




Overeenkomst 

De ondergetekenden: 

De werkgever: 

Stichting K wadrantgroep 

Paiiij ter ener zijde 

en 

De werknemersorganisaties: 

• CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van Connectief

• FBZ

• Nu'91

Hierna te noemen: de werknemersorganisaties 

Partijen ter andere zijde 

Verklaren dat zij het Sociaal Plan met looptijd 1 januari 2017 - 1 januari 2019, na 
ongewijzigde verlenging tot 1 april 2019 hebben verlengd tot 1 april 2020, met materiële 
wijziging in artikel 4.1.1. 

Namens de werkgever: 

Na werknemersorganisaties: 
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Voorwoord 

Bij de totstandkoming van dit Sociaal Plan van Stichting De K wadrantgroep is in aanmerking 
genomen dat de komende jaren voor de organisatie in het kader zullen staan van 
veranderingen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van de 
AWBZ gezondheidszorg in Nederland en van het in de organisatie inbedden van de 
vastgestelde strategische koers. 

Het Sociaal Plan is bedoeld om nadelige gevolgen van ingrijpende organisatiewijzigingen 
voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, 
zoveel mogelijk te beperken. Het plan bevat procedures, maatregelen en regelingen om een 
zorgvuldige behandeling van de werknemers te waarborgen. 
Er is sprake van fundamentele veranderingen in de wet- en regelgeving op het terrein van de 
gezondheidszorg in Nederland. Deze veranderingen noodzaken gezondheidszorginstellingen 
tot aanpassingen in de organisatie, zowel op het gebied van de primaire zorg- en 
dienstverlening als de facilitaire diensten en stafafdelingen. 

Deze wijzigingen in de financiering van de zorg, veranderingen in de (gestuurde) vraag en/of 
veranderingen in de marktverhoudingen zullen De K wadrantgroep noodzaken om 
organisatieonderdelen snel te reorganiseren om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen, 
uiteraard met behoud van de vereiste zorgvuldigheid. Daarnaast is binnen De K wadrantgroep 
een organisatiebreed verbeterprogramma van staii gegaan, waarbij, vooral vorm gegeven 
door werknemers, de bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever worden gemaakt. 

De Kwadrantgroep wil een traditie als goed werkgever hoog houden. Een belangrijke factor 
hierin is dat de noodzakelijke en onvermijdelijke personele veranderingen zorgvuldig worden 
doorgevoerd, waarbij de voor betrokken werknemers nadelige gevolgen zo veel mogelijk 
worden beperkt en kansen op nieuw uitdagend werk optimaal worden benut. Op grond van de 
vastgestelde strategische koers kan worden voorspeld dat er verschuivingen in de behoefte 
aan kwalificaties zullen ontstaan en daardoor onder-, maar ook overcapaciteit in 
verschillende beroepsgroepen. Het is vanzelfsprekend dat De K wadrantgroep voor het 
oplossen van mogelijke overcapaciteit primair alles zal doen om passende herplaatsingen te 

realiseren. 

Maatregelen van de overheid of financiers kunnen zo omvangrijk en ingrijpend zijn dat een 
forse reductie van het aantal werknemers noodzakelijk is om te voorkomen dat het 
vomibestaan van de organisatie wordt bedreigd of onde1mijnd. In een dergelijk geval kan 
tussen de werkgever en de werknemersorganisaties worden overeengekomen om het Sociaal 
plan open te breken. Van een dergelijke reorganisatie met (mogelijk) gedwongen ontslagen 
zal geen sprake zijn indien de in een reorganisatie te treffen maatregelen voor het geheel of 
een deel een directe relatie hebben met nog niet definitief vastgesteld overheidsbeleid. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( 
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1. Begripsbepalingen

Afspiegelingsbeginsel 
Het beginsel om de plaatsings- dan wel ontslagvolgorde te bepalen per categorie 
uitwisselbare functies binnen een gemeente of bedrijfsvestiging op basis van de 
leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies, conform de geldende 
Uitvoeringsregels. De verdeling over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de 
leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de reorganisatie 
verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de 
werknemer met het langste dienstverband als eerste geplaatst. De afspiegelingssystematiek is 
in overeenstemming met de Uitvoeringsregels van het UWV. 

Belangstellingsregistratie 
Gestructureerde registratie (hetzij per fmmulier of gesprek) met als doel de huidige en 
toekomstige situatie van de werknemer in kaart te brengen voor wat betreft feiten, 
mogelijkheden en wensen ten aanzien van functie, opleiding, omvang dienstverband e.d. 

Boventallig 
Boventallig is de werknemer wiens functie in de oude organisatiestructuur/personeelsformatie 
is komen te vervallen c.q. komt te vervallen en die niet direct herplaatst kan worden in de 
nieuwe organisatiestructuur. Boventalligheid kan ook worden veroorzaakt doordat de 
beschikbare formatie voor een bepaalde functie afneemt. Van boventalligheid is pas sprake 
vanaf het moment dat de werkgever dit aan de werknemer schriftelijk met redenen omkleed, 
heeft medegedeeld. 

Cao VVT 
De dan geldende Cao VVT zoals die is overeengekomen tussen Actiz en CNV Zorg en 
Welzijn, FBZ en NU'91. 

