
Sociaal plan Flevoziekenhuis 
"Houvast voor de werktoekomst
1 januari 2020 tot 31 december 2022



INHOUD

Blz. 3 Inleiding

Blz, 4 Hoofdstuk 1:
Begripsomschrijvingen

Blz. 7 Hoofdstuk 2
Algemene bepalingen en afspraken

Blz 9 Hoofdstuk 3
Begeleidingstraject

Blz. 11 Hoofdstuk 4
Pre-mobiliteit

Blz. 13 Hoofdstuk 5
Mobiliteit

Blz. 16 Hoofdstuk 6
Rechten, plichten en mobiliteitsbevorderende maatregelen

Blz. 20 Hoofdstuk 7
Arbeidsvoorwaarden dienstverband elders en bij functiewijziging

Blz. 22 Ondertekening

Blz. 23 Bijlage 1
Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB)

Pagina 2 van 23



Inleiding

Het Flevoziekenhuis wil goede zorg bieden aan zijn patiënten en écht helpen met 
mensgerichte zorg. De medewerkers van ons ziekenhuis zijn bepalend voor het realiseren 
van onze ambitie en onze doelstellingen. Zij zorgen er voor dat patiënten mensgerichte 
zorg ervaren en zich werkelijk geholpen voelen.

Medewerkers kunnen zorg en hulp ervaren waar het gaat om hun duurzame werktoekomst. 
We bieden een werkklimaat met interessant werk, ruimte voor eigen inbreng en 
persoonlijke en professionele groei, aandacht voor de mens achter de professional. We 
geloven in wederkerigheid en verwachten van onze medewerkers initiatief, betrokkenheid 
en resultaten. Een duurzame werktoekomst voor iedereen is ons uitgangspunt, fit voor het 
werk wat betreft vakmanschap, mentale fitheid en gezondheid. Dan kunnen medewerkers 
vanuit eigen kracht mee bewegen met veranderingen in het werk en in de organisatie. Dan 
is hun werkzekerheid (intern of extern) het grootst.

En veranderingen zullen er zijn, omdat de ziekenhuiswereld ook de komende jaren in 
beweging zal zijn. Veranderingen die het werk raken en tot een andere functie inhoud of 
nieuwe taken leiden. Maar ook veranderingen die leiden tot het wegvallen van werk. Dit 
zijn ingrijpende gebeurtenissen voor medewerkers. Zorg en aandacht is dan het eerste 
vereiste. Duidelijkheid over de positie, wederzijdse rechten en verplichtingen is een tweede 
vereiste.

Het Flevoziekenhuis investeert permanent in mobiliteit van medewerkers. Als er door 
organisatieverandering een noodzaak is voor personeelsreductie, zal er vroegtijdig een 
intensieve begeleiding zijn. Dat kan gedwongen mobiliteit en ontslag op een later moment 
voorkomen.

Begeleiding van werk naar werk is een gezamenlijk belang van medewerker, ziekenhuis en 
vakbonden. Dat belang staat in dit sociaal plan voorop. Medewerker en ziekenhuis hebben 
hierin ieder een verantwoordelijkheid. Toch kan zich de situatie voordoen dat er een 
aanvraag voor een ontslagvergunning wordt gedaan bij het UWV, maar alleen na een 
zorgvuldig proces waarin al het mogelijke is gedaan om te zorgen dat de medewerker 
ander werk heeft gevonden. Dit zorgvuldige proces is vastgelegd in dit sociaal plan.

Professioneel, betrouwbaar, transparant en met aandacht voor de medewerker. Dat zijn 
de waarden van dit sociaal plan. Met als resultaat, houvast voor je werktoekomst1
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HOOFDSTUK 1: Begripsomschrijvingen

Sociaal Plan
Het Sociaal Plan voor Stichting Flevoziekenhuis gevestigd te Almere

Werknemersorganisaties
- FNV

CNV Zorg en Welzijn
- NU'91
- FBZ

Werkgever
Stichting Flevoziekenhuis gevestigd te Almere of diens rechtsopvolger 

Medewerker
De werknemer die een (leer)arbeidsovereenkomst is aangegaan met de hierboven 
vermelde werkgever, tenzij de betrokkene: 

de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal 
zes aaneengesloten weken (vakantiekracht) 
incidenteel werkzaamheden verricht als oproepmedewerker 
incidenteel werkzaamheden verricht als docent (uurdocent)
is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten, welke met 
gebruikelijk in de instelling plaatsvinden
in de instelling werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage en geen leer- of
leerarbeidsovereenkomst heeft
lid of voorzitter van de Raad van Bestuur is

Leidinggevende
De functionaris die richting en sturing geeft aan een groep medewerkers en die 
gemandateerd is om (budget) besluiten te nemen.

Reorganisatie
Een verandering in de organisatie met personele gevolgen voor een of meer medewerkers 
als gevolg van een besluit door of namens de Raad van Bestuur.

Formatieolaatsenplan
Een kwalitatief en kwantitatief overzicht van functies (inclusief nieuwe functies) na de 
reorganisatie met bijbehorende functiebeschrijving, het aantal fte's per functie, de functie- 
eisen en bijbehorende FWG-mveau.

Anciënniteit
Het totaal aantal jaren aaneengesloten doorgebracht in dienst van de werkgever of diens 
rechtsvoorganger. Een eventuele sabbatical, tot maximaal een half jaar alsmede 
jaarcontracten tellen mee in het bepalen van de anciënniteit.

Afsoieoelinosbeoinsel
Het beginsel van het toepassen van het ancienmteitsbeginsel per leeftijdsgroep zodanig 
dat de personeelsreductie evenredig verdeeld over de leeftijdsgroepen plaatsvindt.
Bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden de Beleidsregels Ontslagtaak en de 
"Handleiding Afspiegelingsbeginsel" van het UWV Werkbedrijf gevolgd. Het 
personeelsbestand wordt hierbij ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: 15 tot en met 24 jaar, 
25 tot en met 34 jaar, 35 tot en met 44 jaar, 45 tot en met 54 jaar en 55 jaar en ouder. 
Werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd worden als eerste boventallig gesteld.
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Mochten de beleidsregels of de handleiding van UWV Werkbedrijf in de toekomst wijzigen, 
dan zal het Flevoziekenhuis deze wijziging volgen.

Boventallig
Boventallig is de medewerker wiens functie of formatieplaats in de organisatiestructuur/ 
personeelsformatie geheel of gedeeltelijk is komen te vervallen en die (nog) niet geplaatst 
of herplaatst is in de nieuwe organisatiestructuur. Van boventalligheid is eerst sprake als 
dit door de werkgever aan de medewerker schriftelijk met redenen omkleed onder 
vermelding van de ingangsdatum is medegedeeld.

Boventallige medewerker
De medewerker die in het kader van een reorganisatie zijn functie verliest en hiervan 
schriftelijk een bevestiging door de werkgever heeft gekregen.

