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Sociaal Plan GGZ inGeest: 
 
HOOFDSTUK 1: Algemene uitgangspunten 
 
1. Als onderdeel van het reguliere personeelsbeleid werkt GGZ inGeest toe naar brede 

inzetbaarheid van werknemers. Om dit te bereiken biedt de werkgever aan werknemers de 
mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen, zowel voor persoonlijke ontwikkeling als 
deskundigheidsbevordering. Dit kan variëren van korte cursussen, trainingen, tot een 
beroepsopleiding. 

 
2. Voorkomen van formele reorganisaties bij gewenste of noodzakelijke organisatie-

veranderingen. Door zeer vroegtijdig te anticiperen op ontwikkelingen (met behulp van het 
model van strategische personeelsbeleid, dat zowel kwalitatief als kwantitatief van aard is) 
kan en wil GGZ inGeest formele reorganisaties met rechtspositionele gevolgen voor het 
personeel  voorkomen. Dit betekent onder andere dat GGZ inGeest de werknemers 
arbeidsfit maakt en houdt zodat zij kunnen mee-ontwikkelen met de ontwikkelingen van 
functies binnen de organisatie.  
 

3. Toch een organisatieverandering met personele gevolgen nodig. Wanneer er een 
organisatieverandering nodig is met rechtspositionele gevolgen, bespreekt de werkgever de 
gewenste verandering zo spoedig mogelijk met de betrokken werknemers. Daarbij schetst 
de werkgever zo duidelijk mogelijk wat er gaat veranderen en per functie de kansen en 
bedreigingen voor de werknemers in die functies. In gezamenlijke medewerkers-
bijeenkomsten wordt vervolgens regelmatig de stand van zaken besproken. In individuele 
gesprekken probeert de leidinggevende met de betrokken werknemers tot voor beiden 
aanvaardbare afspraken te komen voor een nieuw toekomstperspectief. 
 

4. De Ondernemingsraad wordt actief betrokken bij voorgenomen organisatieveranderingen. 
Dit betekent dat tegelijk met de werknemers ook de OR wordt geïnformeerd. De OR wordt 
op de hoogte gehouden van de voortgang van de medewerkersbijeenkomsten, en aan de 
werknemers wordt gemeld dat de veranderingen pas definitief kunnen worden nadat de OR 
hierover advies heeft uitgebracht. 
Vervolgens bevat de adviesaanvraag aan de OR een participatie-paragraaf, met daarin 
antwoord op de volgende vragen: 
1. Hoe zijn de werknemers op de hoogte gesteld van het onderwerp/voorstel; 
2. Op welke manier hebben werknemers hun mening hierover kenbaar kunnen maken; 
3. Heeft dat invloed gehad op het voorgenomen besluit. Zo nee, waarom niet.  

Zo ja, waaruit blijkt dat. 
 

5. Bij een organisatieverandering wordt een regiegroep gevormd.  
Deze regiegroep wordt in overleg met de betreffende medewerk(st) samengesteld en 
bestaat in de meest uitgebreide samenstelling uit de verantwoordelijk  leidinggevende(n), uit 
elke functie 1 medewerk(st)er, en een personeelsadviseur als (project)ondersteuner voor 
zowel het traject als de regiegroep. Deze groep komt periodiek bij elkaar om te monitoren 
hoe het gaat met werknemers en patiënten en de voortgang van de 
medewerkersbijeenkomsten.  
 

6. Er is voor alle betrokkenen transparantie in het gehele proces, dat betekent onder andere 
dat er zeer frequent over wordt gecommuniceerd, in (werk)overleggen met de direct 
betrokkenen en op InSide en dat de OR tijdens het veranderingsproces regelmatig toetst of 
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de veranderingen conform de afspraken in dit sociaal plan worden uitgevoerd. 
 

7. Vertrouwen is de basis. Gedurende het traject van een organisatieverandering spannen 
werkgever en werknemer zich in om in goed vertrouwen zo snel als mogelijk tot een voor 
beide partijen aanvaardbare oplossing te komen bij een organisatieverandering.  
 

8. Bij het vinden van een andere functie, afdeling, of werkgever heeft de werknemer een 
belangrijke inbreng en verwacht wordt dat hij ook zeker zelf initiatieven neemt. De 
werkgever schetst , zoals onder 3. gesteld, tijdig de benodigde verandering. Werkgever en 
werknemer zullen in nauwe samenwerking komen tot een maatwerkoplossing welke zowel 
voor de werknemer als de werkgever acceptabel is.  
 

