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Voorwoord

Triade en Vitree willen zich gezamenlijk sterk maken voor de beste zorg voor cliënten. 
Jeugdige cliënten en volwassen cliënten, zoveel mogelijk dichtbij het gezin en in de eigen 
omgeving. Door samen te gaan wordt de keten van zorg te versterkt. De inrichting van de 
zorg voor de cliënt is dan ook leidend bij de komende fusie. Doel is om de zorg door te ont
wikkelen, zodat deze nog beter aan sluit bij de cliënt.

De doelgroepen en werkzaamheden van Triade en Vitree zijn complementair aan elkaar. 
Hierdoor werken Triade en Vitree al op meerdere gebieden samen. De fusie zal hierin als 
accelerator werken, doordat de aansturing van beide organisaties in één organisatie wordt 
samengevoegd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te innoveren in de zorg.

Naast de impuls op zorgontwikkeling biedt de fusie versterking van beider jeugdzorg in 
Flevoland, waardoor een robuuste organisatie ontstaat. Er ontstaat de mogelijkheid om 
synergievoordelen te behalen in de bedrijfsvoering en gezamenlijk steviger te staan door 
het versterken van de schaalgrootte. Op deze wijze kunnen beide organisaties de druk op 
de tarieven, de verminderde instroom en hogere administratieve lasten beter aan.

1. Inleiding

Triade en Vitree zijn op basis van de overwegingen die in het fusiedocument d.d. 11 april 
2017 worden genoemd en toegelicht tot de conclusie gekomen dat een juridische fusie 
tussen beide organisaties in het belang is van de continuïteit en de verbetering van de 
kwaliteit van de Jeugdzorg is. De fusiedatum is 1 januari 2018.

Naar verwachting zal het integratieproces geheel 2018 in beslag nemen. Om de imple
mentatie van de integratie soepel te laten verlopen en de belangen van de werknemers te 
waarborgen is dit Sociaal Plan opgesteld.

Dit Sociaal Plan heeft als doel de personele gevolgen van de fusie en de daarmee samen
hangende organisatiewijzigingen op te vangen. Bestaande rechtsposities van werknemers 
worden hierbij waar mogelijk gehandhaafd. Mogelijke nadelige sociale en /of rechtspositio
nele gevolgen worden beperkt. Indien aan de orde, wordt de werknemer begeleid van-werk- 
naar-werk. Hiervoor voorziet dit Sociaal Plan in een aantal maatregelen.

2. Algemene bepalingen

2.1 Werkingssfeer
Dit Sociaal Plan is van toepassing op iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst met 
de werkgever is aangegaan en gevolgen ondervindt van de fusie.

2.2 Uitgangspunten
In dit Sociaal Plan zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen:
a. De werkgever spant zich tot het uiterste in dit Sociaal Plan naar redelijkheid en billijkheid 

en te goeder trouw uit te voeren. De werkgever neemt als uitgangspunt dat de huidige
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werknemers in hoge mate het kapitaal van de organisatie vormen en streeft ernaar 
werknemers te behouden voor de organisatie.

b. De werknemer spant zich tot het uiterste in om naar redelijkheid en billijkheid en te 
goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan.

c. Er zullen als gevolg van de fusie geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, tenzij er 
sprake is van een situatie omschreven onder artikel 2.4 wijzigingen van dit hoofdstuk.

d. Uitgaande van de continuïteit van de zorg/dienstverlening en bedrijfsvoering zal een 
voortdurende afweging plaatsvinden van sociale, economische en organisatorische 
factoren.

e. Dit Sociaal Plan laat onverlet de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de vigerende 
rechtspositie en/of de individuele arbeidsovereenkomst. Met andere woorden, arbeids
voorwaarden uit bestaande arbeidsovereenkomsten blijven onverkort van kracht.

f. In het Sociaal Plan is een hardheidsclausule opgenomen voor onvoorziene onredelijke 
situaties die kunnen ontstaan door uitvoering te geven aan een bepaling van dit Sociaal 
Plan.

g. De werkgever zal zorgdragen voor een duidelijke communicatie naar de werknemers toe 
in elke fase van de reorganisatie en bij te nemen maatregelen; werknemers hebben 
recht op informatie in dit proces. De werkgever draagt er zorg voor dat het Sociaal Plan 
voor elke werknemer beschikbaar is.

h. De tijd en kosten voorkomende uit de noodzakelijke om-, her- en bijscholing die in het 
kader van dit Sociaal Plan wordt gevolgd, komen volledig voor rekening van werkgever.

i. De werkgever stelt een begeleidingscommissie in, die op verzoek van de werkgever of 
de werknemer om advies kan worden gevraagd over de toepassing van dit Sociaal Plan.

2.3 Werkingsduur
Dit Sociaal Plan gaat in op het moment van de fusie op 1 januari 2018 en zal in beginsel 
gelden tot 31 december 2018, zijnde de beoogde einddatum van het fusieproces. Indien 
deze einddatum niet wordt gehaald, treden partijen in overleg om een nieuwe einddatum 
vast te stellen.

Individueel verworven rechten en plichten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan blijven ook na 
afloop van de werkingsduur van kracht.

2.4 Wijzigingen
Indien tijdens de werkingsduur van dit Sociaal Plan wijzigingen en/of onvoorziene omstan
digheden plaatshebben, zullen partijen tijdig in overleg treden over aanpassing van dit 
Sociaal Plan en het treffen van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Wijzigingen 
en/of onvoorziene omstandigheden zijn in dit kader bijvoorbeeld: relevante wijzigingen in 
wet- en regelgeving; wijzigingen in één van de geldende cao's die effect hebben op de uit
voering van dit Sociaal Plan; drastische wijzigingen in vorm of omvang van financiering; 
enzovoorts.