Dezelfde functie
Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan en die wat betreft taakinhoud 
vrijwel overeenkomt met en van gelijk niveau is als de functie die de medewerker had voor 
de reorganisatie.

Geschikte functie
Een functie, die conform het Sociaal Plan niet als passend wordt gekwalificeerd, maar welke 
een boventallige medewerker bereid is te aanvaarden.

Nieuwe functie
Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan, die niet voorkwam in het 
oude formatieplaatsenplan, voortvloeit uit de organisatiestructuur na de reorganisatie en 
die gezien de vereiste opleiding, vereiste ervaring, competenties, taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden wezenlijk anders is dan functies van voor de 
reorganisatie.

Passende functie
Bij het vaststellen van een passende functie zijn de volgende criteria bepalend: 

de inhoud van de huidige functie; 
het functieniveau van de huidige functie; 
het aantal arbeidsuren;
vaktechnische vaardigheden, opleiding en ervaring van de medewerker; 
mogelijkheden voor de medewerker van om-, her- of bijscholing; 
sociale en/of medische mogelijkheden van de medewerker.

Een functie wordt ook passend geacht als de medewerker nog niet over alle voor de functie 
vereiste kwalificaties beschikt, maar deze kwalificaties naar verwachting door opleiding of 
bijscholing binnen een termijn van 6 maanden kan verwerven.

Indien geen passende functie van een gelijkwaardig niveau kan worden aangeboden, dan 
kan een functie die 1 niveau lager of hoger is ingedeeld ook als passend aangemerkt 
worden.
Indien sprake is van plaatsing op een lager niveau, dan zullen de inspanningen van 
werkgever en medewerker worden gericht op een spoedige toekomstige plaatsing op het 
vroegere functieniveau.

Persoonlijk mobiliteitsplan
Individueel plan waarin beschreven is welke activiteiten de medewerker en werkgever 
verrichten gedurende het mobiliteitstraject en het begeleidingstraject van werk-naar-werk, 
gericht op een nieuw en haalbaar toekomstperspectief. Het volgende wordt hierin 
vastgelegd: de looptijd, de wijze van begeleiding, de beschikbare instrumenten,
evaluatiemomenten, scholingsactiviteiten en beschikbaar budget. Tevens wordt 
opgenomen welke werkzaamheden nog door de boventallige medewerker worden verricht
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gedurende het mobiliteitstraject. De medewerker tekent dit document voor akkoord. De 
vastlegging van tussentijdse wijzigingen en/of toevoegingen worden eveneens door 
medewerker voor akkoord getekend.

Reistijd
De werkelijke reisduur van de woning naar de standplaats, enkele reis, gemeten van deur 
tot deur, op basis van de voor de medewerker gebruikelijke wijze van vervoer.

Salaris
Het voor de medewerker geldende bruto-maandsalaris, exclusief de vergoedingen (waar 
onder overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en 
consignatiedienst, gratificatie, arbeidsmarktknelpunt, bijzondere functievervulling, 
waarneming, vakantiebijslag, reiskosten woon-werkverkeer, reis- en verblijfskosten, BIG- 
registratiekosten en verhuiskosten), voor zover in de bepalingen van de cao niet anders is 
vermeld.

Re-inteoratiekandidaat
Medewerker die vanuit een ziekteverzuimpositie terug keert in het reguliere werk. 

Detacheren
Het uitlenen van medewerkers aan een derde partij, waarbij de arbeidsovereenkomst met 
het Flevoziekenhuis intact blijft.

Zelfstandige zonder personeel fZZPj Ondernemers die geen personeel in dienst hebben. 
Het kan ook een freelancer betreffen. Een ZZP-er is een persoon die diensten of producten 
verkoopt.

Oproepkracht
Medewerker die ingeschakeld wordt als er tijdelijk werk vrijkomt, bijv. tijdens piekuren of 
wegens ziekte van andere medewerkers.

Uitwisselbare functies
Uitwisselbaar zijn functies die naar inhoud, vereiste kennis, - vaardigheden en 
- competenties vergelijkbaar zijn en die naar niveau en beloning gelijkwaardig (conform 
UWV Beleidsregels)

Adviescommissie Sociale Begeleiding fASBj
De commissie die adviseert over de toepassing van dit Sociaal Plan conform bijlage 1.

NB.
Waar in dit Sociaal Plan hij staat kan ook zij worden gelezen.
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HOOFDSTUK 2: Algemene bepalingen en afspraken 

 

 

2.1  Werkingssfeer en -duur 

 

Dit sociaal plan is van toepassing bij een verandering in de organisatie met sociale gevolgen 
voor één of meer medewerkers als gevolg van een besluit van of namens de raad van 

bestuur.  

Dit Sociaal Plan is nadrukkelijk niet van toepassing op de betrokkenen die zijn uitgesloten 

bij het begrip ‘medewerker’ in de begripsomschrijvingen van hoofdstuk 1.  

 

 

Het Sociaal Plan is in werking getreden per 1 januari 2018 en zal gelden  

tot 31 december 2022. Hiermee komen alle voorgaande Sociale Plannen te vervallen. 

Rechten die medewerkers ontlenen aan voorgaande Sociale Plannen blijven ook na 

ommekomst hiervan geldig. Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de looptijd 

van het Sociaal Plan zullen de bij het Sociaal Plan betrokken partijen met elkaar 

overleggen over de wenselijkheid c.q. noodzaak om de looptijd van het Sociaal Plan te 

verlengen. 

Bij verlenging kunnen wijzigingen in het Sociaal Plan overeengekomen worden. 

 

2.2  Schriftelijke vastlegging 

 

Indien in het kader van het Sociaal Plan met medewerkers afspraken worden gemaakt, 

zorgt de werkgever voor een schriftelijke bevestiging daarvan. Werkgever en medewerker 

verplichten zich tijdens het traject in een mobiliteitsplan vast te leggen welke inspanningen 

geleverd zijn door het Flevoziekenhuis en de boventallige medewerker om een andere 

functie te verwerven. 

 

2.3  Bezwaar en beroep 

 

A. De medewerker die van mening is dat het Sociaal Plan, waaronder mede begrepen 

de hardheidsclausule, jegens hem niet correct is c.q. wordt toegepast, kan zijn 

bezwaar gemotiveerd kenbaar maken bij zijn leidinggevende. De medewerker kan 

zijn bezwaar indienen tot twee weken na het tijdstip waarop hem de vermeende 

niet-correcte toepassing bekend is geworden dan wel bekend had kunnen zijn. De 

afdeling HR kan een ondersteunende rol spelen bij het indienen van dit bezwaar. 

Binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar zal de leidinggevende schriftelijk 

reageren. 

 

B. Indien de medewerker van mening is, dat via bovenstaande weg niet of 

onvoldoende aan zijn bezwaar wordt tegemoet gekomen, kan hij binnen twee 

weken nadat door de leidinggevende op zijn bezwaar schriftelijk is gereageerd of 

indien twee weken verstreken zijn zonder dat op zijn bezwaar is gereageerd, 

schriftelijk beroep aantekenen bij de ASB (p/a Secretariaat HR Flevoziekenhuis). 