9. Werkzekerheid (intern dan wel extern) is een randvoorwaarde voor alle werknemers die te 
maken krijgen met een beoogde organisatieverandering. Een tweede randvoorwaarde voor 
het gehele traject is dat er in ieder geval geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag, ook 
niet als er, ondanks wederzijdse inspanningen, geen andere plek gevonden wordt voor de 
betrokken werknemer. Uitsluitend als een werknemer, ook  na nadrukkelijke aansporing 
door de werkgever, zich aantoonbaar verwijtbaar niet voldoende inspant om, samen met de 
werkgever, een andere werkplek te vinden, kan er wel sprake zijn van een gedwongen 
ontslagaanvraag. 
  

10. Aanvaardbare oplossingen:  De leidinggevende streeft er eerst (hoofdstuk 2) naar om op 
vrijwillige basis tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle betrokken werknemers. 
De faciliteiten uit dit sociaal plan, waaronder die uit punt 2 van hoofdstuk 2 zijn in de 
vrijwillige fase van toepassing.  
 
Er kunnen zich de volgende bijzondere situaties voordoen: 
o Aanpassen arbeidspatronen   

Als de bedrijfsvoering vanwege veranderende omstandigheden noodzakelijk moet 
worden aangepast, dan zal de werkgever in redelijkheid en billijkheid rekening houden 
met bestaande arbeidspatronen, privé-belangen en wensen van de werknemer. Als 
hiervan, vanwege het zwaarwegende bedrijfsbelang, noodzakelijk moet worden 
afgeweken, wordt dit door de werkgever nader gemotiveerd. Op verzoek van de 
werknemer wordt deze motivatie schriftelijk bevestigd.  
Uitgangspunt is dat een termijn van 3 maanden in acht genomen wordt, voordat de 
wijziging van het arbeidspatroon ingaat, zodat de betrokken werknemer in de 
gelegenheid is om zijn privé-situatie aan te passen aan de nieuwe werksituatie. Met 
instemming van de werknemer kan deze termijn worden verkort. 

o Wel (her)plaatsing mogelijk, alleen voor minder uur  
Als het niet anders mogelijk is dan de werknemer op een formatieplaats te plaatsen met 
een kleinere uren-omvang dan het oorspronkelijke dienstverband, dan zullen werkgever 
en werknemer in onderling overleg bepalen hoe het verlies aan uren opgevangen kan 
worden met ander werk.  
Als het urenverlies groot genoeg is om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, 
dan kan de werkgever alleen met instemming van de werknemer het verlies aan uren 
afkopen. Concreet is dit aan de orde als de werknemer de komende 3 jaar maandelijks 
minder dan 87,5% van zijn oorspronkelijke inkomen per maand behoudt, rekening 
houdend met een inschatting van 36 maanden aan toekomstige cao-salarisverhogingen.  
Ingeval van overeenstemming over de urenvermindering volgt ‘deeltijd-ontslag’ via een 
vaststellingsovereenkomst. Over het verlies aan uren ontvangt de werknemer van de 
werkgever de ontslagvergoeding zoals geformuleerd in de activeringsregeling uit de cao 
en maakt de werknemer aanspraak op WW. 
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HOOFDSTUK 2: de eerste fase, vrijwillige personele veranderingen 
Zo spoedig mogelijk na aankondiging van een organisatieverandering (zie hoofdstuk 1 onder 3) 
worden er gesprekken gevoerd tussen werkgever en werknemers om te komen tot afspraken over 
individuele oplossingen in het kader van behoud van werkzekerheid. 
 

1. De tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken worden (schriftelijk) vastgelegd.   
 

2. De werkgever stelt onder ander de hierna genoemde volgende faciliteiten ter beschikking 
voor het vinden van een passende oplossing.  
De opsomming is niet uitputtend en het spreekt vanzelf dat er bij een aantal faciliteiten geen 
sprake kan zijn van samenloop.  
De kosten voor de faciliteiten zijn voor rekening van de werkgever, worden in werktijd 
gedaan en worden tot  € 3500,- of 10% van de transitievergoeding (als dat bedrag hoger is 
dan € 3500,-) niet verrekend met een eventueel latere ontslagvergoeding.   