2.5 Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Bij het zoeken naar in- en externe alternatieven geldt voor werkgever en de werknemer een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en geldt in gelijke mate een inspanningsver-plichting om 
te komen tot een succesvolle voortzetting van het dienstverband binnen Triade-Vitree 
respectievelijk (wanneer dit aantoonbaar niet mogelijk is) het vinden van een nieuw dienst
verband buiten Triade-Vitree: "van werk naar werk".
Wanneer een boventallige werknemer ondanks de aangeboden mogelijkheden door de 
werkgever, aantoonbaar niet meewerkt aan een succesvolle herplaatsing, kan, na hierop 
(schriftelijk) gewezen te zijn, door de werkgever worden overgegaan tot het starten van 
een ontslagprocedure; de werknemer wordt uitgesloten van verdere toepassing van 
onderhavig Sociaal Plan. De werkgever zal het voornemen tot ontslag en uitsluiting van het
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Sociaal Plan voorafgaand aan het besluit voorleggen aan de adviescommissie, zoals bedoeld 
in bijlage 2 van dit Sociaal Plan.

2.6 Werkgelegenheidsinzet
De intentie is het behoud van werkgelegenheid voor werknemers met de focus op bege
leiding van 'werk naar werk'. Werkgever bevordert de interne personele mobiliteit en de 
scholing of opleiding gerelateerd aan de toekomstige functie. De werkgever streeft ernaar 
de werknemers zodanig in te zetten dat de deskundigheid van eenieder zo optimaal mogelijk 
tot zijn recht komt. Werknemers dienen bereid te zijn hieraan actief en constructief mee te 
werken teneinde boventalligheid te voorkomen of op te lossen.

2.7 Informatie verstrekken
Werkgever draagt er zorg voor dat het Sociaal Plan voor werknemers beschikbaar is door 
deze te publiceren op het intranet. Als een werknemer daarom verzoekt, zal de werkgever 
een schriftelijk exemplaar van het Sociaal Plan verstrekken.

Wijzigingen met personele gevolgen dienen voor de direct betrokkenen helder te zijn. 
Werknemers en ondernemingsraad zullen zo vroeg en volledig mogelijk worden geïnfor
meerd over de ontwikkelingen en stand van zaken betreffende organisatiewijzigingen met 
personele consequenties.

2.8 Interpretatie en advies
Interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de bij de vaststelling ervan betrokken 
partijen. Werkgever stelt een adviescommissie in (zie bijlage 2) die op verzoek van de 
werkgever en/of werknemer om advies kan worden gevraagd over de toepassing van dit 
Sociaal Plan.

In die gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet, treden partijen bij dit sociaal plan in 
overleg en zullen zij nadere afspraken maken in de geest van dit Sociaal Plan.

2.9 Hardheidsclausule
Indien toepassing van dit Sociaal Plan voor een individuele werknemer zou leiden tot een 
onbillijke situatie, zal de werkgever in overleg met betreffende werknemer een voor beide 
partijen acceptabele oplossing trachten te realiseren. In dat geval kan de werkgever ten 
gunste van de werknemer van dit Sociaal Plan afwijken. Indien naar oordeel van de werk
nemer de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om tot een acceptabele oplossing 
te komen, kan de werknemer zijn bezwaar voorleggen aan de adviescommissie.

3. Regels bij fusie en organisatiewijziging

3.1 Behoud individuele rechtspositie bij fusie
Eventuele wijzigingen van de rechtspositie van individuele werknemers als gevolg van de 
fusie worden op de volgende wijze ondervangen:

Indien werknemers zullen overgaan van een van de oude werkgevers naar de nieuwe 
rechtspersoon, is dat met volledig behoud van rechten, waaronder tenminste te verstaan: 
functie, salaris, salarisuitloop, datum van indiensttreding, arbeidsduur, werktijden en ver
worven rechten.

Sociaal Plan fusie Triade-Vitree 2018
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Indien de werknemer op het moment van overgang van het dienstverband verworven 
rechten boven of naast de cao heeft tegenover de oude werkgever, behoudt de werknemer 
deze rechten tegenover de nieuwe werkgever. Deze rechten worden geïnventariseerd door 
de werkgever en met instemming van de werknemer vastgesteld middels een (aanhangsel 
bij) individuele arbeidsovereenkomst.

Regelingen waaraan individuele werknemers rechten kunnen ontlenen blijven voor die 
werknemers eveneens van kracht bij de fusie tenzij op grond van de cao een nieuwe regeling 
moet worden vastgesteld. De bestaande regelingen worden door de werkgever geïnven
tariseerd, met instemming van de ondernemingsraad vastgesteld en vastgelegd middels 
een (aanhangsel bij) individuele arbeidsovereenkomst.

In (een aanhangsel bij) de individuele arbeidsovereenkomst wordt een artikel opgenomen 
dat luidt: "Deze arbeidsovereenkomst is een voortzetting van de arbeidsovereenkomst
tussen de werknemer en (de voormalige werkgever) d.d............................ met als
aanvangsdatum: ....................  Voor alle wettelijke en cao-bepalingen geldt de datum van
indiensttreding bij de oude werkgever als datum van indiensttreding bij de.... ",

3.2 Organisatiestructuur en formatieplaatsenplan
De (nieuwe) organisatiestructuur wordt door de werkgever opgesteld. De organisatiestruc
tuur omvat het aantal en de soorten functies die vervuld moeten worden. Op basis van de 
(nieuwe) organisatiestructuur zal de werkgever een formatieplaatsenplan opstellen. Op 
basis van het formatieplaatsenplan wordt vastgesteld welke functies gelijk, uitwisselbaar, 
passend, sleutelfunctie of vervallen zijn ten opzichte van de situatie vóór de reorganisatie. 
Het resultaat hiervan wordt vastgesteld in een 'was-wordt-lijst'. Aan de hand van dit 
overzicht wordt gekeken in hoeverre er krimp optreedt in de formatie.