Detachering 
De omstandigheid dat een werknemer, met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie 
of ter vervulling van een vacature bij een andere werkgever, werkzaamheden ven-icht, maar 
in dienst blijft van de huidige werkgever. 

Diensttijd 
De tijd die de werknemer op basis van uitzendovereenkomst, of arbeidsovereenkomst voor 
werkgever (en diens rechtsvoorgangers) heeft gewerkt. Indien de diensttijd is onderbroken, 
telt de diensttijd voor de onderbreking mee, mits de onderbreking niet meer dan de geldende 
wettelijke te1mijn heeft geduurd. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. 

Functie, passende 
Een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer in de 
zin van (artikel 9 van) de Uitvoeringsregels en die in eenzelfde dan wel maximaal één hogere 
of lagere salarisschaal is ingedeeld dan die waarin de medewerker wordt beloond. 
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Functies, uitwisselbare 
Functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en vereiste competenties 
vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn als bedoeld in (artikel 13 
van) de Uitvoeringsregels. 

Geschiktheid 
Het voldoen aan de objectieve functie-eisen, respectievelijk het binnen een periode van 
maximaal 6 maanden door het volgen van om-, her- of bijscholing kunnen voldoen aan de 
objectieve functie-eisen. 

Herplaatsing 
Het plaatsen van de werknemer in een passende of uitwisselbare functie. 

Manager 
De door de werkgever als verantwoordelijk voor de reorganisatie aangewezen persoon. 

Plaatsing 
Het plaatsen van de werknemer conform de plaatsingsprocedure beschreven in hoofdstuk 3. 

Reorganisatie 
Een wijziging in een van de organisaties van Stichting Kwadrantgroep voortvloeiend uit een 
samenhangend plan, vastgesteld door de Raad van Bestuur, waarvan een of meer werknemers 
van de K wadrantgroep gevolgen ondervindt, onverlet hetgeen is bepaald in artikel 2.1. 

Salaris 
Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon exclusief de in de 
betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen. 

Uitvoeringsregels 
De Uitvoeringsregels - Ontslag om bedrijfseconomische redenen, laatste versie gepubliceerd 
door het UWV. 

Werkgever 
Stichting De K wadrantgroep, alsmede de daartoe behorende stichtingen, voor zover deze 
rechtspersonen vallen onder de werkingssfeer van de CAO Verpleeg- Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg dan wel de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. 

Werknemer 
De persoon die een arbeidsovereenkomst heeft aangegaan met de werkgever tenzij 
betrokkene: 

werkzaam is op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, die binnen 26 weken 
eindigt 
werkzaamheden verricht op oproepbasis 
werkzaam is als vakantiekracht 
werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage 
de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt 
is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten 

Werknemersorganisaties 
De werknemersorganisaties die partij zijn bij dit Sociaal Plan, te weten: 
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• CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van Connectief
• FBZ
• NU'91
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2. Algemene bepalingen

2.1 Werkingssfeer 

2.1.1 Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers in de zin van de begripsbepalingen 
van dit Sociaal Plan van werkgever en daartoe behorende rechtspersonen als bedoeld in de 
definitie van werkgever, voor zover vallend onder de werkingssfeer van de CAO VVT dan 
wel de CAO GGZ. 

2.1.2 Uitvoeringsbepalingen, beschreven in hoofdstuk 3 t/m 6, betreffende reorganisaties zijn 
uitsluitend van toepassing op werknemers die werkzaam zijn in het organisatieonderdeel 
waarop het reorganisatiebesluit van toepassing is, waarvan de functie, de arbeidsduur en/of 
de formatieruimte voor de functie veranderen en waarvoor de werkgever een besluit tot 
reorganisatie heeft genomen. 
De werkgever doet de betrokken werknemers schriftelijke mededeling van het 
reorganisatiebesluit. 
Uitvoeringsbepalingen, beschreven in hoofdstuk 5 en 6 zijn alleen van toepassing op 
boventallige werknemers. 

2.1.3 In het Sociaal Plan is omschreven wat de werkgever doet bij situaties van boventalligheid. 
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een grootschalige reorganisatie en een 
reorganisatie van beperkte omvang, waarbij tot maximaal 20 personen zijn betrokken. 

Ook in geval bij enkele opeenvolgende kleine reorganisaties (maximaal 20 personen) bij 
dezelfde organisatie binnen een halfjaar dienen de vakbonden geïnformeerd te worden. 

Bij een grootschalige reorganisatie waarbij de verwachting is dat niet alle werknemers 
herplaatst kunnen worden, vindt vroegtijdig overleg plaats tussen de werknemersorganisaties 
en de werkgever op de basis als verwoord in dit Sociaal Plan. Er wordt dan een planning 
gemaakt waarin de mogelijke herplaatsingen, de te ondernemen acties door de werkgever, 
termijnen en dergelijke worden besproken. 

De handelwijze van de werkgever is met inachtneming van dit Sociaal Plan de volgende: 
1. zodra er plannen zijn voor een grootschalige reorganisatie worden de bonden

uitgenodigd voor een gesprek;
2. na vaststelling van het besluit tot reorganisatie worden zoveel mogelijk werknemers

direct herplaatst;
3. de groep werknemers die boventallig blijft, wordt intensief begeleid naar ander werk

op basis van de in dit Sociaal Plan vastgelegde afspraken betreffende scholing,
mobiliteit en dergelijke.