 

a. Er kunnen door de werkgever trainingen worden georganiseerd waarop werknemers 
zich kunnen inschrijven.  

b. Werknemers krijgen de mogelijkheid mee te lopen op andere afdelingen, of bij andere 
werkgevers, om zich te oriënteren op werken bij een andere afdeling/werkgever.  

c. Als de passende oplossing gevonden wordt in een functie die is ingedeeld in één  
salarisschaal lager, zal de werknemer zijn oorspronkelijke inschaling behouden, incl. nog 
te bereiken periodieken in de salarisschaal en toekomstige cao-verhogingen. In dat geval 
wordt gedurende 12 maanden gezamenlijk doorgezocht naar een functie in de 
oorspronkelijke salarisschaal. Als de werknemer binnen die termijn niet verder wil 
zoeken naar een andere functie in de oorspronkelijke salarisschaal,  wordt de 
werknemer ingedeeld in de bij de huidige functie horende salarisschaal en wordt het 
salaris in 4 stappen van een half jaar afgebouwd.  

d. Werknemers kunnen gebruik maken van een (externe) loopbaanadviseur of coach om 
extern een andere baan te vinden. 

e. Werknemers die extern een tijdelijke baan vinden, krijgen op hun verzoek een 
terugkeergarantie van maximaal 12 maanden. 

f. Een werknemer die een functie bij een andere werkgever aanvaardt op een lager 
uurloon en/of minder uren, heeft aanspraak op een tijdelijke aanvulling van het nieuwe 
salaris. Deze aanvulling bedraagt het verschil tussen het oorspronkelijke (hogere) bruto 
maandsalaris en het nieuwe (lagere) bruto maandsalaris, tot een maximum van 75% van 
het oorspronkelijke bruto maandsalaris. Voor deze berekening tellen mee de vaste 
toeslagen en emolumenten zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en de gemiddelde ort 
over de afgelopen 12 maanden.  
De maandelijkse aanvulling wordt betaald gedurende 12 maanden. Werkgever en 
werknemer kunnen er in overleg  voor kiezen de aanvulling als totaalbedrag in één keer 
af te kopen. 

g. De werkgever zal aan de werknemer, die binnen twaalf maanden na de ontslagdatum 
recht zou hebben op een jubileumgratificatie, bij diens vertrek deze gratificatie aan hem 
uitbetalen, onder inhouding van de verschuldigde loonheffing (tenzij de nieuwe 
werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgever(s) 
meetellen). Bij samenloop met een terugkeergarantie, wordt de jubileumuitkering niet 
meer dan 1x uitbetaald. 

h. Met instemming van de werknemer kan hij voor een bepaalde tijd worden gedetacheerd 
naar een andere instelling. 

i. Om- her- en bijscholing voor het vinden van een andere functie. 
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j. Outplacement en andere vormen van ondersteuning bij het vergroten van de kansen op 
de arbeidsmarkt. 

k. Als op een werknemer conform eerder tijdens zijn dienstverband gemaakte afspraken,  
bij het einde van zijn dienstverband een terugbetalingsverplichting van toepassing is, op 
grond van de cao of bedrijfseigen regeling, dan wordt deze verplichting hem 
kwijtgescholden bij zijn vertrek in het kader van dit Sociaal Plan  Te denken valt aan 
studiefaciliteiten, ouderschapsverlof, verhuizing, meerkeuzesysteem 
arbeidsvoorwaarden, en dergelijke. 

l. Als een werknemer voorafgaand aan verplaatsing een studieovereenkomst of leer-
arbeidsovereenkomst  met de werkgever heeft afgesloten, mag hij deze opleiding 
afronden als ware hij  nog in zijn oorspronkelijke functie werkzaam. Besluit de 
werknemer, als gevolg van verplaatsing in een andere functie, te stoppen met de 
opleiding dan geldt er geen terugbetalingsverplichting. 

m. Als de werknemer daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever in 
goed overleg met de werknemer een kortere opzegtermijn afspreken. 

n. Als de werknemer als gevolg van een organisatieverandering in een functie wordt 
geplaatst waarbij hij zijn (nieuwe) contracturen over meer werkdagen moet spreiden 
dan voor de organisatiewijziging het geval was, en hij daardoor aantoonbaar meerkosten 
voor kinderopvang heeft, dan vergoedt de werkgever de kosten van de extra benodigde 
dagdelen opvang voor de duur van 6 maanden. Dit betreft uitsluitend de erkende en 
officieel geregistreerde kinderopvang. Deze meerkosten worden maandelijks betaald na 
ontvangst van de factuur van de werknemer, rekening houdend met de fiscale regels. 

o. Als een werknemer als gevolg van interne verplaatsing naar een andere locatie besluit 
binnen 24 maanden na verplaatsing te verhuizen, dan ontvangt hij de vergoeding 
hiervoor uit de cao en overeenkomstig de op dat moment geldende fiscale 
mogelijkheden. Voorwaarde voor de vergoeding is dat de werknemer meer dan 25 
kilometer van de nieuwe werklocatie woont en de afstand na verhuizing tenminste 60% 
minder wordt. Aan de werknemer kan in het kader van verplaatsing geen 
verhuisverplichting worden opgelegd. 
 

