie of functiewijziging zal de werkgever de

werknemer/herplaatsingskandidaat in de nieuwe passende functie zoveel mogelijk begeleiden.

Aan de werknemer wordt zo nodig een inwerkperiode geboden waarvan de duur gebruikelijk is voor de

betrokken functie.

12.lndien voor het vervullen van een eventueel nieuwe of gewijzigde passende functie naar het oordeel van de

werkgever en/of werknemer om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Een

inventarisatie van deze noodzakelijke om- en bijscholing wordt in het plaatsingsgesprek gemaakt.

13.lndien een werknemer tengevolge van de organisatiewijziging een andere functie is gaan vervullen en er

binnen 1 jaar na effectuering van de reorganisatie een vacature ontstaat in zijn oorspronkelijke functie, dan

zal die vacature aan de betrokken werknemer worden aangeboden. Werknemer is gelijkelijk verantwoordelijk

deze vacaturestelling bij te houden.

14.Afspraken tussen werkgever en werknemer worden schriftelijk vastgelegd en na instemming van beide

partijen ondertekend toegevoegd aan het personeelsdossier.

15.lndien een eventueel nieuwe werklocatie van de werknemer op meer dan 30 minuten extra reizen ligt per

enkele reis (gerekend van woonstandplaats naar de nieuwe werklocatie) dan de reistijd tussen de

woonplaats en de huidige locatie waar de werknemer werkzaam is, dan geldt de extra reistijd boven 30

minuten per enkele reis als werktijd. Berekening van de reistijd vindt plaats aan de hand van ANWB

routeplanner snelste route). Deze regeling vervalt na een periode van 12 maanden.

16.Aan een werknemer zal in verband met de wijziging in de plaats van tewerkstelling door de werkgever geen

verhuisplicht worden opgelegd, tenzij met instemming van de werknemer.

17.lndien de werknemer een andere functie aanvaardt en binnen 6 maanden na (her)plaatsing in die andere

functie blijkt dat de betrokken werknemer buiten zijn schuld ongeschikt is voor de functie (dil ter beoordeling

van partijen), wordt de werknemer op het moment dat dit mogelijk is andermaal een andere functie

aangeboden.

Salarisgarantieregeling bij passende functie in lagere schaal binnen de Fusieorganisatie 
1. De herplaatsingskandidaat die als gevolg van de organisatiewijziging een passende functie binnen de

Fusieorganisatie aanvaardt die op een lager salarisniveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt

aanspraak op het bruto salaris van de oorspronkelijke functie, inclusief de reguliere loonontwikkelingen en

de loonontwikkelingen van de CAO, gebaseerd op het bruto salaris van de oorspronkelijke functie.

2. De in dit artikel bedoelde aanspraken vervallen:

• bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, anders dan als gevolg van een

overdracht van de onderneming of een onderdeel daarvan;

• gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, Indien op verzoek van de

werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen.
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• Indien de werknemer op wie een onregelmatigheidstoeslag, een toeslag wegens het werken op

inconveniênte uren, een toeslag wegens bereikbaarheidsdienst of wegens beschikbaarheidsdienst van

toepassing is, een functie heeft aanvaard waarbij geen of een lagere toeslag van toepassing zal zijn,

dan behoudt de werknemer niettemin deze toeslag voor een periode van 24 maanden. Deze wordt

afgebouwd volgens een gelijkmatige staffel van 100-75-50-25%.

• De duur van de afbouwregeling kan nooit langer zijn dan de periode waarover ORT is genoten. Indien

ORT is genoten over een periode korter dan 24 maanden, wordt de systematiek overeenkomstig

aangepast en de feitelijke periode waarover ORT is genoten opgedeeld in 4 periodes van gelijke lengte,

die naar boven worden afgerond op een volle maand.

• Indien de werknemer een functie krijgt waarvan de som van salaris en toeslagen hoger is dan de som

bij de vorige functie, vervalt deze toeslag.

• De hoogte van de toeslag wordt vastgesteld op het gemiddelde van de drie kalendermaanden voor de

functiewijziging. Een periode waarin ouderschapsverlof dan wel onbetaald verlof is genoten, wordt

buiten beschouwing gelaten.