Bij een reorganisatie van beperkte omvang worden de werknemersorganisaties niet vooraf 
geïnformeerd. De werkgever handelt volgens de procedure in dit Sociaal Plan. De werknemer 
wordt aangemeld bij het mobiliteitscentrum, er wordt een mobiliteitsplan gemaakt, er wordt 

intensief gezocht naar een herplaatsing (in- of extern). 

Indien er zich naar het gezamenlijk oordeel van partijen omstandigheden voordoen, waardoor 
van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden zich aan het Sociaal Plan te 
houden, zullen partijen in overleg treden teneinde te komen tot een wijziging van het 
bestaande Sociaal Plan, dan wel tot de opstelling van een nieuw Sociaal Plan of een 
addendum. 
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2.2 Geldigheidsduur 
De geldigheidsduur van dit Sociaal Plan is van 1 april 2019 tot 1 april 2020. 

Het Sociaal Plan eindigt voor de betrokken werknemer indien en zodra er na toepassing van 
de herplaatsingprocedure en de overige bepalingen van dit plan definitieve besluiten ten 

aanzien van de werknemer zijn genomen. Aangegane verplichtingen in het kader van dit plan 
ten opzichte van de werknemer lopen na deze datum uiteraard door. 

Partijen komen overeen uiterlijk drie maanden voor het verlopen van het Sociaal Plan te 
overleggen over verlenging of aanpassing van het Sociaal Plan. 

Indien gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan wijzigingen in wetgeving of overige 
regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen paiiijen met elkaar in overleg treden over 
eventuele gevolgen van deze wijzigingen voor dit Sociaal Plan. 

2.3 Plichten werknemer en werkgever 
Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en 
op welke voorziening een beroep kan worden gedaan. De werkgever verstrekt dit Sociaal 
Plan aan iedere werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is. 
De werknemer is verplicht mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 

2.4 Afspraken op grond van vorig Sociaal Plan 
Individuele afspraken, garanties en lopende trajecten, welke zijn ontstaan als gevolg van 
toepassing van vorige Sociaal Plannen zullen ook na het verstrijken van de looptijd blijven 
gelden dan wel worden afgerond. 

2.5 Hardheidsclausule 
In die gevallen waarin de onverkorte toepassing van het Sociaal Plan voor een individuele 
werknemer leidt tot een onbillijke situatie, zal de werkgever voor deze werknemer in 
positieve zin afwijken van dit Sociaal Plan. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet 
voorziet, zal de werkgever handelen naar de geest van dit Sociaal Plan. 

2.6 Interpretatie Sociaal Plan 
De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan paiiijen verbonden aan dit Sociaal 
Plan. 

2. 7 Bezwaarmogelijkheid
Indien de werknemer niet akkoord gaat met een schriftelijk besluit als bedoeld in dit Sociaal 
Plan, moet hij hie1iegen binnen 14 dagen na de datum van de bevestiging schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar maken bij de Bezwaarcommissie. 

2.8 Bezwaarcommissie 
Ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering van de afspraken in dit Sociaal Plan stelt de 
werkgever een bezwaarcommissie in. Taak, samenstelling en werkwijze van de commissie 

worden nader geregeld in hoofdstuk 7 van dit Sociaal Plan. 
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2.9 Mobiliteitscentrum 

Ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering van de afspraken in dit Sociaal Plan heeft de 
werkgever een mobiliteitscentrum ingesteld. 

Het mobiliteitscentrum valt onder verantwoordelijkheid van de manager HRM en is belast 
met de begeleiding van de werknemers die tengevolge van reorganisaties moeten worden 

herplaatst. 

2.10 Vakantieverlof 

Werknemer zal in de gelegenheid worden gesteld om tijdens de periode van boventalligheid 

vakantieverlof op te nemen, mits dit niet de herplaatsing tegenwerkt. 
Werknemer wordt geacht de gedurende de boventalligheidsperiode ontstane vakantierechten 
op te nemen, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. In die situaties waarin 
de werknemer aantoonbaar niet door werkgever in de gelegenheid is gesteld ( een deel van) 

zijn verlof op te nemen, vindt uitbetaling van het resterende deel van het vakantieverlof 
plaats. 

3. Plaatsingprocedure

3.1 Procedure 

3 .1.1 De werkgever stelt een formatieplaatsenplan op van het te reorganiseren 
organisatieonderdeel. 

Naast de omvang (fte) per functie bevat dit plan een profiel van de aan de functies verbonden 
functie-inhoud en functie-eisen. 

3 .1.2 Uitgangspunt bij plaatsing is dat de werknemer zijn functie volgt. Dat houdt in dat de 
werknemer wiens functie na reorganisatie blijft bestaan, dan wel als uitwisselbare functie 
terugkeert, onder voorbehoud van voldoende formatieomvang, zijn functie behoudt. De 
werknemers worden geplaatst met inachtneming van het omgekeerde afspiegelingsbeginsel. 

3 .1.3 Nieuwe of gewijzigde functies worden aangeboden aan de nog niet geplaatste werknemers 

die aan de functie-eisen voldoen De volgorde van plaatsing geschiedt confmm het 
omgekeerde afspiegelingsbeginsel. 