3. Als er volgens de werkgever binnen afzienbare tijd niet met zekerheid een functie voor 
de werknemer beschikbaar zal komen, zal werkgever meewerken aan een vrijwillige 
vertrekregeling, onder de volgende voorwaarden:…. 
o De vertrekregeling betreft een vaststellingsovereenkomst met o.a. als inhoud: 

overbrugging van de fictieve opzegtermijn, op initiatief van de werkgever, en de  
ontslagvergoeding volgens onderstaande berekening. 

o Onder maandsalaris wordt voor toepassing van deze berekening verstaan het bruto 
maandsalaris, inclusief vaste toe(s)lagen, gemiddelde onregelmatigheidstoeslag, 
vakantiegeld, en eindejaarsuitkering. 

o Als het laatste dienstjaar tot aan vertrek korter is dan 6 maanden wordt de duur van 
het dienstverband naar beneden afgerond op een heel jaar; bij 6 maanden of langer 
wordt de duur naar boven afgerond op een heel jaar. 

o De werknemer wordt voldoende ruim in staat gesteld voorafgaande aan de 
overeenkomst voor eigen rekening advies in te winnen bij een door hem gekozen 
belangenbehartiger / deskundige(n). De werkgever zal in het overleg over een 
vaststellingsovereenkomst alle hem bekende voor- en nadelen van de voorliggende 
voorstellen met de werknemer bespreken. 

o De ontslagvergoeding is de wettelijke transitievergoeding  
o De werknemer ziet in dit geval af van verdere aanspraken uit dit sociaal plan en de 

ontslagregeling uit de cao 
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Overgang naar de  tweede fase  
Als het niet lukt om op vrijwillige basis te komen tot alle personele veranderingen die nodig zijn voor 
de beoogde organisatieverandering ,  gaat 4 maanden na aankondiging van de 
organisatieverandering  bij de desbetreffende groep werknemers, of op een andere in de 
adviesaanvraag aan de OR benoemde datum, de volgende fase in.  
In die volgende fase wordt voortgegaan met het zoveel mogelijk op vrijwillige basis tot stand 
brengen van de nodige  personele veranderingen. In deze vervolg fase kunnen aan de werknemer  
echter ook minder vrijwillige veranderingen worden opgelegd, volgens de regels die in hoofdstuk 3 
beschreven zijn.   

 

HOOFDSTUK 3: de tweede fase waarin  niet-vrijwillige personele  
veranderingen aan de orde zijn 
Ook in deze fase wordt zoveel mogelijk gezocht naar  een werkplek die  zo goed mogelijk bij de 
betrokken werknemers past en die zij ambiëren.   
De faciliteiten genoemd in hoofdstuk 2.2 zijn ook hier van toepassing net zoals de werknemer ook in 
deze fase de mogelijkheid heeft om zijn voorkeur voor een vrijwillige vertrekregeling kenbaar te 
maken (conform hoofdstuk 2.3). 
In deze fase kan aan een werknemer echter ook een passende functie worden aangeboden die hij 
moet accepteren, ook als die niet zijn eerste keus is. Hierbij zijn de volgende regels van toepassing:  
 
1. het afspiegelingsbeginsel volgens de UWV-regels bepaalt met welke werknemers tot 

afspraken gekomen moet worden over een andere werkplek. Het afspiegelingsbeginsel 
wordt alleen toegepast op het specifieke team waarop de formatievermindering/ 
organisatieverandering betrekking heeft.  
 

2. De afspraak is dat de werknemers die met een organisatieverandering te maken krijgen 
worden begeleid naar een voor hen passende functie. Een passende functie is een functie 
die wat betreft functie-inhoud, vereiste kennis, doelgroep, vaardigheden, functieniveau en 
beloning in redelijkheid geacht wordt aan te sluiten bij de capaciteiten, persoonlijke 
omstandigheden, (binnen afzienbare termijn af te ronden) opleiding en ervaring van de 
werknemer. Er is  sprake van een passende functie als een werknemer binnen 12 maanden 
aan de betreffende functie-eisen zal kunnen gaan voldoen. Binnen 6 maanden vindt een 
beoordeling plaats of het realistisch is dat werknemer dit zal kunnen verwezenlijken. Een 
gewijzigde of nieuwe functie kan voor een werknemer ook een passende functie zijn.  