3.3 Besluitvorming en communicatie
De werkgever zal de nieuwe organisatiestructuur, het formatieplaatsenplan, het eventuele 
uitvoeringsplan en het daarbij behorende plan van aanpak ter advies voorleggen aan de 
Ondernemingsraad, of de voorlopige Ondernemingsraad indien van toepassing, conform de 
Wet op de Ondernemingsraden. Na advisering door de (voorlopige) Ondernemingsraad 
wordt het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit en vindt communicatie 
plaats over de organisatiewijziging en het plan van aanpak aan werknemers.

3.4 Vaststellen boventalligheid: plaatsingsprocedure
Voor het vaststellen van boventalligheid zijn de volgende regels vastgesteld:

Wanneer als gevolg van een organisatiewijziging een functie integraal en ongewijzigd 
verplaatst wordt, waarbij de formatieomvang eveneens gelijk blijft, is er geen sprake van 
boventalligheid of herplaatsing, maar zal de werknemer diens functie volgen (volgfunctie).

Voorafgaand aan het vaststellen van boventalligheid worden de sleutelfuncties ingevuld 
conform artikel 4.5.

Plaatsingsprocedure
Doel van de plaatsingsprocedure is functies en personen kwalitatief en kwantitatief zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen. Na toepassing van de plaatsingsprocedure ontstaat een 
overzicht van welke werknemers de functies in de nieuwe situatie gaan vervullen, welke 
werknemers boventallig respectievelijk herplaatsingskandidaten worden en voor welke 
functies een vacature ontstaat.

Sociaal Plan fusie Triade-Vitree 2018
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A fspiegelingsbeginsel
Wanneer als gevolg van een organisatiewijziging sprake is van een krimp van de forma- 
tieomvang wordt middels het afspiegelingsbeginsel bepaald wie van de betreffende werk
nemers in aanmerking komt voor de beschikbare functies. Het afspiegelingsbeginsel houdt 
in dat per functiecategorie uitwisselbare functies de werknemers worden ingedeeld in 
onderstaande leeftijdsgroepen:

• 15 tot 25 jaar;
• 25 tot 35 jaar;
• 35 tot 45 jaar;
• 45 tot 55 jaar;
• 55 jaar en ouder.

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt worden als eerste boventallig 
verklaard. Vervolgens wordt de werknemer met de hoogste anciënniteit binnen de 
genoemde leeftijdscategorieën als eerste geplaatst.

Plaatsingsvolgorde
Bij het plaatsen van werknemers wordt de volgende plaatsingsvolgorde gehanteerd:

a. Werknemer volgt functie, dat wil zeggen wordt geplaatst in de functie die de 
werknemer voorheen vervulde,

b. Werknemer krijgt een uitwisselbare functie;
c. Werknemer wordt geplaatst in een passende gelijkwaardige functie.
d. Werknemer wordt geplaatst in een passende hogere functie.
e. Werknemer wordt geplaatst in een passende lagere functie.

Boventallig
Werknemers die niet direct kunnen worden geplaatst worden boventallig verklaard en 
worden als herplaatsingkandidaat aangemerkt. De status boventalligheid en de startdatum 
daarvan wordt aan de werknemer schriftelijk bevestigd.

4. Herplaatsingsprocedure
Degenen die in de plaatsingsprocedure niet geplaatst worden, worden boventallig verklaard 
en als herplaatsingkandidaat aangemerkt.

4.1 Mobiliteitsgesprek
De werknemer die als gevolg van reorganisatie boventallig wordt, zal worden uitgenodigd 
voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek komt onder andere aan de orde:

• de reden van boventalligheid;
• belangstellingsregistratie, wat wil werknemer zelf;
• de duur van de herplaatsingsperiode;
• welke eventuele tijdelijke werkzaamheden vervuld kunnen worden;
• de beschikbaarheid van een passende of geschikte functie;
• de herplaatsingsprocedure;
• de mogelijkheden van ondersteuning vanuit het mobiliteitscentrum;
• toelichting faciliteiten Sociaal Plan.

Tevens ontvangt de werknemer een schriftelijke bevestiging van het gesprek waarin de 
ingangsdatum en aanleiding van de boventalligheid wordt benoemd.

4.2 Uitgangspunten bij herplaatsing
Bij herplaatsing in een passende functie gelden de volgende uitgangspunten:

• Een passende functie wordt aangeboden op basis van belangstellingsregistratie;
• Er wordt naar gestreefd om herplaatsingskandidaten te plaatsen in dezelfde volgorde 

als opgenomen in artikel 3.4. ('Plaatsingsvolgorde')

Sociaal Plan fusie Triade-Vitree 2018
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• Toetsing of een functie een passende functie betreft vindt plaats aan de hand van de 
objectieve functie-eisen;

• Als meerdere herplaatsingskandidaten opteren voor dezelfde functie geldt het 
anciënniteitbeginsel (de werknemer met het langste dienstverband wordt geplaatst).

• Een aanbod van een gelijkwaardige of passende functie dient door de werknemer te 
worden geaccepteerd, tenzij naar mening van de werknemer de aangeboden functie 
niet passend is; In dat geval dient de werknemer bezwaar te maken conform de 
procedure zoals omschreven in artikel 4.6.

Vacatures in het nieuwe formatieplaatsenplan worden opgevuld in de volgorde:
1. herplaatsingskandidaten;
2. interne kandidaten;
3. externe kandidaten.

Voor de herplaatsing in de passende functie ontvangt de boventallige werknemer een 
schriftelijke bevestiging van de herplaatsing, begeleid met een omschrijving van de aange
boden passende functie en van mogelijke consequenties die voortvloeien uit deze herplaat
sing.

4.3 (On)Volledige herplaatsing
Een herplaatsing is volledig indien de werknemer wordt herplaatst in een functie met een 
gelijke contractomvang. De arbeidsovereenkomst zal niet worden gewijzigd wat betreft 
contractomvang. Er is sprake van gedeeltelijke herplaatsing indien de werknemer wordt 
herplaatst in een functie met een kleinere omvang dan zijn huidige contracturen in de 
voorgaande functie. De werknemer blijft dan boventallig voor het resterend aantal uren.