 

De ASB brengt binnen twee weken, eventueel na hoor en wederhoor, schriftelijk en 

gemotiveerd advies uit aan de Raad van Bestuur, met een kopie aan de betrokken 

medewerker. De ASB kan éénmalig verzoeken de termijn met 2 weken te verlengen. 

Vervolgens  beslist de Raad van Bestuur binnen twee weken en maakt haar beslissing 

schriftelijk bekend aan de medewerker met een kopie aan de ASB. In bijlage 1 is het 

reglement voor de ASB opgenomen. 

 



2.4 [-Hardheidsclausule

Indien - een overigens correcte - toepassing van het Sociaal Plan in individuele gevallen 
zou leiden tot een kennelijk onbillijke situatie zal de Raad van Bestuur in een voor de 
betreffende medewerker gunstige zin van het Sociaal Plan afwijken, advies mogelijk van 
de ASB.

2.5 Wijziging

Wanneer een specifieke organisatiewijziging één van de betrokken partijen bij het Sociaal 
Plan tot de conclusie brengt, dat het Sociaal Plan onvoldoende voorziet in de opvang van 
de personele gevolgen daarvan, zullen partijen nader overleg met elkaar voeren om te 
bezien of aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden.

Wijzigingen in c.q. aanvullingen op het Sociaal Plan worden alleen aangebracht als de 
betrokken partijen daarover met elkaar overeenstemming bereiken. In elk geval zullen 
partijen met elkaar overleggen, als na totstandkoming van dit Sociaal Plan wijziging in 
wetgeving optreedt met gevolgen die partijen bij de totstandkoming niet beoogd of bedoeld 
hebben.

2.6 Overleg met werknemersorganisaties

Met de werknemersorganisaties wordt tenminste 1 keer per jaar, overleg gevoerd over de 
organisatiewijzigingen en de werkgelegenheidsontwikkeling binnen het Flevoziekenhuis. In 
dit kader komt ook de toepassing van het Sociaal Plan aan de orde. Indien in het kader 
van een organisatiewijziging sprake is van een voorgenomen collectieve overgang van 
medewerkers naar een andere werkgever zullen de werknemersorganisaties 
overeenkomstig artikel 14.3 lid 3 van de cao Ziekenhuizen tijdig uitgenodigd worden voor 
overleg om een hiervoor passend overdrachtsprotocol af te spreken.
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Alle ondersteunende regelingen en inspanningen zijn gericht op de begeleiding van de 
(potentieel) boventallige medewerker van werk naar werk. Welke ondersteunende 
regelingen en inspanningen nodig zijn hangt af van de mogelijkheden van de medewerker. 
Eventuele afspraken die gericht zijn op het verkrijgen van een nieuwe passende of 
vergelijkbare functie binnen of buiten de organisatie worden per medewerker gemaakt.

Het Flevoziekenhuis wil vooral investeren in de begeleiding van werk naar werk en 
medewerkers daar zo vroeg mogelijk en actief bij ondersteunen. Vroegtijdig investeren in 
mobiliteit en medewerkers daar actief bij helpen, kan gedwongen mobiliteit en ontslag op 
een later moment voorkomen. Dat is in het belang van zowel de medewerkers als het 
ziekenhuis.

Het Flevoziekenhuis anticipeert in het HR beleid op verschillende manieren op 
ontwikkelingen door:

° Het gebruik van strategische personeels- en opleidingsplanning;
■ Deelname aan regionale mobiliteitsinitiatieven;
■ Stimuleren van deskundigheidsbevordering;
° Continu investeren in leren en ontwikkelen.

Indien zich bij een organisatieverandering FTE-reducties voordoen, begeleidt het 
ziekenhuis medewerkers actief van werk naar werk.

De begeleiding die het Flevoziekenhuis de medewerkers biedt bestaat uit twee periodes:

o De pre-mobiliteitsperiode 
® De mobiliteitsperiode

HOOFDSTUK 3: Begeleidingstraject
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Schematisch ziet de begeleiding er als volgt uit:

Ondememingsbesiuit 
/aanzeggen boventalligheid 
Start begeleidingstraject

Adviesaanvraag OR 
Start

Pte-m o bil rteitspenade ~i r 
\ ■/

minimaal 
2 maanden 
Pre-mobiliteit | 
nliecnin
overleg metOR '

__ n m__
Mogelijkheid tot beëindigen 

arbeidsovereen komst met vertrekpremie 
(als medewerker boventallig is)

8 bruto maandsalarissen {inclusief 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering err gem. 

OHT over dc -afgelopen 12 maanden)

Extern advies (aanvraag in 6' maand) 
Wei/niet verlengi ng begeleidingstraject

• Besluit tót verlenging 
begeleidingstraject

of
• Besluit tot aan waag 

ontslagvergunning

I !

}
8 m aanden 

begeleidingstraject 
van wa_k naar werk

Besluit tot aanvraag 
ontslagvergunning

Magelijk verlengd 
beg eleidingstraj eet o.b.v. 
onafhankelijk advies

indienen ontslagaanvraag en 
hanteren van opzegtermijn 
(Minimaal 2 maanden)

'X
X

z: n
Mogelijkheid tot beëindigen 

arbeidsovereenkomst met vertrekpremie 
(als er besluit tót verlenging itgt)

4 bruto maandsalarissen (inclusief

vakantiegeld, eindejaarsuitkering en gem. ORT
over de afgelopen 12 maanden)
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HOOFDSTUK 4: Pre-mobitïteit

4.1 Start Pre-mobiliteitsperiode
In de adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad worden de afdelingen of functiegroepen 
benoemd waar de reorganisatie betrekking op heeft. Deze groepen worden aangeduid als 
risicogroepen. De werkgever kan voor de duur van dit Sociaal Plan met de 
Ondernemingsraad afspreken, op welke gronden de Ondernemingsraad een oordeel zal 
geven over wel/niet het starten van de pre mobiliteit. De Ondernemingsraad laat binnen 
een week na ontvangst van de adviesaanvraag weten of de pre mobiliteitsperiode kan 
starten voor de risicogroepen. Deze medewerkers kunnen gebruikmaken van de 
mobiliteitsfaciliteiten in de pre-mobiliteitsperiode met als doel eventuele boventalligheid te 
voorkomen. De pre mobiliteitsperiode duurt ten minste twee maanden. Partijen 
verwachten dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en zich al in deze pre 
mobiliteitsperiode actief en betrokken opstellen. Indien een medewerker gebruik maakt 
van de pre-mobiliteitsperiode en de beschikbaar gestelde faciliteiten, dan is dit op basis 
van vrijwilligheid. Als een medewerker kiest voor begeleiding, dan is hij verplicht zich 
hiervoor in te spannen en actief deel te nemen. Deze inspanningsverplichting wordt zowel 
van de werkgever als de medewerker gevraagd.