6.3.2 Externe herplaatsing 
1. Indien bij de vaststelling van het organisatie- en personeelsformatieplan blijkt dat binnen de Fusieorganisatie

geen passende functie beschikbaar is en er op basis van beschikbare informatie redelijkerwijs niet verwacht

mag worden dat er binnen de looptijd van deze herplaatsingsperiode passende functies bij de werkgever

ontstaan, dan zullen de betrokkenen zich gedurende deze periode tot het uiterste inspannen om een

passende functie buiten de Fusieorganisatie te vinden (van werk naar werk).

2. Indien voor een werknemer, wiens functie ten gevolge van de reorganisatie verdwijnt, geen passende functie

voorhanden is, zal deze werknemer gedurende de looptijd van deze herplaatsingsperiode zoveel als

mogelijk zijn oude functie blijven vervullen.

3. Gedurende de herplaatsingsperiode zullen vacatures in eigen functie of passende functie aan hem worden

aangeboden.

4. Gedurende bovengenoemde periode zijn de faciliteiten zoals genoemd in dit Sociaal Plan op deze

werknemer van toepassing.

5. Indien blijkt dat binnen een termijn van 1 jaar na de feitelijke effectuering van de reorganisatie een vacature

ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht

• de vacature wordt éérst intern gepubliceerd alsmede onder de aandacht gebracht van degenen die als

gevolg van de in de aanhef genoemde situatie zijn herplaatst binnen of, voor zover te achterhalen,

buiten de Fusieorganisatie;

• indien binnen een termijn die in het W&S beleid is beschreven, de genoemde vacaturestelling geen

kandidaten heeft opgeleverd, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving.

Procedure en faciliteiten externe herplaatsing 

1. De boventallige stelt, indien niet voorzienbaar is dat er intern een passende functie binnen tien maanden

beschikbaar is, binnen drie weken na boventalligheidverklaring, in gelijkwaardig overleg met werkgever (of

een door werkgever aangewezen verantwoordelijke) een persoonlijk outplacementplan op.
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2. In dit plan wordt tenminste rekening gehouden met de wensen en kansen op de arbeidsmarkt van de

boventallige, (on)mogelijkheden m.b.t. ontwikkeling en outplacement, in te zetten middelen en wordt een

beschrijving opgenomen van taken en verantwoordelijkheden van resp. werknemer en werkgever.

3. Dit plan wordt ter overeenstemming ondertekend door belde partijen en toegevoegd aan het

personeelsdossier.

4. De boventallige kan vervolgens voor de in onderstaand overzicht maximale bedragen inclusief BTW

declareren, voor de uitvoering van dit plan/ voor activiteiten die de arbeidsmarktpositie van de werknemer

positief beînvloeden. Hierbij valt te denken aan opleiding/begeleiding, persoonlijke coaching, EVC,

outplacementbegeleiding of faciliteiten ten behoeve van een nieuwe werkkring. Na voorafgaande

schriftelijke goedkeuring van werkgever aan werknemer kan de gekozen activiteit worden

gekozen/Ingeschakeld.

Duur dienstverband Maximaal persoonlijk mobiliteitsbudget 

0 t/m 4 jaar € 4.000 

5 t/rn 9 Jaar € 4.250 

10 t/m 14 jaar € 4.500 

15t/m19jaar € 4.750 

20 en> jaar € 5.000 

Alle bedragen zijn inclusief BTW 

5. De navolgende regeling geldt voor werknemers die boventallig zijn verklaard en tussen de datum van

schriftelijke boventalligheidsverklaring en vóór afloop van de herplaatsingsperiode van tien maanden,

vrijwillig ontslag nemen. Tevens is deze regeling van toepassing voor werknemers die niet zelf boventallig

zijn, maar wiens vrijwlllig vertrek leidt tot daadwerkelijke interne herplaatsing van een boventallige de

zogenoemde remplaçant.

• Aan de werknemer, die zelf ontslag neemt op een datum (of via een vaststellingsovereenkomst de

arbeidsovereenkomst beëindigt) , gelegen voor de datum van tien maanden na zijn boventallig

verklaring, zal een 'mobiliteitspremie vrijwillig vertrek' worden verstrekt. Deze mobiliteitspremie komt

overeen met de salaristermijnen tussen beide hierboven vermelde data (beëindlgingdatum

arbeidsovereenkomst en einddatum herplaatsingsperiode), met een minimum van 1 bruto

maandsalaris.

• De werknemer die recht heeft op de mobiliteitspremie ontvangt deze vergoeding uiterlijk na 2 maanden

ineens na uitdiensttreding.

Bij aanvaarding van de mobiliteitspremie ''vrijwillig vertrek" kan geen beroep worden gedaan op de eventueel 

resterende afspraken van het Sociaal Plan, noch op de wachtgeldregeling van de CAO. 