 
3. Het salarisniveau van de passende functie mag maximaal 1 salarisschaal afwijken van de 

functie die de werknemer vervult op het moment dat de organisatieverandering in 
gaat/ging. Bij de overstap naar een passende functie geldt een salarisgarantie: de 
werknemer behoudt minimaal het salaris, de nog te bereiken periodieken in de salarisschaal 
en toekomstige cao-verhogingen. 

 
4. Als er meerdere functies vacant zijn waarop een werknemer in deze fase (verplicht)  

geplaatst kan worden, zal er geplaatst worden conform de  volgende volgorde : 
o Plaatsing in dezelfde functie 
o Plaatsing in een uitwisselbare functie volgens de UWV-definitie 
o Verplaatsing in een passende functie in dezelfde salarisschaal 
o Verplaatsing in een passende functie in een hogere salarisschaal 
o Verplaatsing in een passende functie in een lagere salarisschaal 
Een nieuwe functie kan ook een passende functie zijn (zie ook 4.6 hieronder). 
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5. Lukt het nog niet om een passende functie te vinden maar kan er wel een andere functie 
worden gevonden waar zowel werknemer als werkgever mee kunnen instemmen, dan 
maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de voorwaarden 
waaronder de overstap naar die functie plaatsvindt. 

 
6. Als er meerdere kandidaten zijn voor één passende functie, dan geldt aanvullend de 

volgende volgorde: 
o Eerst wordt de arbeidsbeperkte kandidaat geplaatst. 
o Is die er niet, dan wordt op grond van anciënniteit bepaald welke werknemer als eerste 

voor plaatsing in aanmerking komt waarbij de werknemer met de langste diensttijd 
voorrang krijgt .  

 
Onder diensttijd wordt voor toepassing van dit beginsel verstaan de tijd die de werknemer 
op basis van een arbeidsovereenkomst en/of uitzendkracht en/of opdracht voor de 
werkgever en de rechtsvoorganger(s) heeft gewerkt. Een periode van onbetaald verlof geldt 
ook als aaneengesloten diensttijd. Onderbreking van het (uitzend)dienstverband van minder 
dan 6 maanden wordt als ononderbroken diensttijd beschouwd.  

 
7. Als de werknemer die als eerste voor plaatsing in een passende functie in aanmerking komt, 

de functie niet wil vervullen, wordt deze aangeboden aan de werknemer die daarna voor 
plaatsing in aanmerking komt.  Als ook deze de functie niet accepteert, wordt de functie aan 
de daarop volgende aangeboden, net zolang tot een werknemer de functie aanvaardt. De 
werknemer die volgens anciënniteit als laatste voor plaatsing in aanmerking komt, moet de 
functie accepteren als die hem  uiteindelijk aangeboden wordt.  
 

8. Als binnen 6 maanden na de overstap naar de andere functie blijkt dat de werknemer, ook 
na een eerlijke herkansing, aantoonbaar niet geschikt zal worden voor de functie, dan wordt 
dit door de betrokken leidinggevende gemeld aan de werkgever. De werkgever en 
werknemer gaan dan opnieuw onder dit sociaal plan op zoek naar een andere oplossing.  

 
9. Bij werkzekerheid hoort ook het aanvaarden van tijdelijk passend werk. Het blijven werken 

tijdens de periode van organisatieverandering mag het vinden van een vaste passende 
functie echter niet in de weg staan. Aan het blijven werken tijdens deze periode zijn daarom 
de volgende voorwaarden verbonden: 
o De werknemer blijft niet alle taken uit zijn eigen functie voortzetten (want anders 

geen verval van de formatieplaats); 
o Tijdelijk andere werkzaamheden betreffen niet de invulling van een structurele 

vacature of formatieruimte (want anders is er sprake van verplaatsing); en 
o De werknemer wordt minimaal voor 20% van de overeengekomen arbeidsduur, 

vrijgesteld van werk om te werken aan het van-werk-naar-werk-traject.  
Bij een tijdelijke plaatsing, stelt de werkgever de werknemer in de gelegenheid om zijn/haar 
vaardigheden en deskundigheid en vereiste beroeps- en kwaliteitsregistraties voor zijn/haar 
(oorspronkelijke) functie op peil te houden. Dit geschiedt in tijd en op kosten van de 
werkgever. 