4.4 Herplaatsing achteraf niet passend
Indien binnen zes maanden na de herplaatsing blijkt dat de functie buiten de schuld van de 
werknemer toch niet passend is, zal de werknemer met behoud van de rechten uit dit Sociaal 
Plan, opnieuw boventallig worden voor zolang de oorspronkelijke periode nog zou hebben 
voortgeduurd. Werknemer en werkgever bepalen dit na gezamenlijk overleg. Een verschil 
van inzicht zal aan de adviescommissie conform bijlage 2 worden voorgelegd.

4.5 Benoemingsprocedure bij sleutelfuncties
Met instemming van de ondernemingsraad kan de werkgever functies aanduiden als zoge
noemde sleutelfunctie. Een sleutelfunctie is een gezichts- en resultaatbepalende functie.

De werkgever zal zich terughoudend opstellen ten opzichte van het benoemen van sleutel
functies. De voorgenomen aanwijzing van sleutelfuncties wordt per reorganisatie vermeld 
in het formatieplaatsenplan.

Voor alle sleutelfuncties geldt het uitgangspunt dat, in afwijking van het in artikel 4.2 
genoemde anciënniteitsprincipe, benoeming plaatsvindt op grond van geschiktheid.
De plaatsingsprocedure in de sleutelfuncties verloopt als volgt:

1. Voor zover de sleutelfunctie een reeds bestaande functie betreft waarin reeds 
werknemers werkzaam zijn, benoemt de raad van bestuur uit de huidige 
functionarissen op basis van kwalitatieve beoordeling de werknemer(s).*

2. Voor zover er nog formatie resteert, wordt de vacature intern opengesteld.
3. Voor zover daarna nog formatie resteert, wordt de vacature extern opengesteld.

* De huidige functionaris die niet in aanmerking komt voor de sleutelfunctie wordt 
herplaatsing kandidaat.

■ Vi ree -triA.de
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4.6 Bezwaar tegen de aangeboden functie
Aan de werknemer wordt een (schriftelijk) functieaanbod gedaan conform het gestelde in 
artikel 4.2. De werknemer heeft twee weken bedenktijd om op het aanbod in te gaan. 
Weigering van het aanbod dient de werknemer binnen deze twee weken schriftelijk met 
motivatie aan de werkgever kenbaar te maken. Het voorlopige plaatsingsbesluit en het 
bezwaar van de werknemer zal voor advies worden voorgelegd aan de adviescommissie. Na 
zwaarwegende advisering door de Adviescommissie neemt de werkgever een besluit of de 
werknemer definitief wordt geplaatst in de aangeboden passende functie. De werkgever 
stelt de werknemer hiervan schriftelijk in kennis en bevestigt het aanbod. Indien de werk
nemer één week na het besluit van de werkgever geen bezwaar heeft kenbaar gemaakt is 
de plaatsing een feit. Indien de werknemer schriftelijk te kennen geeft alsnog niet akkoord 
te gaan met de nieuwe plaatsing is de werkgever gerechtigd ontslag aan te vragen en wordt 
de werknemer uitgesloten van het Sociaal Plan. Als de werkgever het advies van de Advies
commissie volgt dat de plaatsing niet passend is, zal de werkgever opnieuw uitvoering geven 
aan de herplaatsingsprocedure.

4.7 Aanbod tijdelijke functie
Indien er (nog) geen passende functie beschikbaar is, maar de verwachting is dat deze wel 
binnen afzienbare termijn zal ontstaan, kan tijdelijk aan de werknemer een functie worden 
aangeboden, zijnde een functie die buiten het domein 'passende functie' valt en die de 
werknemer bereid is te aanvaarden. De werknemer krijgt een volledige salarisgarantie en 
behoudt zijn recht op (her)plaatsing in een passende functie. De werkgever heeft de 
inspanningsverplichting om deze werknemer op een passende functie te herplaatsen.

4.8 Begeleiding
In geval van een functiewijziging zal de werkgever de werknemer begeleiden. De werk
nemer wordt een inwerkperiode en inwerkprogramma geboden, dat gebruikelijk is voor het 
type functie.

5. Arbeidsvoorwaarden bij plaatsing

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werknemers die ten gevolge van een organisa
tiewijziging door werkgever schriftelijk als boventallig zijn aangewezen.

5.1 Salaris bij gelijke functie
Indien de werknemer een functie aanvaardt en deze functie op gelijk niveau is ingedeeld, 
vergeleken met de oorspronkelijke functie, behoudt de werknemer zijn huidige salaris.

5.2 Salaris bij hogere functie
Als de werknemer in een functie wordt herplaatst die op een hoger niveau is ingedeeld, 
ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die functie 
het bij die functie behorende salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, conform de betref
fende cao-regelingen. Het salaris wordt pas definitief vastgesteld bij de definitieve plaatsing 
in de nieuwe functie - drie maanden na plaatsing.

5.3 Salaris bij lagere functie
Bij plaatsing in een lagere functie is er voor werkgever en werknemer een inspannings
verplichting om zo mogelijk weer een passende functie op het oorspronkelijke niveau te 
vervullen.
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Voor alle werknemers wordt bij aanvaarding van een passende functie in een lagere functie- 
schaal, het oorspronkelijke niveau inclusief de hierbij behorende uitloopmogelijkheden 
gegarandeerd.

Indien er binnen twee jaar na herplaatsing in een functie op een lager niveau een passende 
functie in dezelfde functiegroep als de oorspronkelijke functie vrijkomt, is werknemer 
verplicht het aanbod van deze functie te accepteren. Indien de werknemer het aanbod 
weigert, hetgeen hij beargumenteerd kenbaar maakt aan de werkgever binnen 10 werk
dagen na ontvangst van het aanbod, wordt de Adviescommissie Sociaal Plan gevraagd te 
bepalen of de functie passend en gelijkwaardig is aan de oude functie. Indien de werknemer 
het aanbod blijft weigeren ondanks dat de Adviescommissie van mening is dat de functie 
passend en gelijkwaardig is, is de werkgever gerechtigd de salarisgarantie stop te zetten 
vanaf het moment van weigering.