6. Eventueel reeds betaalde gelden aangaande de, in dit Sociaal Plan overeengekomen, herplaatsings-en

boventalligheidsfaciliteiten zullen met deze mobiliteitspremie worden verrekend.

7. Ten behoeve van de boventallige voor wie geen uitwisselbare of passende functie beschikbaar is bij de

Fusieorganisatie en die binnen de herplaatsingsperiode van tien maanden een andere functie aanvaardt

buiten de Fusieorganisatie, waarbij bij de nieuwe werkgever sprake is van een salaris, dat in negatieve zin

afwijkt van genoemde huîdige arbeidsvoorwaarden zal het verschil over een periode van 12 maanden
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overeenkomstig onderstaande regeling, aangevuld tot het oude brutosalaris, naar rato van de omvang van 

het nieuwe dienstverband: 

1e t/m 3
° 

maand 100% van het verschil in salaris; 
4e t/m 6° maand 75% van het verschil in salaris; 
7e t/m ge maand 50% van het verschil in salaris; 

1 Oe t/m 12
8 

maand 25% van het verschil in salaris. 

Eventueel reeds betaalde gelden aangaande de, in dit Sociaal Plan overeengekomen, herplaatsings-en 

boventalligheidsfaciliteiten zullen met deze mobiliteitspremie worden verrekend. 

8. De werkgever kan de boventallige voor wie tot de ingang van plaatsing in een functie buiten de

Fusieorganisatie geen passend werk voorhanden is, bijzonder verlof met behoud van salaris verlenen tot

het moment van feitelijke ingang van het vervullen van een functie elders.

9. De werkgever kan de boventallige, voor wie tijdelijk geen passend werk voorhanden is, gedurende deze

periode bijzonder verlof met behoud van salaris verlenen.

11. De boventallige, aan wie bijzonder verlof met behoud van salaris is verleend, behoudt alle rechten

voortvloeiend uit dit Sociaal Plan en de CAO.

7. Faciliteiten ter bevordering van natuurlijk verloop

In dit hoofdstuk worden de Faciliteiten ter voorkoming van gedwongen ontslag en ter bevordering van natuurlijk

verloop benoemd. Geldend vanaf datum besluit tot reorganisatie totdat er voor de laatste werknemer een besluit

is genomen.

• 6.1 Faciliteiten geldend voor werknemers van de Fusieorganisatie indien zij plaats maken voor een

boventallige werknemer.

• 6.2 Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe functie of werkkring en alleen geldend voor boventalligen (cq

herplaatsingskandidaten).

■ 6.3 Voorstellen vanuit werkgever en werknemer.

7.1 Faciliteiten geldend voor werknemers Indien zij plaats maken of boventallig zijn 

1. De werknemer wordt desgevraagd verlof met behoud van salaris toegekend voor het voeren van

sollicitatiegesprekken. Indien de werkgever daarom verzoekt, zal de werknemer een oproep voor het

sollicitatiegesprek overleggen.

2. Indien een werknemer van de organisatie aantoonbaar plaats maakt op een passende functie voor een

herplaatsingskandidaat/boventallige, dan kan hij gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan gebruik maken

van faciliteiten uit dit Sociaal Plan. Indien deze werknemer daarom verzoekt, zal de werkgever deze

werknemer niet binden aan een opzegtermijn.

3. In Artikel 5.3.2; Externe herplaatsing; Procedure en faciliteiten externe herplaatsing; punt 5, is de

Mobiliteitspremie voor boventalligen beschreven. Dit artikel is tevens van toepassing voor werknemers die

niet zelf boventallig zijn, maar wiens vrijwillig vertrek leidt tot daadwerkelijke interne herplaatsing van een

boventallige, de zogenoemde remplaçant.

4. Indien een werknemer vrijwillig ontslag neemt en een terugbetalingsverplichting op hem van toepassing

zou zijn, zoals een terugbetalingsverplichting met betrekking tot scholing, ouderschapsverlof en overige in

CAO- en bedrijfseigen regelingen vastgelegd, wordt deze verplichting kwijtgescholden.
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5. De werkgever zal aan de werknemer die vrijwillig ontslag neemt en die binnen twaalf maanden na de

ontslagdatum recht zou hebben op een jubileumuitkering, bij diens vertrek deze uitkering aan hem

uitbetalen, tenzij de werknemer bij de fusieorganisatie onder de CAO Jeugdzorg viel en aansluitend een

nieuw dienstverband aangaat met een andere werkgever die valt onder de CAO Jeugdzorg.