 
10. Indien de arbeidsbeperkte werknemer arbeidsbeperkingen heeft, die volgens het oordeel 

van de bedrijfsarts plaatsing in de weg staan, en er ook geen andere plaatsing kan worden 
gerealiseerd waarbij die arbeidsbeperkingen geen rol spelen, wordt de werknemer met de 
op langste diensttijd geplaatst. 

 
11. Op het moment dat er binnen 6 maanden weer een vacature bij de oorspronkelijke afdeling 

ontstaat, heeft de geplaatste werknemer, als hij deze wens te kennen heeft gegeven,  
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voorrang op alle andere werknemers, tenzij er een arbeidsbeperkte werknemer geschikt is 
voor de vacature. 

 
12. De tijd die nodig is om een oplossing op maat te vinden kent geen beperking; het traject is 

afgerond wanneer de werknemer definitief een andere werkplek heeft gevonden dan wel 
een vaststellingsovereenkomst met de werkgever heeft afgesloten.  

 
 

HOOFDSTUK 4: specifieke situaties   

4.1 De zieke werknemer. 
Bij het bepalen van de benodigde vermindering van de personeelsbezetting speelt geen rol of de 
werknemer ziek is.  
Ten aanzien van plaatsing is er wel een onderscheid. Een zieke werknemer waarvan medisch vast 
staat dat hij niet meer kan terugkeren in de eigen functie heeft vooralsnog blijvende beperkingen. 
Die beperkingen mogen in het kader van plaatsing een rol spelen bij het bepalen of een andere 
functie passend is. Als er, gelet op die beperkingen, een passende functie is, dan wordt de 
arbeidsbeperkte werknemer bij voorrang herplaatst. 
 
4.2 Wijziging arbeidsverhouding 
Wanneer sprake is van fusie, samenwerking tussen organisaties, overname van activiteiten van de 
werkgever door één of meer andere partijen, treden de partijen betrokken bij dit sociaal plan in 
overleg om nadere afspraken te maken over de rechtspositie van de betrokken werknemers. 
Overleg tussen partijen vindt ook plaats als de werkgever het voornemen heeft een andere 
cao/rechtspositieregeling van toepassing te verklaren op (een deel van) de organisatie/ werknemers. 
Uitgangspunt is dan dat eventuele nadelige rechtspositionele gevolgen voor de werknemer zodanig 
worden gecompenseerd dat het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenrechten, 
minstens gelijk blijft. 
 
4.3 Andere verdeling van gelijkblijvende formatie 
Hiermee wordt bedoeld dat de formatie op instellingsniveau klopt, maar niet per afdeling. 
In dat geval wordt door de leidinggevende van de afdeling met overbezetting eerst onderzocht of er 
werknemers zijn die vrijwillig naar een andere werkplek overgeplaatst willen worden.  
Heeft dat niet genoeg resultaat dan wordt conform hoofdstuk 3 bepaald wie er naar een andere 
afdeling moet overstappen. Hiertoe gaat de leidinggevende van de latende afdeling met de 
werknemer in gesprek en inventariseert de voorkeur. Teams met onderbezetting worden bekend 
gemaakt bij de betreffende werknemer, zodat de werknemer hierop kan reageren. 
 
4.4 Het werk verplaatst zich, of de werknemer gaat werken op een andere dan de 

oorspronkelijke locatie 
Uitgangspunt is dat bij verplaatsen van werk de aan dat werk verbonden werknemer mee verplaatst.  

Wel kan de dagelijkse reistijd voor woon-werkverkeer veranderen in het kader van 
werkverplaatsing, of verplaatsing.  
 
Reistijd kan bij verplaatsen van werk of bij een plaatsing, onredelijk lang worden voor een 
werknemer. Daarom gelden hiervoor de volgende afspraken, op basis van de dagelijkse reistijd 
enkele reis voor woon-werkverkeer: 
o Bij verplaatsen van werk of bij verplaatsing op een andere werkplek, is de werknemer verplicht 

te verplaatsen, tenzij de reistijd meer wordt dan 75 minuten. 
o De reistijd wordt gemeten via de voor de werknemer gebruikelijke manier van reizen, als die 

manier van reizen ook naar de nieuwe locatie redelijk is. Als gebruikelijke manier van reizen niet 
redelijk is voor het reizen naar de nieuwe locatie, vraagt werkgever de werknemer naar de door 
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de werknemer gewenste manier van reizen naar de nieuwe locatie. Indien de reistijd op die 
manier gemeten minder dan bedraagt dan één uur en een kwartier uur, is de werknemer 
verplicht zijn functie te volgen. Indien de werknemer ook voor de geplande wijziging al langer 
dan één uur en een kwartier reisde, dient hij op grond van redelijkheid en billijkheid de nieuwe 
werkplek te accepteren als deze ongeveer dezelfde reistijd vergt.  