Als de situatie zich voordoet dat werkzaamheden van een afdeling geheel worden beëindigd 
waardoor alle medewerkers boventallig worden, verwachten partijen dat deze 
medewerkers actief deelnemen aan de pre-mobiiiteit.

Mocht een medewerker zich in deze periode vrijwillig hebben aangemeld voor het 
begeleidingstraject, dan betekent dit niet dat hij de formele status heeft van boventallige 
medewerker. Als deze medewerker niet de formele status van boventallige krijgt na het 
definitieve ondernemersbesluit, dan eindigt het begeleidingstraject, tenzij de medewerker 
motiveert dat hij het traject wil voortzetten omdat er een reëel perspectief is op een 
volgende stap of functie in zijn loopbaan. Medewerker en mobiliteitscoach leggen in het 
mobiliteitsplan vast tot hoe lang het mobiliteitstraject loopt.

4.2 Begeleiding tijdens de pre-mobiliteitsperiode
Partijen verwachten dat medewerkers die vrijwillig hebben gekozen voor pre-mobiliteit, 
van afdelingen waar boventalligheid kan ontstaan, snel en proactief aan de slag gaan met 
hun mobiliteit. Het ziekenhuis ondersteunt hen met een individueel begeleidingstraject met 
de volgende onderdelen:

■ Begeleiding door interne mobiliteitscoaches;
= Opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan (doel, termijn waarop, welke hulp 

nodig etc.);
■ Informatie en begeleiding vanuit mobiliteitscentra/netwerken waarin het ziekenhuis 

participeert, bijvoorbeeld in Sigra (Amsterdam) en CMO (Flevoland) verband;
■ Inzet van HR-instrumenten zoals het opstellen van een persoonlijkheids-en 

voorkeursonderzoek, een competentieprofiel en inzicht in het capaciteitsniveau;
■ Volgen van sollicitatie- en andere trainingen in eigen huis;
* Ondersteuning bij het zoeken naar de juiste vacatures;
■ Mogelijkheid tot oriëntatie op een andere afdeling of functie door middel van een 

dagje meelopen of een korte stage.

4.3 Mobilïteïtspremie
De medewerker, werkzaam in een risicogroep, die in de pre-mobiliteitsperiode op eigen 
initiatief vertrekt door opzegging van de arbeidsovereenkomst en die door zijn vertrek 
potentiële boventalligheid voorkomt, komt in aanmerking voor een mobiliteitspremie van 
€ 15.000 bruto.
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4.4 Deeltijdpremie
De medewerker, werkzaam in een risicogroep, die vrijwillig 8 - 9 of 4 - 4,5 uur van zijn 
contract structureel inlevert door middel van een arbeidsduurvermindering, komt in 
aanmerking voor een flexibiliteitspremie. Deze premie bedraagt.
- € 8.000,- (bruto, eenmalige uitkering) bij 8-9 uur,
- 4.000,- (bruto, eenmalige uitkering) bij 4-4,5 uur.

4.4.1 Gevolgen deeltijdpremie
Indien de medewerker gebruik maakt van de deeltijdspremie heeft dit consequenties voor 
het inkomen. Door het inleveren van uren zal het maandinkomen gaan dalen en er kan 
tevens invloed zijn op andere inkomensgerelateerde zaken

■ Pensioenopbouw gaat naar rato van het aantal uren dat er gewerkt wordt;
■ Sociale uitkeringen, die in de toekomst aangevraagd kunnen worden, worden 

berekend over het (lagere) salaris,
■ Opbouw vakantie uren en PLB-uren worden berekend over het actuele 

arbeidspercentage,
- Toeslagen (vb. kmderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag) moeten 

herberekend worden en kunnen hoger uitvallen omdat het inkomen lager wordt,
* Tegemoetkomingen in schoolkosten en studiefinanciering kunnen ook hoger 

uitvallen door een lager inkomen.

4.5 Verzoek
De medewerker dient een verzoek voor de mobiliteitspremie of deeltijdpremie in bij de 
leidinggevende welke het verzoek vervolgens kenbaar maakt bij HR. De HR Adviseur maakt 
een afspraak met de medewerker om deze te informeren over de consequenties van het 
inleveren van uren en om eventuele vragen te beantwoorden, zodat de medewerker een 
weloverwogen besluit kan nemen.
Als er vanuit een afdeling meerdere medewerkers een verzoek doen voor de 
deeltijdspremie dan zal de HR adviseur toetsen hoe het proces is verlopen om te 
waarborgen dat het verzoek van een ieder vrijwillig is gedaan.

4.6 Toekennen premie
Voor zowel de mobiliteitspremie als de deeltijdspremie geldt dat de leidinggevende en de 
manager HR aan de hand van onderstaande criteria beoordelen of de premie wordt 
toegekend.

4.7 Criteria toekennen premie
Indien er meerdere verzoeken komen voor de mobiliteit- of deeltijdspremie met als gevolg 
dat er meer uren worden ingeleverd dan dat er reductie in fte nodig is, dan zal op basis 
van anciënniteit bepaald worden wie er in aanmerking komt voor de premie.
De medewerker met het langste dienstverband zal dan als eerste in aanmerking komen, 
onder de voorwaarde dat het inwilligen van het verzoek met in strijd is met het 
orgamsatiebelang.

Als een medewerker gebruik heeft gemaakt van de deeltijdspremie dan mag deze 
medewerker, zodra de situatie zich voordoet, als eerste aanspraak maken op uitbreiding 
van uren. Aanspraak op urenuitbreiding kan pas vanaf 1 jaar na ontvangst van de 
deeltijdspremie anders zal er een terugbetalingsverplichting gelden.
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HOOFDSTUK 5: Mobiliteit

De mobihteitsperiode start na het doorlopen van het adviestraject op de ingangsdatum van 
de formele boventalligheid - maar met eerder dan na 2 maanden pre-mobiliteit - en kent 
rechten en verplichtingen voor de boventallige medewerker en voor de werkgever.

5.1 Boventalligheid bepalen
Indien er sprake is van vervallen van werk of reductie in formatieplaatsen bij gelijke of 
uitwisselbare functies, wordt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaald welke 
medewerker boventallig wordt.

Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast volgens de geldende beleidsregels van het UWV. 
https //www uwv nl/werkgeversA/verknemer-en-ontslag/ik-wil-ontslag-aanvragen/detail/ontslag-via-
uwv/ontslagaanvraag-wegens-bedriifseconomische-redenen/rekemng-houden-met-de-
ontslagvolgorde-afspiegelingsbeginsel

Relevant zijn.
■ Uitwisselbaar zijn functies die naar inhoud, vereiste kennis, - vaardigheden en 

- competenties vergelijkbaar zijn en die naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.
■ Het ziekenhuis is één bedrijfsvestiging en de eenheid waarbinnen het 

afspiegelingsbeginsel van toepassing is.
h Medewerkers die een uitwisselbare functie hebben worden in leeftijdsgroepen 

ingedeeld' van 15 tot en met 24 jaar, van 25 tot en met 34 jaar, van 35 tot en 
met 44 jaar, van 45 tot en met 54 jaar, van 55 jaar en de AOW-gerechtigde 
leeftijd. Werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd worden als eerste 
boventallig gesteld.

