








































o. Formatieplaatsenplan: een vergelijkend kwalitatief en kwantitatief overzicht van de oude en
nieuwe functies, waarbij in het plan wordt aangegeven welke functies in de nieuwe situatie blijven
bestaan en hoeveel fte per functie in de nieuwe situatie nodig zal zijn

p. Uitwisselbare functie: functie die op grond van functie-inhoud en functie-eisen en indeling na
advisering door de ondernemingsraad als inwisselbaar met één of meer andere functie(s) wordt
beschouwd

q. Gelijkwaardige functie: een functie die in dezelfde schaal is ingedeeld als de huidige functie,
maar die qua inhoud en taken (geheel of significant) verschilt van de huidige functie

r. Passende functie: een gelijkwaardige functie of een functie in maximaal 1 schaal hoger of lager
die aan een medewerker kan worden opgedragen omdat deze aan de aanstellingseisen voldoet of
binnen een periode van 6 maanden d.m.v. scholing kan voldoen, het niveau en de omvang van de
huidige functie in acht genomen.

s. Sleutelfunctie: een functie die met instemming van de ondernemingsraad van cruciaal belang is
voor een kwalitatief goede bedrijfsvoering en waar voor de uitoefening ervan bepaalde specifieke
competenties worden vereist

t. Geschikte functie: iedere functie die buiten het begrip passende functie valt, maar die de
medewerker gelet op zijn of haar competenties wordt aangeboden en die de medewerker bereid
is te aanvaarden. De bij de functie behorende arbeidsvoorwaarden worden in onderling overleg
overeengekomen.

u. Tijdelijke tewerkstelling: het gedurende een bepaalde tijd bij een ander bedrijfsonderdeel van
LdH W&G of LJ&R werkzaam zijn, waarbij het oorspronkelijke dienstverband gehandhaafd blijft

v. Mobiliteitsplan: het plan dat door de werkgever en de medewerker wordt opgesteld waarin de
stappen worden benoemd om een passende functie buiten de organisatie te realiseren, waarvoor
de werkgever en de medewerker zich samen intensief inzetten en elkaar daarop aan kunnen
spreken, zo nodig met inschakeling van de Bezwarencommissie

W. Mobiliteitstraject: de periode van 7 maanden na de dagtekening van het besluit dat de
medewerker niet kan worden geplaatst op een functie in de organisatie, waarin het mobiliteitsplan
wordt uitgevoerd
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12. Ondertekening

Ondergetekenden, 

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G) gevestigd te Amsterdam en 
kantoorhoudend in Almere en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) 
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Utrecht, enerzijds 

en 

FNV, gevestigd te Woerden 

CNV Connectief, gevestigd te Den Haag 

NU'91, gevestigd te Utrecht 

FBZ, gevestigd te Utrecht, anderzijds 

zijn bovenstaand sociaal plan met elkaar overeen gekomen te Almere op 15 juni 2016. 

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G) en Stichting Leger des Heils 
Jeugdbescherming en'Reclassering (LJ&R) 
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