3.1.4 De werknemer die als gevolg van 3.1.3 kan worden geplaatst binnen de nieuwe 
organisatiestructuur, ontvangt tenminste 2 weken voor de inwerkingtreding hiervan een 
schriftelijke bevestiging van de manager. Deze bevestiging gaat vergezeld van een 

omschrijving van de functie en de daaimee samenhangende arbeidsvoorwaardelijke 
consequenties. 
Als de werknemer van oordeel is dat geen sprake is van een passende functie, dan kan de 
werknemer binnen twee weken bezwaar aantekenen, conf01m aitikel 2.7. 

Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, is de werkgever gehouden de 
herplaatsingsinspanningen vomt te zetten. 

Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard dan dient de werknemer binnen 1 week aan de 
werkgever kenbaar te maken of de passende functie alsnog wordt geaccepteerd. 
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Volhardt de werknemer in zijn weigering, ook nadat de bezwaarcommissie het bezwaar 
ongegrond heeft verklaard, dan kan de werkgever een ontslagprocedure in werking stellen. 
De werknemer heeft geen verdere aanspraken meer op de faciliteiten van dit Sociaal Plan, in 
het bijzonder niet op de faciliteiten zoals opgenomen in hoofdstuk 5 en 6. 

3 .1.5 Als op basis van 3 .1.3 inpassing in de nieuwe organisatiestructuur niet gerealiseerd kan 

worden, is sprake van boventalligheid van de werknemer. De werknemer zal als boventallige 
voor herplaatsing aangemeld worden bij het mobiliteitscentrum. De werknemer ontvangt 

hiervan schriftelijk bericht onder ve1melding van de datum van ingang van zijn 
boventalligheid. 

3 .1.6 In afwachting van definitieve (her)plaatsing kan de werkgever passende vervangende 
werkzaamheden aan de boventallige werknemer aanbieden, dan wel de werknemer 

detacheren, indien dit bijdraagt aan (her)plaatsing. Gedurende deze periode behoudt de 
werknemer zijn rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. 

Sociaal Plan Stichting Kwadrantgroep 1 april 2019 - 1 april 2020 Pagina-11 -



4. Herplaatsingprocedure

4.1 Aanmelding bij het mobiliteitscentrum. 
De werknemer die in overeenstemming met 3.1.5 als boventallige werknemer voor 
herplaatsing is aangemerkt, wordt aangemeld bij het mobiliteitscentrum. 

4.1.1 Uitgangspunt is dat de mobiliteitsovereenkomst gereed is voor aanvang van de fmmele 
boventalligheid. In die gevallen waarin dat niet lukt, zonder dat dit verwijtbaar is aan de 

werknemer, heeft dit een opschortende werking voor wat betreft de zoektermijn. Nadat de 
werknemer de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de boventallige status wordt de 
werknemer uitgenodigd voor een mobiliteitsgesprek. In dit gesprek worden afspraken 

gemaakt welke inspanningen/ mobiliteitsbevorderende faciliteiten, gedurende welke periode, 

werknemer en werkgever treffen teneinde de werknemer optimaal te begeleiden naar een 
andere functie. Na het mobiliteitsgesprek worden de afspraken opgenomen in een 
mobiliteitsovereenkomst en wordt de overeenkomst door werkgever en werknemer getekend. 
In de mobiliteitsovereenkomst worden minimaal de volgende elementen opgenomen: 
1. een reëel toekomstperspectief binnen of buiten de organisatie;
2. de benodigde faciliteiten in de vo1m van scholing, outplacement, et cetera en de kosten

daarvan;
3. activiteiten die worden ondernomen, door zowel werkgever als werknemer, om de

werknemer ge- of herplaatst te krijgen;
4. afspraken over tussentijdse evaluatie;
5. de te1mijn waarbinnen de afspraken gemaakt in het persoonlijke mobiliteitsplan worden

uitgevoerd en afgerond;
6. afspraken over het vervolgtraject nadat de uitvoering van het mobiliteitsplan tot een einde

is gekomen.

Indien werknemer en werkgever geen overeenstemming bereiken over de inspanningen / 
mobiliteitsbevorderende maatregelen stelt de werkgever het mobiliteitsplan vast. Dit laat de 

verplichting van de werknemer onverlet ten volle zijn medewerking te verlenen aan de daarin 
opgenomen maatregelen. 

Indien de werknemer de op hem rustende verplichtingen in het kader van mobiliteit niet of 

niet behoorlijk nakomt, kan de werkgever zich wenden tot de kantonrechter met het verzoek 
om de arbeidsovereenkomst te ontbinden dan wel een verzoek om ontslagvergunning 
indienen bij het UWV. De werknemer heeft in dat geval geen verdere aanspraken meer op de 
faciliteiten van dit Sociaal Plan, in het bijzonder niet op de faciliteiten zoals opgenomen in 
hoofdstuk 5 en 6. Indien de werkgever de op hem rustende verplichtingen in het kader van 
mobiliteit niet of niet behoorlijk nakomt kan de werknemer zich wenden tot de 
Bezwarencommissie. 