■ Binnen een leeftijdsgroep wordt vervolgens het ancienmteitsbeginsel toegepast. Dit 
wil zeggen dat degene met het kortste dienstverband als eerste boventallig wordt.

5.2 Werkwijze en procedure mobiliteit

Procedure
■ De boventallige medewerker krijgt een mobiliteitscoach toegewezen die samen met 

de medewerker een persoonlijk mobiliteitsplan opstelt (doel, termijn waarop, welke 
hulp nodig etc.),

■ In het mobiliteitsplan worden afspraken gemaakt over de termijn waarop het plan 
geschreven zal worden en welke ondersteuning de boventallige medewerker nodig 
denkt te hebben bij het bereiken van de afgesproken doelen;

■ De medewerker kan desgewenst iemand meenemen naar het gesprek;
■ De mobiliteitscoach legt de verplichtingen van de werkgever en de afspraken ten 

aanzien van het mobiliteitstraject vast en bevestigt deze schriftelijk,
■ De mobiliteitscoach spreekt de boventallige medewerker regelmatig om de 

voortgang te bewaken en/of nieuwe mogelijkheden te bespreken.

5.3 Begeleiding
De medewerker die boventallig is, krijgt begeleiding tijdens de mobihteitsperiode zodat hij 
actief geholpen wordt bij het vinden van ander werk. Partijen streven ernaar dat 
medewerkers zo snel mogelijk intern herplaatst of extern bemiddeld worden.

Als het begeleidingstraject al is opgestart in de pre mobiliteitsfase, dan wordt deze 
voortgezet. Als de boventallige medewerker in de mobihteitsperiode start met de 
begeleiding, bestaat dit traject uit ten minste de volgende onderdelen'

■ Begeleiding door interne mobihteitscoaches,
■ Opstellen van een persoonlijk mobiliteitsplan (doel, termijn waarop, welke hulp 

nodig is);
» Informatie en begeleiding vanuit mobihteitscentra/netwerken waarin het ziekenhuis 

participeert, bijvoorbeeld in Sigra (Amsterdam) en CMO (Flevoland) verband,
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■ Inzet van HR-instrumenten zoals het opstellen van een persoonlijkheids-en 
voorkeursonderzoek, een competentieprofiel en inzicht in het capaciteitsniveau,

■ Volgen van sollicitatie- en andere trainingen in eigen huis;
• Verrichten van tijdelijk passend werk,
■ Ondersteuning bij het zoeken naar de juiste vacatures,
» Mogelijkheid tot oriëntatie op een andere afdeling of functie door middel van een 

dagje meelopen of een stage.
■ Mobiliteitsbudget (zie punt 6 2).

Bij het opstellen van het mobiliteitsplan zullen er afspraken gemaakt worden hoe het 
behouden van het werkritme en het zoeken naar werk gecombineerd kunnen worden 
waarbij het zoeken van ander werk de prioriteit heeft. Deze afspraken worden gemaakt 
tussen mobiliteitscoach en medewerker.

Het begeleidingstraject eindigt zodra de medewerker een volgende functie heeft gevonden 
dan wel per de datum dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

5.4 Duur mobiliteitsperiode
De duur van de pre-mobiliteitsperiode en de mobiliteitsperiode tezamen bedraagt 
tenminste 10 maanden. Dit houdt in dat de mobiliteitsperiode maximaal 8 maanden zal 
zijn, met dien verstande dat deze op grond van extern advies verlengd kan worden.
Indien een medewerker in de le helft van de 6e maand van de mobiliteitsperiode nog 
geen ander werk heeft, zal advies worden gevraagd aan een externe deskundige over de 
vraag of verlenging van de mobiliteitsperiode zinvol is. De externe adviseur vormt zich een 
beeld van de afstand die de medewerker heeft tot de arbeidsmarkt en baseert zich hierbij 
o.a. op leeftijd, werkervaring, opleidingsniveau en/of persoonlijke omstandigheden. Hij 
wint tevens informatie m bij de betreffende medewerker en de mobiliteitscoach De 
mobiliteitscoach toont, aan de hand van de afspraken en verslaglegging uit het 
mobiliteitsplan, aan welke activiteiten de medewerker heeft gedaan om ander werk te 
vinden, zowel intern als extern. In het advies is beschreven of en waarom verlenging van 
de mobiliteit wel/met zinvol is, met welke termijn (begin- en einddatum van de 
verlengingsperiode) en welke instrumenten (inclusief kostenberaming) ingezet kunnen 
worden. Het advies is zwaarwegend.

De leidinggevende en de HR manager bespreken het advies van de externe deskundige 
met de betreffende medewerker. Zeker als het advies is om de mobiliteitsperiode met te 
verlengen is het van belang dat tijdens dit gesprek wordt teruggekeken naar het gehele 
traject.
De leidinggevende zal in het gesprek het besluit bekend maken en toelichten. Dit besluit 
kan zijn.

® Verlengen van de mobiliteitsperiode, voor welke duur en met welke (vastgestelde) 
afspraken;
of

• Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Het voorgenomen besluit wordt formeel binnen 5 dagen schriftelijk aan de medewerker 
bevestigd. Indien de medewerker het met eens is met het besluit, zal de werkgever binnen 
5 werkdagen na dagtekening van het schriftelijk besluit advies vragen bij de ASB. De ASB 
geeft binnen 2 weken een zwaarwegend advies. De raad van bestuur zal aan de hand van 
dit advies binnen 5 dagen een besluit nemen.

Als besloten is een ontslagvergunning aan te vragen, gebeurt dit in de 8e maand van de 
mobiliteitsperiode. Het begeleidingstraject blijft doorlopen en eindigt pas per de datum dat 
de arbeidsovereenkomst eindigt.
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Als er in de maand voor het einde van de verlengingsperiode geen ander werk of andere 
functie is, zal de ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Ook dan blijft de 
begeleiding doorlopen totdat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Als de medewerker op niet valide gronden onvoldoende actief werkt aan zijn mobiliteit, 
kan de werkgever zonder advies van de externe deskundige besluiten tot een 
ontslagaanvraag. Het begeleidingstraject zal dan per direct wordt gestopt Indien de 
medewerker het niet eens is met het besluit, zal de werkgever binnen 5 werkdagen na 
dagtekening van het schriftelijk besluit advies vragen bij de ASB).

