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Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen 

Inleiding 

Veranderingen binnen de gezondheidszorg volgen elkaar steeds sneller op. Patiënten, maar ook 

andere stakeholders, hebben andere verwachtingen van het ziekenhuis. Er wordt meer digitaal 

gewerkt, het verwerven en gebruiken van gezondheidsdata wordt steeds belangrijker, er vindt 

concentratie en deconcentratie van (complexe) zorg plaats, zowel tussen de ziekenhuizen als ook 

tussen ziekenhuis en de eerste lijn, enz. De impact die deze veranderingen hebben op 

Tjongerschans is groot en zal naar verwachting de komende jaren nog groter worden. 

Tjongerschans streeft ernaar om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen waardoor 

reorganisaties kunnen worden voorkomen dan wel zo klein mogelijk in omvang zullen zijn. 

Bij alles wat Tjongerschans doet, draait het uiteindelijk om het creëren van waarde voor patiënten 

en in breder perspectief voor de maatschappij. De mate waarin we daar in slagen, bepaalt de 

relevantie en het succes van de organisatie. Het succes van de organisatie wordt op zijn beurt weer 

bepaald door de mensen die er werken. De focus ligt op waarde creëren voor de patiënt tegen 

aanvaardbare kosten door gemotiveerde enthousiaste medewerkers. 

Tjongerschans hecht eraan om in goed overleg met de vakorganisaties afspraken te maken over het 

regelen van de gevolgen van de hierboven genoemde organisatieveranderingen en reorganisaties 

voor werknemers. Deze afspraken hebben de bedoeling de nadelige sociale gevolgen voor de 

werknemers zo veel mogelijk te voorkomen of te reduceren. Uitgangspunt is dat iedereen 'van werk 

naar werk' gaat. Hierbij hebben we steeds de menselijke maat voor ogen. De doelstelling van het 

vinden van ander werk is dat de werknemer ook na de reorganisatie een functie vervult (in- of extern) 

die aansluit bij zijn/haar capaciteiten. 

Tjongerschans streeft met dit Sociaal Plan naar een open en eigentijdse relatie tussen werkgever en 

werknemer die gekenmerkt wordt door een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling. Als het 

werk van de werknemer verplaatst wordt, zal de werkgever de werknemer stimuleren zijn werk te 

volgen. Zo kan in de overgangsperiode op verzoek van de werknemer flexibel met werktijden 

worden omgegaan. Als werknemers na het doorlopen van de procedure personele invulling niet 

geplaatst kunnen worden, geeft de werkgever professionele en optimale ondersteuning bij het 

zoeken naar ander werk. De werkgever zet waar mogelijk in op doorstroming naar functies in de 

zorg. Wanneer de werknemer in deze fase geen passende functie vindt in de daartoe bestemde duur 

van het begeleidingstraject, geeft de werkgever de werknemer eveneens professionele en optimale 

ondersteuning bij het zoeken naar een passende of een geschikte functie. Het vinden van ander werk 

is daarmee een proces met gezamenlijke belangen waarbij werkgever en werknemer ieder een eigen 

verantwoordelijkheid hebben. 

De werkgever en de vakorganisaties beogen met dit Sociaal Plan een evenwichtig en goed pakket 

van maatregelen, faciliteiten en tegemoetkomingen aan werknemers van Tjongerschans te bieden. 
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