o Overgangsregeling: aantoonbaar meer gemaakte reiskosten woon-/werkverkeer door de 
werknemer, worden, indien en voor zover deze meerkosten op grond van de CAO-GGZ niet 
worden vergoed, op basis 2e klas openbaar vervoer vergoed via de volgende afbouwregeling: 

 1e jaar: 100% vergoeding 
 2e jaar: 75% vergoeding 
 3e jaar: 50% vergoeding 
 4e jaar: 25% vergoeding 

 
4.5 De functie wijzigt inhoudelijk maar is te weinig gewijzigd om een nieuwe functie te zijn. 
Een functie die niet nieuw is en ook niet nagenoeg gelijk blijft, is een gewijzigde functie. 
Het beginsel geldt dat bij een gewijzigde functie de betreffende werknemer door middel van 
scholing, begeleiding, enz. in redelijkheid geschikt gemaakt zal worden om de gewijzigde functie te 
vervullen. Hierbij gelden de volgende afspraken: 

o De werkgever zal zorgen voor een concrete omschrijving van de gewijzigde functie en de 
eisen die aan de uitoefening gesteld worden. De werkgever zal deze vervolgens bespreken 
met de betreffende werknemers. De werkgever zal daarbij met feiten onderbouwd 
aangeven of de werknemer naar zijn mening geschikt is (te maken) voor de gewijzigde 
functie. 

o Is dat naar de mening van de werkgever niet het geval en berust de werknemer hierin dan 
wordt er onder dit sociaal plan in overleg tussen werkgever en werknemer een  andere 
oplossing gevonden. 

o Berust de werknemer niet in het negatieve oordeel van de werkgever wordt de werknemer 
bij wijze van proef geplaatst in de gewijzigde functie en wordt gedurende 12 maanden een 
traject gevolgd dat moet leiden tot voldoende uitoefening van de gewijzigde functie. Mocht 
dit traject naar het oordeel van de werkgever onverhoopt niet slagen, dan wordt met en 
voor de werknemer alsnog een andere werkplek gezocht. 

 
4.6 Er is sprake van een nieuwe functie  
Van een nieuwe functie is sprake als het samenstel van taken wezenlijk anders is dan enige functie 
die voorkomt binnen GGZ inGeest. Hierbij spelen één of meer van de volgende aspecten een rol:  

o de organisatorische context waarin de functie moet worden uitgeoefend wordt beduidend 
complexer;  

o een belangrijke wijziging in verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  
o aanmerkelijk grotere span of control;  
o en/of een verandering in de belangrijkste aandachtsvelden/doelgroepen. 

De basisregel is dat de werkgever in geval van een nieuwe functie de werknemer mag selecteren die 
het meest geschikt is.  
Dit is echter anders als een functie vervalt en een deel wordt voortgezet in een nieuwe functie, die 
niet uitwisselbaar is met de vervallen functie. In dat geval wordt beoordeeld (anders dan via een 
sollicitatieprocedure) welke van de werknemers voldoet aan de functie-eisen. Deze functie-eisen zijn  
in de adviesaanvraag aan de OR benoemd.  Vervolgens moet via het afspiegelingsbeginsel worden 
bepaald aan wie van de geschikte werknemers uit de vervallen functie de nieuwe functie als eerste 
moet worden aangeboden. 
De tweede uitzondering op de regel is wanneer de nieuwe functie voor een werknemer voldoet aan 
de definitie van passende functie. In dat geval dient de werknemer in de nieuwe functie geplaatst te 
worden volgens de afspraken over passende functies in hoofdstuk 3 hierboven 
 



9 
versie  10 december  2018 

4.7. Onvoorziene situatie 
Als zich een organisatiewijziging met rechtspositionele gevolgen voordoet waar dit sociaal plan niet 
in voorziet, dan treden partijen met elkaar in overleg om hierover alsnog afspraken te maken.  