5.5 Vergoeding van vrijwillig vertrek van boventallige medewerker
De boventallige medewerker kan binnen twee weken na de datum van boventalligheid 
verzoeken om beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. De medewerker ontvangt een 
vergoeding ter hoogte van 8 bruto maandsalarissen (vermeerderd met het percentage aan 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en gemiddeld ORT over de afgelopen 12 maanden). 
Indien door de externe deskundige het advies wordt gegeven om de mobiliteitsperiode te 
verlengen en de medewerker kiest voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst in plaats 
van de verlenging te accepteren, dan zal de medewerker een vergoeding ontvangen van 4 
bruto maandsalarissen (vermeerderd met het percentage aan vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en gemiddeld ORT over de afgelopen 12 maanden). De 
arbeidsovereenkomst wordt in beide gevallen met wederzijds goedvinden beëindigd met 
inachtneming van de opzegtermijn. De vergoeding voor vrijwillig vertrek geldt als een 
gelijkwaardige voorziening en bij acceptatie hiervan vervalt daarmee het recht op de 
wettelijke transitievergoeding. De medewerker kan daar dus geen aanspraak meer op 
maken.

Als de medewerker binnen één jaar na acceptatie van deze premie (artikel 5.5) beroep 
doet op de mogelijkheid uit de activeringsregeling conform de Cao om zijn recht op WW- 
aanvulling te laten herleven, dan geldt er in principe een terugbetalingsregeling van de 
ontvangen vertrekpremie.

In voorkomende gevallen kan, op verzoek van de medewerker, tijdens de gehele 
mobiliteitsperiode een maatwerk oplossing worden toegepast onder de voorwaarde dat 
zowel medewerker en werkgever hier mee akkoord zijn.
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HOOFDSTUK 6: Rechten, verplichtingen en mobiliteitsbevorderende 
maatregelen

Het Sociaal Plan wordt toegepast binnen een arbeidsklimaat waarbij'
• de werkgever onder meer verantwoordelijk is voor eenduidige en tijdige 

communicatie over (aanstaande) organisatieverandering, alsmede voor een 
zorgvuldige toepassing van het Sociaal Plan. Tevens biedt de werkgever 
gelegenheid aan de medewerkers voor het onder werktijd maken en nakomen van 
afspraken in het kader van het mobiliteitstraject. De faciliteiten die in het Sociaal 
Plan bij functieverlies aan de medewerker worden geboden, komen voor rekening 
van de werkgever;

■ de medewerker verantwoordelijk is voor zijn eigen loopbaan; dit blijkt uit een actieve 
houding bij zijn oriëntatie op vacatures en bij het voeren van sollicitatiegesprekken en 
uit het nemen van initiatief tot behoud van zijn werktoekomst waaronder begrepen, 
indien noodzakelijk, het volgen van opleidingen en het gebruik maken van de 
aangeboden individuele begeleidingsmogelijkheden;

■ de mobiliteitscoach zorgt voor vastlegging en bevestiging van alle afspraken tijdens de 
start, vervolg en afronding van het mobiliteitstraject; tevens onderzoekt, adviseert en 
ondersteunt hij tijdens het traject om de boventallige medewerker te helpen om tot de 
juiste keuze te komen.

6.1 Persoonlijk mobiliteitsplan
Boventallige medewerkers stellen in samenwerking met de mobiliteitscoach een SMART 
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd persoonlijk 
mobiliteitsplan op dat leidt tot een nieuw en reeel toekomstperspectief binnen of buiten de 
organisatie. In het persoonlijk mobiliteitsplan wordt in ieder geval vastgelegd'
■ welke activiteiten, met op her- of omscholing gericht, worden ontplooid om de 

medewerker geplaatst te krijgen m een voor hem passende functie binnen of buiten de 
organisatie,

■ welke hulp de medewerker verwacht nodig te hebben;
■ welke activiteiten te zijner tijd gestart kunnen worden om de medewerker te her- of 

omscholen in een functie waarvoor binnen of buiten de ziekenhuisorganisatie een 
redelijke kans aanwezig is een passende functie te verkrijgen;

■ de periode waarbinnen de activiteiten zullen plaatsvinden.

Mobiliteitscoach en medewerker zullen afspraken maken over tussentijdse evaluaties van 
het mobiliteitsplan. Dit om de voortgang te bewaken en indien nodig tussentijds bij te 
stellen om de slagingskans te vergroten.

6.2 Activeringsbudget
De boventallige medewerker kan aanspraak maken op het activeringsbudget (conform de 
activeringsregeling uit de Cao) die als doel heeft de medewerker te ondersteunen bij het 
vinden van ander werk De hoogte van het budget bedraagt tenminste € 5000,- waarbij 
het naar rato-beginsel met van toepassing is.
Het budget kan gebruikt worden voor

a Inschakeling van om-, her- en bijscholing,
* Een outplacementbureau of andere externe deskundigheid in te schakelen indien 

de medewerker geen gebruik wenst te maken van de interne mobiliteitscoaches.

De vergoeding van deze kosten zal op declaratiebasis plaatsvinden.

Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd dan zal het activeringsbudget worden 
uitbetaald aan de medewerker minus de reeds vergoede kosten op basis van dit artikel 
mdien de medewerker hier vooraf mee heeft ingestemd (conform de activeringsregeling 
uit de Cao).
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6.3 Passende functie
De boventallige medewerker is verplicht een passende functie binnen de organisatie te 
aanvaarden en zal dan ook zo snel mogelijk starten met het passende werk. Of een functie 
passend is wordt bepaald door:
= de inhoud van de huidige functie;
° het functieniveau van de huidige functie; 
b het aantal arbeidsuren;
a technische vaardigheden , opleiding en ervaring van de medewerker;
° mogelijkheden voor de medewerker van om-, her- of bijscholing;
° sociale en/of medische mogelijkheden van de medewerker.

Een functie wordt ook passend geacht als de medewerker nog niet over alle voor de functie 
vereiste kwalificaties beschikt, maar deze kwalificaties naar verwachting door opleiding of 
bijscholing binnen een termijn van 6 maanden kan verwerven.

Indien geen passende functie van een gelijkwaardig niveau kan worden aangeboden kan 
een functie die een niveau lager of hoger is ingedeeld als passend worden aangemerkt. 
Indien sprake is van plaatsing op een lager niveau, dan zullen de inspanningen van 
werkgever en medewerker worden gericht op een spoedige plaatsing op het vroegere 
functieniveau.

Indien een passende functie op initiatief van de werkgever wordt aangeboden, maar de 
medewerker de aangeboden functie niet passend acht, dient de medewerker dit binnen 
twee weken schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken. Werkgever en medewerker 
treden vervolgens hierover in overleg. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de 
medewerker binnen twee weken beroep aantekenen bij de ASB. Indien de ASB van oordeel 
is dat geen passend aanbod is gedaan, dan wordt het aanbod als niet gedaan beschouwd. 
Werkgever en medewerker zullen zich dan opnieuw inspannen om een passende functie te 
vinden.

Is de ASB echter van oordeel dat de functie wel passend is, dan dient de medewerker 
binnen twee weken kenbaar te maken of hij het functieaanbod aanvaardt. Aanvaardt de 
medewerker het functieaanbod niet, dan kan de werkgever het initiatief nemen de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen. De medewerker kan dan geen rechten meer doen 
gelden op enigerlei (financiële) regeling van dit Sociaal Plan.
De werkgever zal de medewerker over deze procedure en de consequenties van het ontslag 
schriftelijk informeren.