De herplaatsingstermijn van een boventallige werknemer is afhankelijk van de duur van zijn 
dienstverband en bedraagt: 

4 maanden voor werknemers met een dienstverband kmter dan 5 jaar; 
6 maanden voor werknemers met een dienstverband van 5 tot 10 jaar; 

10 maanden voor werknemers met een dienstverband van 10 jaar en langer; 
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De ingangsdatum van de herplaatsingstermijn start op de datum waarop de medewerker 

boventallig is geworden, zoals aangekondigd/beschreven in de schriftelijke bevestiging aan 

de medewerker. Indien een medewerker door ziekte of een reeds voor de bevestiging van 

boventalligheid geplande vakantie deze herplaatsingstermijn niet effectief kan benutten dan 

zal werkgever deze te1mijn in redelijkheid verlengen. 

Indien de feitelijke organisatiewijziging op een latere datum wordt doorgevoerd, maar de 

boventallige medewerker ten opzichte van collega's met gelijke functies in een nadelige 

positie terecht zou komen als de status van boventalligheid pas zou aanvangen op het 

moment van het vervallen van de werkzaamheden , kan werkgever besluiten de medewerker 

tegelijk met zijn/haar collega's met gelijke functies de status van boventallige te geven. Dan 

zal de herplaatsingste1mijn pas op het moment van effectuering van de organisatiewijziging 
in gaan. Dit wordt schriftelijk aan de werknemer bevestigd. 

Uitgangspunt voor werkgever is dat gedwongen ontslagen worden voorkomen. 

Voor werknemers die de status van herplaatsingskandidaat hebben gekregen, spant de 
werkgever zich tot het uiterste in herplaatsing binnen of buiten de eigen organisatie te 

realiseren. Eenzelfde inspanning wordt van de werknemer verwacht. 

Indien het binnen de herplaatsingstermijn niet lukt om voor de werknemer een andere 

passende functie te verwerven, en evenmin het reële vooruitzicht bestaat dat een succesvolle 

herplaatsing alsnog binnen redelijke termijn kan worden gerealiseerd, zal de werkgever in 

overleg treden met de werknemer over diens toekomstperspectief. Werkgever zal zich samen 

met werknemer inspannen om de mogelijkheden te verkennen om alternatieve oplossingen te 

bewerkstelligen, zoals een vaststellingsovereenkomst. 

Indien werkgever ten gevolge van dezelfde reorganisatie 10 of meer werknemers niet kan 
herplaatsen, dan zal werkgever de werknemersorganisaties uitnodigen voor een gesprek en 

uiteenzetten welke herplaatsingsinspanningen zijn geleverd en waarom deze niet succesvol 

konden worden afgerond. Werknemersorganisaties worden in de gelegenheid gesteld hierop 
hun zienswijze te geven en werkgever zal dit betrekken bij het bepalen van de 

oplossingsrichting. 

4.1.2 Werkgever en de werknemer die als boventallige werknemer voor herplaatsing is aangemeld, 

zijn primair gehouden actief te zoeken naar werk binnen of buiten de organisatie. Eventuele 
tijdelijke functies waarop de werknemer is te werk gesteld, mogen hiervoor geen 
belemmering zijn. 

4.1.3 De werknemer wordt door het mobiliteitscentrum zoveel mogelijk ingezet voor 
werkzaamheden, voor zover dat naar het oordeel van de werknemer bijdraagt aan de 

herplaatsing. De werknemer kan worden gedetacheerd bij een andere werkgever. In dat geval 
wordt in de arbeidsvoorwaarden geen wijziging ten nadele van werknemer aangebracht. 

Indien het een hoger gesalarieerde functie betreft dan wordt het verschil in beloning als een 
tijdelijke toeslag voor de duur van deze detachering aan werknemer toegekend. 

4.2 Herplaatsing 
4.2.1 De werkgever nodigt iedere boventallige werknemer uit voor een belangstellingsregistratie. 

4.2.2 Alle passende functies, conform de beschrijving in de Uitvoeringsregels van het UWV 

worden met voorrang aangeboden aan de boventalligen. 

Sociaal Plan Stichting Kwadrantgroep 1 april 2019 - 1 april 2020 Pagina -13 - ( 



4.2.3 Voor de vervulling van een vacature komt bij voonang in aanmerking de boventallige, voor 
wie de functie als passend moet worden beschouwd. Indien meer boventalligen voor de 
passende functie in aanmerking komen, vindt toedeling van de functie plaats conform het 
afspiegelingsbeginsel en de Uitvoeringsregels. 

Een vacature die niet op basis van passendheid toekomt aan een boventallige medewerker, 
wordt intern vacant gesteld. Boventallige medewerkers hebben bij geschiktheid voo1rnng op 
kandidaten zonder status. Er is sprake van geschiktheid als voldaan wordt aan de objectieve 
functie-eisen, respectievelijk binnen een periode van maximaal 6 maanden door het volgen 
van om-, her- of bijscholing voldaan wordt aan de objectieve functie-eisen. 

Bij herplaatsing in een structurele functie, voor de duur van een jaar of langer, ontstaat een 
nieuwe situatie en vervalt de status van boventallige. 