Voor werknemers die na twee jaar nog niet zijn herplaatst op hun oorspronkelijke niveau, 
maar waarvoor wel reëel perspectief bestaat, geldt de volgende afspraak: indien de werk
nemer bereid is om ook na twee jaar nog een functie op een hoger niveau te aanvaarden 
en de werkgever de verwachting heeft dat dit aanbod op een redelijke termijn kan worden 
gedaan, dan leggen zij dit samen schriftelijk vast. De werkgever is gehouden het aanbod te 
doen en de werknemer is verplicht het aanbod van deze functie te accepteren. Indien nodig 
biedt de werkgever mogelijkheid competenties op pijl te houden.

Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager FWG-niveau urenuitbreiding 
plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de nieuwe 
functie, tot het maximum van de bij de functie behorende salarisschaal. Voor deze uren 
geldt dus niet de hierboven bedoelde salarisgarantie.

Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie in een lagere functiegroep urenver
mindering op verzoek van werknemer plaatsvindt, wordt de aanspraak op salarisgarantie 
naar rato van het mindere aantal uren berekend

De salarisgarantie vervalt wanneer de werknemer op eigen verzoek een functie met een 
niveau lager aanvaardt.

5.4 Salaris bij beëindiging herplaatsing
Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een andere functie blijkt dat de betrokken 
werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie, ontvangt de werknemer het 
salaris behorende bij zijn oude functie met ingang van de datum waarop hij niet meer de 
nieuwe functie uitoefent. Artikel 4.4 is in dat geval ook van toepassing.

5.5 Toepassing CAO
Indien de werknemer herplaatst kan worden in een functie waarvoor een andere CAO geldt 
dan die volgens de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, wordt aan de werknemer de 
(vrijwillige) keuze voorgelegd te gaan werken in deze functie. Dit onder de voorwaarde dat 
de individuele arbeidsovereenkomst zal worden gewijzigd en dat de toepasselijke CAO hierin 
wordt opgenomen. Indien sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 
wordt dit gehandhaafd (zonder proeftijd). Bij overgang naar een andere CAO zal het salaris 
worden vastgesteld binnen de voor de functie op grond van functie-indeling van toepassing 
zijnde salarisschaal, waarbij het salaris horizontaal wordt overgenomen in de eerst passende 
periodiek. Indien het maximum van de nieuwe schaal reeds bereikt is, behoudt de 
werknemer zijn bestaande salarisniveau en wordt dit geïndexeerd conform de betreffende 
cao-ontwikkelingen.
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5.6 Onregelmatigheidstoeslag
De werknemer die als gevolg van de fusie of daarmee samenhangende organisatiewijziging 
niet meer in aanmerking komt voor onregelmatigheidstoeslag of hierdoor een vermindering 
van genoemde bruto toeslag krijgt, ontvangt als volgt een compensatie van de derving:

• het le jaar 100% van het verschil tussen het oude en nieuwe bedrag ORT;
• het 2e jaar 66% van het verschil tussen het oude en nieuwe bedrag ORT;
• het 3e jaar 33% van het verschil tussen het oude en nieuwe bedrag ORT.

Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van een berekening 
van een gemiddelde vergoeding voor onregelmatige dienst van 12 maanden voorafgaand 
aan de ingangsdatum van de (eventueel tijdelijke) herplaatsing.

Indien de werknemer na toekenning van de ORT-afbouwregeling vrijwillig een nieuwe 
functie accepteert zonder ORT, wordt de afbouwregeling beëindigd.

5.7 Reiskosten woon-werkverkeer
Indien door de werknemer (eventueel tijdelijk) als gevolg van de fusie of daarmee samen
hangende organisatiewijziging een grotere afstand woon-werkverkeer moet worden afge
legd, worden de meer-kilometers vergoed op basis van € 0,16 per extra gereden kilometer, 
volgens de volgende afbouwregeling:

• le jaar 100%;
• 2e jaar 66%;
• 3e jaar 33%.

5.8 Reistijd woon-werkverkeer
Indien de werknemer (eventueel tijdelijk) als gevolg van de fusie of daarmee samen
hangende organisatiewijziging een reistijd woon/werkverkeer heeft van meer dan 1 uur 
enkele reis, wordt de extra reistijd boven één uur tot arbeidstijd gerekend, ongeacht het 
vervoersmiddel. Deze extra tijd wordt als salaris uitbetaald met de volgende afbouwre
geling:

• le jaar 100%;
• 2e jaar 66%;
• 3e jaar 33%.

5.9 Studiekosten
Scholing en training kunnen noodzakelijk zijn om de werknemer deskundigheid bij te 
brengen die voor de uitoefening van de in het kader van het Sociaal Plan aangeboden functie 
als noodzakelijk wordt aangemerkt. De betreffende werknemer zal actief betrokken worden 
bij het ontwikkelen van voorstellen voor bedoelde scholing en training. De activiteiten in het 
kader van scholing en training worden na (schriftelijke) goedkeuring door de werkgever, 
gehoord hebbende de werknemer, vastgesteld en volledig in geld en tijd vergoed.

5.10 Terugbetalingsverplichtingen
De boventallige werknemer die op eigen verzoek ontslag neemt wordt vrijgesteld van terug
betalingsverplichting op grond van de regeling studiefaciliteiten, verhuizing of meerkeuze 
systeem arbeidsvoorwaarden (voor zover dit geen fiscale consequenties heeft). Voorwaarde 
hierbij is dat de betrokken werknemer formeel verklaart deze kosten ter overname aan de 
nieuwe werkgever te hebben aangeboden en dat deze niet bereid is de kosten te vergoeden.