6. Desgewenst verstrekt de Fusieorganisatie op verzoek van de werknemer een getuigschrift en/of

referenties.

7. In alle gevallen worden de resterende vakantiedagen aan het einde van het dienstverband uitbetaald.

Terugbetaling van teveel genoten vakantie wordt kwijtgescholden.

8. Indien en voor zover in een individueel geval sprake is van (een) tussen de Fusieorganisatie en de

werknemer reeds overeengekomen en/of reeds aangevangen studie(s), waarvoor door de Fusieorganisatie

een vergoeding van de kosten is toegezegd en/of reeds betaald, zal/zullen die studie(s) tot en met de

datum van uitdiensttreding door werknemer kunnen worden voortgezet op kosten van de Fusieorganisatie

en veNalt de eventueel overeengekomen terugbetalingsverplichting van de werknemer (ongeacht of de

kosten (tevens) betrekking hebben op de periode na datum uitdiensttreding). Indien de werknemer

bedoelde studie(s) na datum van uitdiensttreding voortzet, is de Fusieorganisatie daaNoor geen additionele

vergoeding(en) verschuldigd.

7 .2 Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe functie of werkkring 

Onderstaande bepalingen zijn in aanvulling op het bovenstaande en alleen geldend voor boventalligen (cq 

herplaatsingskandidaten). 

1. Een werknemer die gedurende de herplaatsingperiode van tien maanden de organisatie heeft verlaten

omdat hij een andere werkkring heeft gevonden, maar gedurende de proeftijd bij zijn nieuwe werkgever

aantoonbaar buiten zijn schuld wordt ontslagen, dit ter beoordeling van partijen betrokken bij het Sociaal

Plan, behoudt voor de resterende looptijd van dit Sociaal Plan aanspraak op al het gestelde in dit Sociaal

Plan.

2. Indien er, als gevolg van een aanpassing in werktijden, sprake is van een buitengewone ontwrichting In de

balans zorg - werk, krijgt de werknemer bij een interne herplaatsing een overgangsperiode van drie

maanden om deze balans te herstellen.

3. Bij het ontstaan van een vacature zal geanticipeerd worden op mogelijke boventalligheid. Tijdens het

plaatsingsproces wordt een aannamestop Ingesteld voor vacante functies. Als het plaatsingproces is

afgerond, worden deze vacatures (niet zijnde uitwisselbare of passende functies) eerst voorgelegd aan

herplaatsingskandidaten en boventalligen. Zij genieten voorrang in de fase van de interne vacaturestelling.

Indien deze fase geen geschikte kandidaten oplevert, wordt de vacature opengesteld conform het vigerende

aannamebeleid van de organisatie.

4. De werkgever kan de herplaatsingskandidaat of boventallige voor wie geen passende of geschikte functie

·voorhanden is, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging,

tijdelijk tewerkstellen in de organisatie. Een tijdelijke tewerkstelling mag maximaal 10 maanden duren. De

aard en omvang van de tijdelijke tewerkstelling moeten zodanig zijn dat de herplaatsingskandldaat

voldoende tijd overhoudt voor de uitvoering van zijn persoonlijk (outplacement)plan. Tijdens de (tijdelijke)

tewerkstelling behoudt de werknemer al zijn rechten en plichten uit dil Sociaal Plan en de voor hem

geldende CAO.
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7.3 Voorstellen door de werknemer en werkgever 

Zowel de individuele werknemer als de werkgever kunnen met voorstellen komen die, binnen wet- en 

regelgeving en het gestelde in de voor de werknemer geldende CAO, leiden tot verbetering van het 

toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Werknemer en werkgever kunnen het 

initiatief nemen om in overleg tot een vervroegde uittreding/vaststellingsovereenkomst te komen. 

" De werknemer wordt hiertoe op eigen initiatief en kosten in staat gesteld (financieel) advies in te winnen bij 

een door hem gekozen vereniging/ instantie/ fonds/ verzekering etc. De werkgever zal in een dergelijk 

gesprek alle hem bekende voor -en nadelen van de voorliggende voorstellen aan de werknemer 

voorhouden. 

• Acceptatie door werkgever en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot beêindiging van de

arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en finale kwijting.

• Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit kan een werknemer geen beroep meer doen op andere

maatregelen uit dit Sociaal Plan of de CAO.
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8. Aanvullende bepalingen bij mogelijkheid tot gedwongen ontslagen

1. Indien werkgever van mening Is dat mogelijk gedwongen ontslag niet te voorkomen zal zijn, zal hij

voorafgaand aan de datum besluit tot reorganisatie het overleg met de betrokken vakbond(en) heropenen,

met als doel te komen tot een gesprek waarin zo mogelijk- en noodzakelijk aanvullende afspraken worden

gemaakt en worden vastgelegd. Deze afspraken gelden dan als bijkomende (deze kunnen lager en/of hoger

zijn), maatregelen en faciliteiten en worden onderdeel van dit Sociaal Plan.

2. Indien werkgever van mening is dat, ondanks al het voorgaande In dit Sociaal Plan in acht is genomen,

ontslag moet worden aangevraagd, gelden tot aan de datum van uitdiensttreding alle faciliteiten uit dit

Sociaal Plan, Inclusief de in lid 1 gestelde aanvulling.

3. Omdat het daadwerkelijk beêindigen van een overeenkomst moet worden voorbereid en rekening moet

worden gehouden met opzegtermijnen, start de werkgever de, naar zijn beoordeling, noodzakelijke

maatregelen ter voorbereiding. Dit laat onverlet dat werkgever en werknemer zich gedurende de looptijd

van de herplaatsingperiode (Na aanzegging van de boventalligheid begint de herplaatsingperiode, deze

heeft een looptijd van 10 maanden, startend op de ingangsdatum van de officiéle

boventalligheidbenoeming) maximaal blijven inspannen om werknemer van werk naar werk te begeleiden.

Uiteraard kunnen de maatregelen ter voorbereiding te allen tijde worden stopgezet, indien iemand alsnog

herplaatst kan worden.

4. Indien de organisatie gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan een passende functie aanbiedt aan de

werknemer die gebruik maakt van de wachtgeldregeling of de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, is de

werknemer in beginsel gehouden deze functie te aanvaarden. Weigering leidt tot uitsluiting van recht op

wachtgeld of bovenwettelijk werkloosheidsuitkering (zie CAO Jeugdzorg en GGZ).

5. De betrokken vakbonden zullen in de situatie gesteld in dit artikel namens de leden handelen binnen de

door leden gestelde kaders ten behoeve van belangenbehartiging van leden/werknemers op het gebied van

arbeid en inkomen.
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9. Bezwarenprocedure en Bezwarencommissie

1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een Bezwarencommissie In, bestaande uit drie personen.

2. De samenstelling van de Bezwarencommissie geschiedt als volgt:

- een lid wordt benoemd door de werkgever;

- een lid wordt benoemd door de werknemersverenigingen;

- de voorzitter wordt benoemd door belde eerder benoemde leden gezamenlijk.

Voor de leden van de Bezwarencommissie geldt dat zij geen (oud) werknemer of (oud) Raad van 

Toezichtlid van De Fusieorganisatie zijn. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de 

werkgever. 

3. De werknemer kan zich binnen 4 weken na effectuering van dit Sociaal Plan schriftelijk wenden tot de

Bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde.

Voor de helderheid: bezwaren over de inhoud van het Reorganisatieplan passen niet bij deze

Bezwarencommissie.

4. De mondelinge behandelîng van het bezwaar vindt plaats binnen 3 weken na indiening van het

bezwaarschrift.

a. Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord,

waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan.

b. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de Bezwarencommissie anders

besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever.

c. De beraadslagingen van de Bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet

openbaar is.

5. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Bezwarencommissie te

verlenen.

6. 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 2 weken na de beraadslagingen - met

redenen omkleed - bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld.

7. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een

nieuw besluit te treffen.

8. De werknemer die zich tot de Bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-ontvankelijk

verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de Bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is

gemaakt.

9. 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.

10. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht.

11. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een presentiegeld van elk

€ 100,8 per vergadering. Dit bedrag wordt voldaan door de werkgever wanneer de werknemer die bezwaar

maakt lid is van ABVAKABO FNV, CNV publieke zaak of een van de verenigingen die samen de FBZ

vormen. Is de betreffende werknemer geen lid, dan zal de werknemer zelf de kosten voldoen.
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Aldus overeengekomen op 25-06-2015 

De Fusieor anisatie, Stlc�e11�hulp

· ersverenigingen

, ,  . . . . . . . . . .  , . .

M. Langerak, FBZ
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