De werkgever herplaatst de werknemer indien mogelijk in een functie met dezelfde 
contractomvang. Een herplaatsing is volledig indien de werknemer wordt herplaatst in een 
functie met een gelijke contractomvang. Een herplaatsing is gedeeltelijk indien de 
werknemer wordt herplaatst in een functie met een omvang die minder contracturen bedraagt 
dan de voorgaande functie. De werknemer blijft dan boventallige voor het resterende aantal 
uren. 

4.2.4 De werknemer die als gevolg van 4.2.3 kan worden herplaatst, ontvangt tenminste 2 weken 
voor de inwerkingtreding hiervan een schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging gaat 
vergezeld van een omschrijving van de nieuwe functie en de daaimee samenhangende 
arbeidsvoorwaardelijke consequenties. 
Als de werknemer van oordeel is dat herplaatsing in een passende functie niet acceptabel is, 
dan kan de werknemer binnen twee weken bezwaar aantekenen, confo1m artikel 2.7. 
Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, is de werkgever gehouden een nieuw 
functieaanbod te doen. 
Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard dan dient de werknemer binnen 1 week aan de 
werkgever kenbaar te maken of de passende functie alsnog wordt geaccepteerd. 

Volhardt de werknemer in zijn weigering de functie te accepteren, ook nadat de 
bezwaarcommissie het bezwaar ongegrond heeft verklaard, dan kan de werkgever een 
ontslagprocedure in werking stellen. De werkgever zal de werknemer over deze procedure en 

de consequenties van het ontslag tijdig schriftelijk info1meren. De werknemer heeft geen 
verdere aanspraken meer op de faciliteiten van dit Sociaal Plan, in het bijzonder niet op de 
faciliteiten zoals opgenomen in hoofdstuk 5 en 6. 

4.2.5 Vanaf aanvang van de herplaatsingsprocedure wordt gezocht naar zowel vacant komende 
passende functies binnen de organisatie, als ook naar functies buiten de organisatie. Het door 

de werknemer niet willen accepteren van functies buiten de organisatie, kan uiteindelijk 
leiden tot beëindiging van het dienstverband en mogelijk nadelige gevolgen voor een 
werkloosheidsuitkering. 

4.2.6 Werknemer is gehouden een aangeboden passende functie binnen of buiten de organisatie te 

accepteren. Los hiervan kunnen werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer 
wordt herplaatst op een geschikte functie. 

4.3 Herhaalde plaatsing 
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4.3 .1 Indien de werkgever binnen zes maanden na plaatsing of herplaatsing van oordeel is dat de 
werknemer buiten zijn schuld niet geschikt blijkt voor de nieuwe functie zal de werkgever 
(resterende) plaatsing- of herplaatsingprocedure op de werknemer toepassen. 

4.3.2 Indien de werknemer binnen zes maanden na plaatsing of herplaatsing aannemelijk kan 
maken dat handhaving in de nieuwe functie in redelijkheid niet van de werknemer kan 
worden gevergd, zal de werkgever de resterende plaatsing- of herplaatsingprocedure op de 
werknemer toepassen. 

4.4 Einde boventalligheid 
De boventalligheid eindigt door: 
1. Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd dan wel door het vrijwillig gebruik maken

van flexpensioen;
2. Herplaatsing, in acht nemende de bepalingen in hoofdstuk 5;
3. Het aanvaarden van een dienstverband bij een andere werkgever, in acht nemende de

bepalingen in hoofdstuk 6;
4. Uitdiensttreding bij de werkgever welke schriftelijk is bevestigd.
5. Ontslag
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5. Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot interne mobiliteit

5.1 Salaris bij lagere functie 
De werknemer die wordt geplaatst of herplaatst in een passende functie die in een lagere 
salarisschaal is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt het op het moment van herplaatsing 
voor hem geldende salaris in de oorspronkelijke salarisschaal. Werknemer behoudt zijn 
rechten op de jaarlijkse periodieke verhogingen tot het einde van de salarisschaal van de 
oorspronkelijke functie. 
Deze salarisgarantie vervalt, indien de werkgever binnen vijf jaar de werknemer het aanbod 
tot plaatsing in een functie op het oorspronkelijke salarisniveau doet en de werknemer dit 
aanbod zonder goede gronden afwijst. 

5.2 Onregelmatigheidstoeslag 
Indien de omegelmatige dienst als gevolg van de reorganisatie door de werkgever wordt 
beëindigd ofve1minderd, heeft de werknemer recht op de afbouwregeling van artikel 5.7.4. 
van de CAO VVT resp. Hoofdstuk 10, B, artikel 5 van de CAO GGZ. 

5.3 Reiskosten woon/werkverkeer 
Indien de werknemer ten gevolge van de herplaatsing meer kosten maakt aan 
woon/werkkilometers dan vóór de herplaatsing, heeft de werknemer recht op vergoeding van 
deze "meerkilometers" a € 0,19 per kilometer voor de duur van 12 maanden gerekend vanaf 
de datum van herplaatsing. Daarna ontvangt medewerker reiskosten woon/werkverkeer 
confo1m de cao VVT of GGZ. Onder meerkilometers worden de kilometers verstaan die de 
werknemer in de nieuwe situatie meer moet reizen, vergeleken met de oude situatie. 
De kilometers worden geteld met gebruik van de ANWB routeplanner op basis van de snelste 
route en met vermelding van postcode en huisnummer. 