5.11 Jubileumuitkering
De boventallige werknemer die zelf ontslag neemt en binnen 12 maanden na einde van de 
arbeidsovereenkomst op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileum
uitkering, krijgt deze uitkering bij het vertrek uitbetaald.

Vi ree triAde
toekomst voor jeugd 30 u J
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6. Mobiliteitsbevorderende maatregelen

6.1 Werkingssfeer
Vanaf het moment waarop de werknemer als boventallig is aangemerkt, wordt de werk
nemer herplaatst in een passende functie. Zowel werkgever als werknemer verplichten zich 
tot het leveren van een maximale inspanning in dit traject.

6.2 Mobiliteitsbevorderende maatregelen

6.2.1 Begeleiding door loopbaanadviseur/mobiliteitsbureau
Voor zover er als gevolg van de fusie sprake zal zijn van een organisatiewijziging met als 
gevolg dat een grote groep werknemers boventallig wordt, zal er binnen werkgever een 
mobiliteitsbureau worden ingesteld dat boventallige werknemers bijstaat en ondersteunt bij 
omscholing, sollicitaties, eventueel start eigen bedrijf, enz. met als doel de herplaatsing- 
kansen te vergroten respectievelijk het actief begeleiden van 'werk naar werk'. Het 
mobiliteitsbureau is verantwoordelijk voor de vastlegging en het volgen van individuele 
mobiliteitsplannen. Het mobiliteitsbureau kan door werkgever beschikbare instrumenten 
inzetten om de mobiliteit te ondersteunen, waaronder de Talenten Motivatie Analyse (TMA). 
Zo nodig, naar oordeel van het mobiliteitsbureau, wordt externe expertise ingeschakeld. Bij 
reorganisaties met een beperkt aantal boventalligen zal bovenstaande begeleiding uitge
voerd dooreen interne mobiliteitsadviseur.

6.2.2 Persoonlijk mobiliteitsplan
Een werknemer is gehouden actief mee te werken aan herplaatsing in een passende functie 
zoals omschreven in dit Sociaal Plan. Afspraken en faciliteiten die de kans op herplaatsing 
vergroten kunnen worden vastgelegd in een persoonlijk mobiliteitsplan. Bij het opstellen 
van een dergelijk plan kan de werknemer zich laten adviseren door een onafhankelijk des
kundige.

Indien blijkt dat aantoonbaar geen reëel perspectief is op een passend functieaanbod binnen 
een redelijke termijn binnen de organisatie, neemt de werkgever initiatief tot overleg over 
een persoonlijk mobiliteitsplan, gericht op het vinden van een werkkring buiten de 
organisatie ('van werk naar werk').

In het persoonlijke mobiliteitsplan wordt in ieder geval vastgelegd:
• welke activiteiten, niet op her- of omscholing gericht, worden ontplooid om de werk

nemer herplaatst te krijgen in een voor hem passende functie binnen de organisatie 
respectievelijk die behulpzaam zijn in het kader van het bemiddelen van een werk
nemer naar een werkkring buiten de instelling ('van werk naar werk');

• welke activiteiten gestart kunnen worden om de werknemer te her- of omscholen in een 
functie waarvoor binnen of buiten de organisatie een redelijke kans aanwezig is een 
passende functie te verkrijgen;

• de periode waarbinnen de activiteiten zullen plaatsvinden.

De werkgever en de werknemer maken afspraken over tussentijdse evaluaties tijden het 
mobiliteitstraject. Dit om de voortgang te bewaken en indien nodig tussentijds bij te stellen 
om de slaagkans te vergroten. Na afloop van de afgesproken periode zullen de werkgever 
en de werknemer de werkzaamheid van de afspraken uit het mobiliteitsplan evalueren.

Indien naar het oordeel van de werkgever de werknemer de afspraken in het mobiliteits
plan verwijtbaar niet nakomt, kan de werkgever overgaan tot ontslag. De grondslag voor 
het voornemen tot ontslag wordt aan de Adviescommissie Sociaal Plan voorgelegd. Indien 
de Adviescommissie Sociaal Plan van oordeel is dat de werknemer verwijtbaar de afspraken
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in het mobiliteitsplan niet is nagekomen, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot 
ontslag. Indien de Adviescommissie Sociaal Plan van oordeel is dat de werknemer de 
gemaakte afspraken onverwijtbaar niet nakomt, worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Verschillen van inzicht kunnen door de werknemer voorgelegd worden aan de Advies
commissie Sociaal Plan.

6.2.3 Opzegtermijn
Indien de werknemer daarom verzoekt, zal in het kader van boventalligheid, bij vrijwillige 
uitdiensttreding, de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn voor de werknemer. 
Werkgever en werknemer bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding.

6.2.4 Sollicitatie
Aan de werknemer wordt desgevraagd betaald verlof verleend ten behoeve van aantoonbare 
sollicitaties.

6.2.5 Loonsuppletie
Indien de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat bij een andere werkgever 
in een functie waarvoor een lager uurloon geldt, komt de werknemer in aanmerking voor 
loonsuppletie. Gedurende een vastgestelde periode ontvangt de werknemer een aanvulling 
op het bruto uurloon tot het niveau van het bruto uurloon dat de werknemer had bij 
eenzelfde contractsomvang op het moment van uitdiensttreding (compensatie geldt niet 
voor emolumenten zoals aanvullende pensioenopbouw, vakantietoeslag en eindejaars
uitkering). De werknemer heeft recht op één maand loonsuppletie per afgerond dienstjaar 
(6 maanden + 1 dag is een afgerond dienstjaar), met een minimum van zes maanden. Deze 
loonsuppletie wordt in alle gevallen afgekocht middels een eenmalige afkoopsom bij einde 
van de arbeidsovereenkomst. Indien eenmalige uitbetaling zeer nadelig uitvalt voor de 
werknemer zal de werkgever een regeling treffen om de suppletie in termijnen uit te 
betalen; hierbij zal het aantal termijnen zo beperkt mogelijk worden gehouden. Uitgangs
punt hierbij is dat dit voor de werkgever kostenneutraal plaatsvindt.