Indien de medewerker meent dat hij buiten zijn schuld niet geschikt is voor een 
aangeboden functie, wordt dit voor advies voorgelegd aan de ASB. Indien de ASB besluit 
dat het geen passende functie betreft herleeft de status van boventalligheid en kan de 
medewerker aanspraak maken op de resterende duur van de mobiliteitsperiode.

Als de werknemer niet verwijtbaar geen (verdere) uitvoering kan geven aan het persoonlijk 
mobiliteitsplan dan worden er opnieuw tussen werkgever en werknemer afspraken 
gemaakt over de te verwachten werktoekomst.

6.4 Sollicitatieondersteunimg en andere voorzieningen
Indien passend in het kader van dit Sociaal Plan kan de medewerker een beroep doen op 
instrumenten die de werkgever in het kader van het mobiliteitsbeleid aanbiedt: 
inzet van HR-instrumenten zoals het opstellen van een persoonlijkheids-en 
voorkeursonderzoek, een competentieprofiel en inzicht in het capaciteitsniveau, het volgen
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van sollicitatie- en andere trainingen in eigen huis, coaching en loopbaanbegeleiding. Elk 
eigen voorstel van de medewerker dat niet in dit hoofdstuk wordt genoemd, zal serieus 
door de werkgever worden overwogen.

6.5 Om-, her- en bijscholing
Indien naar het oordeel van werkgever en medewerker om-, her- en/of bijscholing van de 
medewerker noodzakelijk is voor een succesvolle plaatsing binnen of buiten het 
Flevoziekenhuis en over de aard van de scholing overeenstemming bestaat zullen de 
kosten hiervan voor rekening komen van het activeringsbudget. De medewerker kan in 
deze situatie ook zelf verzoeken in aanmerking te komen voor om- , her- en/of bijscholing. 
Deze scholing zal in werktijd plaats vinden en de medewerker wordt zo nodig vrijgesteld 
van zijn normale werkzaamheden.

6.6 Tijdelijke werkzaamheden tijdens begeleidingsperiode
De werkgever kan de medewerker voor wie nog geen functie voorhanden is, ten behoeve 
van de vervulling van een tijdelijke vacature of in het kader van vervanging tijdelijk 
plaatsen in een ander organisatieonderdeel in dezelfde functie, een gelijkwaardige functie 
of een functie in één functiegroep lager of hoger.
In overleg met de medewerker worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke 
tewerkstelling. Hierbij wordt gekeken naar hoe het behoudt van werkritme en het zoeken 
naar ander werk gecombineerd kunnen worden waarbij het zoeken van werk prioriteit 
heeft. De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht, dan wel de medewerker 
ontvangt een toeslag bij tijdelijke tewerkstelling in een hogere functie.

6.7 Detacheren
De medewerker kan gedetacheerd worden buiten de organisatie of via de 
mobiliteitscentra/netwerken waarin het ziekenhuis participeert (o.a. via de Sigra in 
Amsterdam en via CMO in Flevoland). Detachering zal voor de maximale duur van 1 jaar 
zijn binnen een gebied met maximale reistijd van 1 uur enkele reis, tenzij de medewerker 
geen bezwaar heeft tegen een langere reistijd. De arbeidsovereenkomst met de werkgever 
blijft volledig van kracht en de kosten die direct verband houden met de detachering komen 
voor rekening van de werkgever. De medewerker kan de detachering weigeren met een 
schriftelijke motivatie ten behoeve van het mobiliteitsplan.

6.8 Vacatures
Indien tijdens de geldigheidsduur van dit Sociaal Plan een vacature ontstaat, neemt de 
werkgever de volgende bepalingen in acht:
a. de vacature wordt in de eerste plaats aangeboden aan re-integratiekandidaten en 

daarna aan de boventallige medewerkers op wie het sociaal plan van toepassing is;
b. de vacature wordt intern gepubliceerd;
c. indien binnen een termijn van een week de onder a en b genoemde vacaturestelling 

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

Wanneer er meerdere boventallige medewerkers opteren voor eenzelfde functie, gelden 
de volgende criteria voor plaatsing:

■ voldoen aan functie-eisen als kennis, ervaring, opleiding en technische 
vaardigheden, dan wel binnen afzienbare tijd (= maximaal 1 jaar) aan deze functie- 
eisen kunnen voldoen;

- indien de functie passend is voor meerdere kandidaten wordt het 
anciënniteitbeginsel toegepast, tenzij dit leidt tot een onevenwichtige 
leeftijdsopbouw binnen het betreffende organisatiedeel. In dat geval kan in overleg 
met de ondernemingsraad gekozen worden voor het afspiegelingsbeginsel.
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6.9 Tijdelijke vrijstelling van werk
Wanneer tijdens de mobiliteitsperiode geen tijdelijke werkzaamheden voorhanden zijn, 
dan kan de medewerker vrijgesteld worden van de plicht werkzaamheden te verrichten. 
Tijdens de periode van vrijstelling van werk blijft de arbeidsovereenkomst volledig intact. 
Tevens blijft de inspanningsverplichting van werkgever en medewerker van kracht voor 
het vinden van een nieuwe baan. Indien de medewerker tijdens de periode van 
vrijstelling met vakantie gaat, worden er net als in een "reguliere" situatie vakantiedagen 
afgeboekt De medewerker die ten gevolge van de vrijstelling met meer in aanmerking 
komt voor de onregelmatigheidstoeslag, heeft recht op de compensatie zoals beschreven 
in Hoofdstuk 7.

6.10 Sollicitatieverlof
De medewerker die als gevolg van een reorganisatie zijn functie verliest wordt in de 
gelegenheid gesteld binnen werktijd te solliciteren. Eventuele daarmee verband houdende 
kosten worden na voorafgaand overleg door de werkgever vergoed, voor zover een 
potentiële nieuwe werkgever deze met vergoedt.

6.11 Terugkeergarantie
Als de boventallige medewerker elders een arbeidsovereenkomst aangaat, verleent de 
werkgever de medewerker een terugkeergarantie voor de duur van maximaal 1 jaar. Als 
de nieuwe arbeidsovereenkomst binnen één jaar op initiatief van de nieuwe werkgever 
wordt beëindigd en de medewerker hiervoor geen verwijt kan worden gemaakt, wordt de 
status van de medewerker hersteld met alle rechten en plichten die voortvloeien uit dit 
Sociaal Plan en de arbeidsovereenkomst. De medewerker kan aanspraak maken op de 
eventueel resterende periode van de mobiliteitstermijn.