5.4 Kosten om-, her-, bijscholing 
De tijd en kosten voortkomende uit noodzakelijke om- her- en bijscholing, die in het kader 
van de uitvoering van het Sociaal Plan wordt gevolgd, komen volledig voor rekening van de 
werkgever, voor zover de kosten redelijk zijn, zulks ter beoordeling van werkgever. De 
eventuele terugbetalingsregeling zoals die binnen de organisatie geldt, is in deze situatie niet 
van toepassing. 

5.5 Vermindering arbeidsduur 
De werknemer die vrijwillig akkoord gaat met een verzoek van het mobiliteitscentrum om 
structureel de overeengekomen arbeidsduur te verminderen teneinde (beter) te passen binnen 
de beschikbare vacature, ontvangt een eenmalige premie van 20% van het dan geldende 
jaarsalaris over de ingeleverde arbeidsduur. 
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6 Mobiliteitsbevorderende maatregelen met betrekking tot externe mobiliteit 

6.1 Outplacement 
1. Indien in overeenstemming met aiiikel 4.2.5 externe herplaatsing aan de orde is en de

werknemer is aangemeld bij een bureau voor externe plaatsing, is de werknemer verplicht
van deze faciliteit gebruik te maken.

2. De werkgever kan besluiten de begeleiding bij een andere organisatie onder te brengen.
De werknemer kan daarbij uit een drietal externe bureaus een keuze maken.

3. De kosten van dit traject zijn voor rekening van de werkgever. Indien de werknemer voor
het traject activiteiten moet ondernemen binnen zijn werktijd, dan komt deze tijd voor
rekening van de werkgever. Hieronder wordt ook begrepen het voeren van
sollicitatiegesprekken.

6.2 Premie bij vrijwillig ontslag 
6.2.1 De werknemer met vast dienstverband die vrijwillig ontslag neemt nadat aan hem in 

overeenstemming met aiiikel 3.1.5 is bevestigd dat hij boventallig is, ontvangt bij 

beëindiging van het dienstverband ( eventueel voorafgegaan door een periode van onbetaald 
verlof zoals bedoeld onder 6.4) de transitievergoeding plus een premie, zijnde de 
maandsalarissen behorende bij de te1mijnen op basis van onderstaande tabel: 

Datum bevestiging Bruto premie 

boventalligheid 

Minder dan 6 Vanaf 6 dienstjaren vanaf 12 
dienstjaren en minder dan 12 dienstjaren 

dienstjaren 

Binnen 4 weken nadat de 4 maandsalarissen 6 maandsalai·issen 8 maandsalarissen 

boventalligheid is 
vastgesteld 

Vanaf 4 weken en binnen 8 3 maandsalarissen 5 maandsalarissen 7 maandsalarissen 

weken nadat de 
boventalligheid is 
vastgesteld 

Vanaf 8 weken en binnen 12 2 maandsalarissen 4 maandsalarissen 5 maandsalarissen 

weken nadat de 
boventalligheid is 
vastgesteld 

Vanaf 12 weken nadat de 1 maandsalaris 2 maandsalarissen 3 maandsalarissen 

boventalligheid is 
vastgesteld 

V 001waarde hierbij is dat einde dienstverband bepaald wordt uiterlijk op de eerste dag van de 
maand volgend op de ontslagname. 
Bij gebruikmaking van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt van de overige 
regelingen in dit Sociaal Plan, behoudens die genoemd onder 6.8 (studiekosten) en 6.10 
(restschuld fietsplan). Eventueel voorafgaand aan de ontslagname reeds geëffectueerde 
voorzieningen worden niet teruggevorderd. 
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6.3 Opzegtermijn 
Indien de werknemer zelf ontslag wenst te nemen ziet de werkgever, indien de werknemer 
daarom verzoekt, af van de overeengekomen opzegtermijn. 

6.4 Onbetaald verlof 
1. Indien de werknemer zelf ontslag wenst te nemen in verband met indiensttreding bij een

andere werkgever, verleent de werkgever, indien de werknemer daarom verzoekt,
onbetaald verlof gedurende de wettelijke proeftijd volgens het Burgerlijk Wetboek bij de
nieuwe werkgever

2. Indien de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever wordt beëindigd binnen deze
periode wordt de bestaande arbeidsovereenkomst onder overigens dezelfde voorwaarden
voortgezet.

6.5 Tijdelijke detachering. 
1. De werkgever kan met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie, de werknemer

tijdelijk bij een andere werkgever detacheren.
2. In geval van tijdelijke detachering wordt in de arbeidsvoorwaarden geen wijziging

aangebracht. Indien het een hoger gesalarieerde functie betreft dan wordt het verschil in
beloning als een tijdelijke toeslag voor de duur van deze detachering aan werknemer
toegekend.

6.6 Loonsuppletie 
1. Indien de werknemer geen gebruik maakt van de vrijwillige ve1irekregeling van artikel

6.2.1, en een dienstverband aangaat bij een andere werkgever tegen een lager bruto
maandsalaris, dan verstrekt de werkgever het verschil tussen het oude en het nieuwe
maandsalaris in de vorm van een loonsuppletie. Deze loonsuppletie wordt gedurende
twaalf maanden verstrekt, ook als dit tot overschrijding van het hiervoor bedoelde
maximale bedrag zou leiden. De loonsuppletie wordt naar rato van het aantal uren bij de
nieuwe werkgever verstrekt.