6.2.6 Erkenning verworven competenties (EVCj
De werknemer die als gevolg van een organisatiewijziging boventallig is, wordt in de 
gelegenheid gesteld zijn verworven competenties te laten inventariseren en vast te leggen 
door een daartoe door de werkgever aangewezen bevoegde organisatie. De kosten hiervan 
worden gedragen door de werkgever. Indien uit de EVC-procedure aanvullende scholing 
wordt geïndiceerd, waarmee de werknemer zijn herplaatsingkansen of kansen op de 
arbeidsmarkt, naar het oordeel van de werkgever, aanmerkelijk vergroot, dan zal de 
werkgever in deze scholing voorzien. Kosten en tijd komen voor rekening van de werkgever.

6.2.7 Detacheren
Voor het opdoen van ervaring in een andere functie en/of een andere branche, is het voor 
de werknemer mogelijk een periode werkzaamheden te verrichten bij een andere werk
gever. De werknemer wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld middels detachering; een 
tijdelijke uitleen naar een andere werkgever met behoud van de arbeidsvoorwaarden bij 
werkgever. De duur van de detachering dient vooraf vast te staan en te zijn vastgelegd in 
de detacheringovereenkomst tussen werknemer, werkgever en de inlenende werkgever. 
Deze overeenkomst kan geen afbreuk doen aan de rechten en plichten zoals die zijn vast
gelegd de tussen werkgever en de werknemer oorspronkelijk overeengekomen arbeids
overeenkomst.

6.2.8 Interne proefplaatsingen
Aan de betrokken werknemer met aantoonbare en actieve belangstelling in het vergroten 
van de eigen mobiliteitskansen, wordt op verzoek van de werknemer een proefplaatsing
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binnen de organisatie gehonoreerd; dit ter beoordeling van de hoogste leidinggevende van 
het organisatieonderdeel bedoeld in artikel 2.1 (werkingssfeer). De hieraan verbonden voor
waarde is dat de proefplaatsing bijdraagt aan het vergroten van het loopbaanperspectief.

6.2.9 Voorstellen door de werknemer
Werkgever staat open voor maatwerkvoorstellen van betrokken werknemers die daadwer
kelijk leiden tot verbetering van mobiliteit, inzetbaarheid en/of het vergroten van loopbaan
perspectief. Hieronder wordt ook verstaan het in goed onderling overleg tot stand brengen 
van 'vaststellingsovereenkomsten'ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
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Overeenkomst 

Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. 

Datum: o kJ o 6e.r 2.o l 1-

Namens de werknemersorganisaties 

Dhr. mr. J.W.A.M. van den Wijngaard, 
Bestuurder FNV 

Dhr. 0. Overbeek, 
Bestuurder CNV Zorg & elzijn, onderd i-'0an CNV Connectief 

Mevr. Y.G. Hylkema, 
Bestuurder l'nU'91 

1 '
1 

1 j I lb,L'VV\4\ 
Dhr. R. Barendse, 
Bestuurder FBZ 

Namens de werkgever, Stichting Beheer en Toezicht Triade en Stichting Vitree, 
bestaande uit de volgende rechtspersonen: 

Stichting Boschhuis 
Stichting Triade 
Stichting Vitree 

Mevr. drs. A.E. Spreen, raad van bestuur 

----·
Dhr. drs. P. Vap der Li_odeh,· r�d,9an bestuur 

. 
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Bijlage 1 Begripsbepalingen

Afspiegelingsbeginsel: De regel voor het bepalen van de ontslagvolgorde volgens de 
Ontslagregeling en Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen. Indien 
sprake is van het vervallen van (een categorie) uitwisselbare functie(s) wordt niet aan het 
afspiegelingsbeginsel toegekomen.
Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijds
groepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 
jaar en vanaf 55 jaar. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats 
te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en na de 
inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke 
leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband boventallig verklaard. De 
peildatum van de afspiegeling is bepalend voor de indeling van de leeftijdsgroepen.

Anciënniteit: Het aantal aaneengesloten dienstjaren dat een werknemer bij werkgever 
heeft gewerkt, met inbegrip van de diensttijd bij de rechtsvoorgangers.

Boventallige werknemer: De werknemer van wie de arbeidsplaats conform het formatie
plaatsenplan en afspiegelingsbeginsel komt te vervallen.

Bruto uurloon: Het salaris gedeeld door 156 voor fulltimers met een gemiddelde werk
week van 36 uur.

CAO: Collectieve Arbeids Overeenkomst. Binnen werkgever zijn actueel twee CAO's van 
toepassing; Jeugdzorg (CAO-J) en Gehandicaptenzorg (CAO-G).

Einddatum: De datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en de werk
nemer eindigt.

Formatieplaats: De eenheid om een functie in het aantal arbeidsuren uit te drukken. De 
grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband overeenkom
stig de op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO.

Formatieplaatsenplan: Een indicatief overzicht van functies en formatieplaatsen in de 
situatie voor en na de organisatiewijziging.

Functie-indeling /-niveau: Het gewicht dat aan een functie is toegekend conform de 
indelingssystematiek van de functiewaardering behorend bij de van toepassing zijnde CAO. 
Aan deze indeling is in de betreffende CAO een salarisschaal gekoppeld.

Functiewijziging: Een dusdanige wijziging in het takenpakket dat de functie overwegend 
een andere inhoud krijgt. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake als de functie 
hoger of lager wordt ingedeeld en/of de functie-eisen afwijken welke wijzigingen zodanig 
ingrijpend zijn dat niet meer gesproken kan worden van dezelfde (uitwisselbare) functie, 
maar van een nieuwe functie die niet uitwisselbaar is met de oude functie waardoor de oude 
functie vervalt.