6.12 Outplacement
Onderdeel van het persoonlijk mobiliteitsplan kan zijn een outplacementtraject, dat leidt 
tot een passende baan bij een andere werkgever. De kosten van het overeengekomen 
traject komen ten laste van het beschikbaar gestelde mobiliteitsbudget.
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HOOFDSTUK 7: Arbeidsvoorwaarden dienstverband elders en bij 
functiewijziging

7.1 Xnkomensaanvulling bij aanvaarding dienstverband elders
Indien de boventallige medewerker zelf ontslag neemt en geen aanspraak maakt op de 
vertrekpremie (ex. Art. 5.5), en bij een andere werkgever een lager betaalde functie 
aanvaardt, wordt het nieuwe salaris tijdelijk gesuppleerd tot het bruto maandsalaris op het 
moment van beëindiging van het dienstverband. De suppletie zal nooit meer bedragen dan 
maximaal 30% van het oude bruto salaris.
De suppletie zal als volgt worden toegepast.

■ De eerste 6 maanden 30% van het oude salaris
» De volgende 6 maanden 20% van het oude salaris
■ De volgende 6 maanden 10% van het oude salaris

De suppletie zal maandelijks worden uitbetaald op een door de medewerker aan te geven 
bankrekeningnummer. De werkgever kan een aanbod doen om deze regeling in één keer 
af te kopen.

In het geval de medewerker elders een functie aanvaardt voor minder uren dan het aantal 
uren gedurende welke de medewerker bij het Flevoziekenhuis werkzaam was dan zal de 
suppletie naar rato worden berekend in die zin dat het aantal uren dat de medewerker bij 
het Flevoziekenhuis werkzaam was gelijk gesteld zullen worden aan het aantal uren 
waarvoor de medewerker een andere lager betaalde functie heeft aanvaard 
De suppletie zal te allen tijde eindigen op het moment van het bereiken van AOW- 
gerechtigde leeftijd van de medewerker, ondanks dat het totaal aantal maanden suppletie 
waarop de medewerker aanspraak heeft op dat moment mogelijk nog niet geheel is 
verstreken.

7.2 Reiskosten
Indien er door wijzigingen in de plaats van tewerkstelling aantoonbaar meer reiskosten 
woon-/vverkverkeer door de werknemer worden gemaakt kan de medewerker aanspraak 
maken op een aanvulling van de reiskosten. De meerkosten worden op basis van € 0,08 
per kilometer vergoed conform CAO zonder de restrictie van het maximale aantal 
kilometers via de volgende afbouwregeling' 
lejaar 100% compensatie 
2ejaar 75% compensatie
3ejaar 50% compensatie

De werkgever kan een aanbod doen om deze regeling in één keer af te kopen.

7.3 Salaris bij hogere functie binnen de eigen organisatie
Indien de medewerker binnen de organisatie een functie aanvaardt die hoger is ingedeeld 
dan de huidige functie, dan ontvangt de medewerker het salaris (inclusief 
uitloopmogelijkheden) behorende bij de nieuwe functie. De medewerker wordt in de 
functiegroep horizontaal overgeschaald .

7.4 Salaris bij lagere functie binnen de eigen organisatie
Indien de medewerker een andere passende functie aanvaardt en deze functie op een lager 
schaalniveau is ingedeeld dan de oude functie, behoudt de werknemer zijn oude 
schaalniveau. Als binnen 3 jaar na plaatsing een passende vacature ontstaat op het oude 
schaalniveau dan wordt deze aangeboden. Indien de medewerker dit aanbod met 
aanvaardt, dan vervalt de salarisgarantie conform dit artikel en wordt hij vanaf moment 
van weigering beloond conform de inschaling van de functie die hij bekleedt. Ook indien 
deze medewerker binnen de eerste 3 jaar aangeeft met meer in aanmerking te willen 
komen voor een passende functie op zijn oude schaalniveau, dan vervalt deze 
salarisgarantie.
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7.5 Salaris bij een geschikte functie
Indien de medewerker een geschikte functie aanvaardt, komen werkgever en medewerker 
in onderling overleg de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden overeen.

7.6 Onregelmatigheidstoeslag
Voor medewerkers die ten gevolge van de reorganisatie niet meer in aanmerking komen
voor onregelmatigheidstoeslag of een vermindering van genoemde toeslag krijgen, wordt
dit als volgt gecompenseerd:
le jaar tot 75% van de vermindering
2e jaar tot 50% van de vermindering
3e jaar tot 25% van de vermindering

De vermindering wordt berekend over de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag van de 
voorgaande 12 maanden. Een periode waarin ouderschapsverlof dan wel onbetaald verlof 
is genoten, wordt buiten beschouwing gelaten.

7.7 Jubilea
De medewerker die vrijwillig ontslag neemt en binnen 12 maanden na beëindiging van het 
dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een 
jubileumuitkering krijgt deze uitkering bij zijn vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet 
uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij 
de vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren.
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BIJLAGE 1: Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB)

Met het oog op een zorgvuldige en billijke toepassing en uitvoering van het Sociaal Plan 
wordt een ASB geïnstalleerd. De ASB adviseert de adviesvrager (werkgever of werknemer) 
schriftelijk over.

• toepassing van het Sociaal Plan in geval van een reorganisatie,
• toepassing van de m het Sociaal Plan opgenomen bepalingen.

De kosten van de ASB worden vergoed door de werkgever. Zowel werknemer als 
werkgever kunnen bij de ASB advies inwinnen.

Taak
De taak van de ASB is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel werknemer, 
adviseren over de toepassing van dit Sociaal Plan en over de daarin neergelegde 
bepalingen. De ASB brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de 
werkgever en geanonimiseerd aan de Ondernemingsraad en betrokken 
werknemersorganisaties.

Verplichte adviesaanvraag
De werkgever is op grond van de cao en in het kader van het Sociaal Plan verplicht de ASB 
om advies te vragen wanneer werkgever en werknemer het oneens zijn over de volgende 
voorgenomen maatregelen

® een werknemer op non actief te stellen,
® een werknemer te ontslaan,
® een besluit te nemen met betrekking tot functiewijziging,
® een beroep op de hardheidsclausule door een werknemer met te honoreren.

Samenstelling
De ASB bestaat (inclusief de voorzitter) uit drie externe leden. Een lid en een 
plaatsvervangend lid worden benoemd door de werkgever. Een lid en een 
plaatsvervangend lid worden benoemd door de Ondernemingsraad. De werkgever en de 
Ondernemingsraad wijzen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter aan.

Bevoegdheden
De ASB heeft het recht'

a) tot het horen van de betrokken medewerker(s) en de direct leidinggevende(n),
b) tot het horen van deskundigen De eventuele kosten van deze deskundigen worden 

gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd.

Advies
De ASB brengt een schriftelijk advies uit aan de Raad van Bestuur. Dit advies is 
zwaarwegend. De Raad van Bestuur stelt de betrokken medewerker schriftelijk op de 
hoogte van haar beslissing met een kopie aan de ASB.

Reglement
De ASB stelt ten spoedigste na haar intrede een eigen reglement op dat haar werkwijzen 
adequaat regelt.

Belangenbehartiging werknemer
Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met 
betrekking tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Plan bij de ASB te bepleiten, 
heeft de werknemer de gelegenheid zich op eigen kosten door een derde te laten bijstaan.
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