




b. Een opleiding wordt gevolgd welke 20 uur per week of meer vergt en gericht is op het
kunnen gaan vervullen van een mogelijke nieuwe functie binnen de KB. De duur van de
verlenging is gelijk aan de periode waarin deze opleiding met succes wordt gevolgd;

c. Volgens her vastgestelde begeleidingsplan een opleiding wordt gevolgd welke 20 uur per
week of meer vergt en die - zo nodig volgens her oordeel van een extern deskundige - de kans
op een betaJlde baan buiten de KB aanzienlijk vergroot. De duur van de verlenging is
maximaal een jaar;

d. Een proef- of stageperiode wordt overeengekomen in een functie binnen of buiten de KB, die 
binnen of na afloop van de overeengekomen periode niet resulteert in een aanstelling. De 
duur van de verlenging is gelijk aan de duur van de proef- of stageperiode met een maximum
van zes maanden;

c. Naar her oordeel van her bevoegd gezag er voldoende zekerheid is dar er binnen zes maanden
wel een passende functie beschikbaar zal komen voor welke de herplaatsingkandidaat
voorrang zal krijgen;

f. Het bevoegd gezag of de voor de uitvoering van het begeleidingsplan aangewezen
functionarissen nalatig zijn geweest in de totstandkoming en/of uitvoering van het
begeleidingsplan. De duur van de verlening is gelijk aan de duur van de nalatigheid. Indien
het bevoegd gezag op een gemotiveerd verzoek tot verlenging van de herplaatsingkandidaat
negatief beschikt, zal dat schriftelijk en gemotiveerd door het bevoegd gezag aan de
herplaatsingkandidaat worden meegedeeld.

4. Sanctiebepalingen

Indien her bevoegd gezag oordeelt dat de herplaatsingkandidaat onvoldoende meewerkt om zijn
kansen te benutten, dan wordt besloten het herplaat�ingbegcleidingsplan als beëindigd re
beschouwen en alsnog over te gaan tot ontslag wegens overtolligheid of opheffen van de functie
met een opzegtermijn van drie maanden. Indien een dergelijk besluit wordt genomen kan
daartegen binnen zes weken nadat het aan het personeelslid bekend is gemaakt, bezwaar worden
aangerekend. De Regeling bezwarenprocedure KB is van toepassing.

5. Slot

5.1 Het bevoegd gezag kan, na het bericht van niec-plaac�ing, in individuele gevallen in redelijkheid in 
gunstige zin afwijken van het in dit Sociaal beleidskader gestelde, indien de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 

Hee Sociaal beleidskader KB 2017 is verlengd tot 1 januari 2020 en hernoemd tot Sociaal beleidskader 
2018-2019. Tussentijdse herziening is mogelijk, indien wettelijke voorschriften en/of wijzigingen in de 
CA0-01 hiertoe aanleiding geve_n. Uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd treden partijen 
met elkaar in overleg over verlenging dan wel vernieuwing van het Sociaal beleidskader. 

De werknemersorganisaties: 
namens VAWO/CMHF mr. O.O. Pechler; 
namens CNV Overheid Onderdeel van CNV Connectief A.J .H. Zwaagstra; 
namens AC/FBZ R. Barendse; 
namem FNV Overheid drs. J. Bocrsma, hebben op 5 juli 2018 ingestemd met de verlenging. 
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