Geschikte functie: Een functie die buiten het domein van de passende functie valt en die 
qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van werkgever en werknemer kan 
worden uitgeoefend en die werknemer bereid is te accepteren.

Hogere functie: Een functie die op een hoger functieniveau is ingedeeld dan de oorspron
kelijke functie.
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Lagere functie: Een functie die op een lager functieniveau is ingedeeld dan de oor
spronkelijke functie.

Organisatiewijziging / Reorganisatie: Een structurele en duurzame wijziging binnen de 
organisatie waarvoor advies is gevraagd aan de ondernemingsraad.

Passende functie: Een functie die wordt uitgeoefend binnen de organisatie en die aan de 
werknemer redelijkerwijs aangeboden kan worden, rekening houdend met de voor werk
nemer conform diens arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde cao, het niveau van de 
huidige functie, de genoten of binnen afzienbare tijd af te ronden opleiding, (werk
ervaring, persoonlijke capaciteiten en -omstandigheden redelijkerwijs aan de werknemer 
kan worden opgedragen, daarin begrepen de werknemer die binnen een termijn van 6 
maanden kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan een 
gelijkwaardige, een hogere (maximaal één functiegroep hoger) als ook een lagere (maxi
maal één functiegroep lager) functie zijn.

Peildatum: De datum waarop het definitieve besluit aangaande een organisatiewijziging 
wordt vastgesteld door de bestuurder van werkgever en de werknemers zijn geïnformeerd.

Salaris: Het voor de werknemer geldende bruto maandloon, exclusief vakantietoeslag, 
eindejaarsuitkering en eventuele andere emolumenten.

Sleutelfunctie: een functie die, naar het oordeel van werkgever, gezichts- en resultaat- 
bepalend is en daardoor van zodanig zwaarwegend belang is voor het succes van de 
organisatie dat benoeming op grond van kwalitatieve selectiecriteria dient plaats te vinden.
Een sleutelfunctie kan ook een functie zijn die voldoet aan het criterium van zwaarwegend 
en niet voorkomt in het oorspronkelijke functiehuis.

Standplaats: De plek waar een werknemer het merendeel van zijn werkzaamheden ver
richt. Voor werknemers waarbij het criterium van het merendeel van zijn werkzaamheden 
niet tot vaststelling van een standplaats leidt, zal de werkgever een standplaats bepalen.

Uitwisselbare functie: uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste 
kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning 
gelijkwaardig zijn. De factoren voor de vaststelling van de uitwisselbaarheid van functies, 
worden in onderlinge samenhang beoordeeld.

Volgfunctie: er is sprake van een volgfunctie indien de werkzaamheden verplaatst worden 
naar een andere locatie of werkplek. In dit geval is er sprake van 'mens volgt functie'.

Werkgever: Stichting Triade-Vitree

Werknemer: De persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek en volgens één van de 
van toepassing zijnde CAO's een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de werkgever. 
Overal waar wordt gesproken over 'de werknemer' is zowel de mannelijke als de vrouwelijke 
werknemer bedoeld.

Werknemersorganisatie: De in "Overeenkomst" genoemde verenigingen van werkne
mers
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Bijlage 2 Adviescommissie Sociaal Plan
Met het oog op een zorgvuldige en billijke toepassing en uitvoering van het Sociaal Plan 
wordt een adviescommissie Sociaal Plan geïnstalleerd. Deze commissie behandelt bezwaren 
van individuele werknemers die rechtstreeks getroffen worden door besluiten die door de 
werkgever in het kader van de organisatiewijzigingen zijn genomen dan wel toetst in 
specifieke gevallen de bezwaren respectievelijk verzoeken tot toetsing van werkgever. De 
Adviescommissie toetst of genomen besluiten niet in strijd zijn met het Sociaal Plan en of 
een besluit in redelijkheid tot stand is gekomen.

1. Samenstelling
De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde een lid van het bestuur of lid van de 
Ondernemingsraad. Een lid wordt benoemd door werkgever en een ander lid door de 
werknemersorganisaties. De twee leden van de commissie wijzen gezamenlijk een derde, 
onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de commissie aan.

2„ Bezwaren
De werknemer kan zich schriftelijk tot de Adviescommissie wenden met bezwaren inzake 
de inhoud van de hem/haar toegedeelde functie en/of de individuele toepassing van dit 
Sociaal Plan.

3. Bevoegdheden
De commissie heeft het recht tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de direct 
leidinggevende(n) en tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze des
kundigen worden gedragen door werkgever voor zover deze daarmee vooraf heeft 
ingestemd.

4. Uitbrengen advies
De commissie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na inschakeling, 
advies over de voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met twee weken worden verlengd. 
Indien van toepassing dient de werkgever een aanbod aan de betrokken werknemer(s) 
tijdens de behandeling door de commissie gestand te doen. De adviezen van de commissie 
worden schriftelijk ter hand gesteld aan de werkgever en de werknemer.

5. Afwijken advies
Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwichtige gronden worden afgeweken. 
Indien de werkgever afwijkt van het advies, doet werkgever van gemotiveerd schriftelijk 
mededeling aan de commissie en aan de werknemer.

6. Geheimhouding
Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een 
geheimhoudingsplicht.

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

8. Belangenbehartiging werknemer
Onverminderd de bevoegdheden van de werknemer persoonlijk zijn belangen met betrek
king tot de toepassing van het bepaalde in dit Sociaal Plan bij de commissie te bepleiten, 
heeft de werknemer de gelegenheid zich op eigen kosten door een derde te laten bijstaan. 
Wanneer de werknemer zijn/haar bezwaar al bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, 
kan hij/zij geen bezwaar indienen bij de adviescommissie. Wanneer tijdens de behandeling 
van het bezwaar door werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt 
gemaakt bij de rechter staakt de commissie de verdere behandeling.
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