2. Voor de toepassing van deze bepaling blijven inkomenseffecten tengevolge van toeslagen
(waaronder begrepen onregelmatigheidstoeslag) buiten beschouwing.

6.7 Jubileumuitkering 
1. Aan de werknemer die zelf ontslag heeft genomen en binnen 12 maanden na beëindiging

van het dienstverband recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, ontvangt deze
uitkering bij zijn ve1irek, met dien verstande dat op deze bruto-uitkering de van
toepassing zijnde fiscale inhoudingen worden gedaan.

2. Deze uitkering wordt niet betaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling
kent en daarbij de jaren bij de werkgever meerekent voor de bepaling van het aantal
dienstjaren.

6.8 Studiekosten 
Indien op de boventallige werknemer op het moment van ontslag een regeling studiekosten 
van toepassing is vervalt een eventuele terugbetalingsverplichting. 

6.9 Preferente kandidaat 

De boventallige werknemer die de organisatie verlaat zal bij een aansluitende periode van 
werkloosheid na het dienstverband bij één van de bedrijven van de K wadrantGroep en ten 
hoogste voor een periode van 5 jaar worden beschouwd als een preferente externe kandidaat 
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bij het invullen van een vacature, voor zover de werknemer voldoet aan de functie-eisen. De 
werknemer heeft zelf de verplichting op de vacatures te reageren die op de website van de 
organisatie gepubliceerd worden. 

6.10 Kwijtschelding schulden fietsplan 
Indien de werknemer bij beëindiging van het dienstverband nog een restschuld heeft welke 

voortvloeit uit een vóór 1 januari 2013 met de werkgever afgesloten overeenkomst fietsplan, 
wordt de per datum uitdiensttreding nog resterende schuld kwijtgescholden. 

6.11. Remplaçantenregeling 
De niet-boventallig verklaarde werknemer die het dienstverband beëindigt, ontvangt een 

bedrag ter grootte van het bepaalde in artikel 6.2.1., indien zijn vertrek, naar het oordeel van 
werkgever, ertoe leidt dat een arbeidsovereenkomst met een boventallig verklaarde 
werknemer niet hoeft te worden beëindigd. 

Voorwaarde is dat de niet-boventallig verklaarde werknemer op het moment van beëindiging 
niet arbeidsongeschikt is, hem niet reeds eerder is meegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst, 
om redenen gelegen buiten de reorganisatie, moet eindigen en dit voor werkgever geen 
kostenverhogend effect heeft. Het uiteindelijke besluit rond de al dan niet toekenning van 

deze regeling is voorbehouden aan de verantwoordelijke directeur of regiomanager. 
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7 Bezwaarcommissie 
De werkgever stelt op K wadrantGroep niveau een bezwaarcommissie in. De onkosten van 
deze commissie worden gedragen door de werkgever. 

7.1 Samenstelling 
1. De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde lid van de Raad van Toezicht of de Raad

van Bestuur, directeur/manager of lid van de ondernemingsraad van de instelling.
2. Één lid wordt benoemd door de werkgever,
3. Één lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties.
4. De in aiiikel 7.1, lid 2 en 3 bedoelde leden benoemen gezamenlijk het derde lid, tevens

voorzitter van de commissie.
5. De werkgever draagt zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van de

commissie.

7.2 Taak 
1. De taak van de commissie is uitsluitend het op schriftelijk verzoek van de werkgever of

werknemer uitspraak te doen over de toepassing van de bepalingen vastgelegd in het
Sociaal Plan. De werknemer dient zijn bezwaar in bij de werkgever, die het bezwaai·
doorleidt naar de Bezwaarcommissie. De Bezwaarcommissie brengt jaarlijks over de
ve1richte werkzaamheden verslag uit aan de werkgever en - geanonimiseerd - aan de
ondememingsra( a)d( en).

2. Indien de werknemer zijn bezwaar al bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, wordt de
werknemer in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

3. Indien en zodra het aan de commissie voorgelegde bezwaar door de betrokken
werknemer aanhangig gemaakt wordt bij de burgerlijke rechter staakt de commissie de
verdere behandeling.

7.3 Werkwijze 
1. De commissie neemt uitsluitend schriftelijke en gemotiveerde bezwaren in behandeling.
2. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift houdt de commissie een

hoorzitting.
3. Tijdens de hoorzitting worden de werkgever en de betrokken werknemer gehoord,

waarbij de werknemer zich kan laten bij staan.
4. De hoorzitting geschiedt in het openbaar, tenzij de commissie anders besluit, gehoord

hebbende de werkgever en de betrokken werknemer.
5. De beraadslagingen van de commissie geschieden in een vergadering, welke niet

openbaar is.
6. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht.
7. De werkgever en de betrokken werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan

de commissie te verlenen.
8. De commissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de

hoorzitting, met redenen omkleed schriftelijk uitspraak aan de werkgever en de betrokken
werknemer.

9. Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden
afgeweken.· Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, dan doet
hij hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer
dan wel de werkgever.

Sociaal Plan Stichting Kwadrantgroep 1 april 2019 - 1 april 2020 Pagina - 20 - (