 

HOOFDSTUK 5: Overige onderwerpen.  
o De looptijd: 24 maanden (1 januari 2019 tot 1 januari 2021) 

Gedurende de looptijd zullen werkgever en vakbonden twee maal per jaar overleggen over 
ontwikkelingen in de organisatie en toepassing van het sociaal plan. 
 

o De werkingssfeer: dit sociaal plan heeft betrekking op alle werknemers bij GGZ inGeest die 
onder de cao vallen en op alle organisatieveranderingen. Eventueel op dit moment 
bestaande instellingsregelingen moeten hierop worden aangepast, zodat er geen strijdigheid 
tussen regelingen bestaat. Dit sociaal plan heeft geen betrekking op situaties waarbij 
plotseling zeer ernstige financiële tegenslag wordt voorzien. In dat geval wordt op korte 
termijn overleg gevoerd met de vakbonden over eventueel aanpassing van het sociaal plan. 

 
o Een bezwarenprocedure: Met het oog op een zorgvuldige uitvoering van het Sociaal Plan 

wordt een Adviescommissie Sociale Begeleiding geïnstalleerd. Deze commissie adviseert 
over de toepassing van de in het Sociaal Plan opgenomen bepalingen. De 
organisatiewijziging zelf, alsmede het formatieplaatsenplan, zijn evenwel geen onderwerpen 
waarover de Adviescommissie bevoegd is advies uit te brengen. De kosten van deze 
commissie worden vergoed door de werkgever. Werknemer en werkgever kunnen inzake de 
toepassing van dit plan advies inwinnen bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Zie 
verder bijlage 1. 

 

o De hardheidsclausule: in gevallen waarin dit sociaal plan leidt tot een onbillijke situatie voor 
de individuele werknemer zal de werkgever in een voor de werknemer gunstige zin van dit 
SP afwijken.  
 

o De interpretatie van bepalingen in dit sociaal plan is voorbehouden aan de partijen die het 
sociaal plan zijn overeengekomen. 
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Bijlage 1. Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB) 
 

Met het oog op een zorgvuldige uitvoering van het Sociaal Plan wordt een Adviescommissie Sociale 
Begeleiding geïnstalleerd. Deze commissie adviseert over de toepassing van de in het Sociaal Plan 
opgenomen bepalingen. De organisatiewijziging zelf, alsmede het formatieplaatsenplan, zijn 
evenwel geen onderwerpen waarover de Adviescommissie bevoegd is advies uit te brengen.  
De kosten van deze commissie worden vergoed door de werkgever.  
Werknemer en werkgever kunnen inzake de toepassing van dit plan advies inwinnen bij de 
Adviescommissie Sociale Begeleiding. Werknemer zal gedurende een adviesprocedure bij de ASB 
geen nadelige gevolgen ondervinden van het lopen van een adviesprocedure noch zullen er ten 
aanzien van  hem onomkeerbare besluiten worden genomen.  
 
1. Taak  
De taak van de commissie is uitsluitend het op verzoek van de werkgever dan wel werknemer 
adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De commissie 
brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd 
aan de Ondernemingsraad en betrokken vakorganisaties.  
 
2. Verplichte adviesaanvraag  
De werkgever is verplicht de commissie om advies te vragen wanneer:  
o een werknemer volhardt in het weigeren van een aangeboden functie die naar het oordeel van 

de werkgever passend is;  
o de werkgever voornemens is de werknemer te verplichten tot om- en bijscholing in verband met 

een functiewijziging;  
o de werkgever het voornemen heeft om de werknemer – indien deze aantoonbaar onvoldoende 

medewerking verleent aan de verplichtingen die uit het Sociaal voortvloeien - te ontslaan. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een blijvende weigering van een passende functie bij 
werkgever, dan wel bij onvoldoende medewerking aan herplaatsing en/of aan begeleiding door 
het mobiliteitsbureau;  

o tussen werkgever en werknemer na ommekomst van de herplaatsingstermijn geen 
maatwerkoplossing kan worden bereikt.  

 
3. Samenstelling  
De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde bestuurslid, directeur of lid van de  
Ondernemingsraad. Eén lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd door de werkgever.  
Eén lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd door de Ondernemingsraad. De twee  
leden van de commissie wijzen gezamenlijk een derde, onafhankelijk lid, tevens voorzitter aan.  
 
4. Bevoegdheden  
De commissie heeft het recht:  

o tot het horen van de betrokken werknemer(s) en de direct leidinggevende(n);  
o tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden 

gedragen door de werkgever voorzover deze daarmee heeft ingestemd.  
 
 
5. Afwijkend advies  
Van het advies van de commissie kan door de werkgever slechts op zwaarwichtige gronden worden 
afgeweken.  
6. Reglement  
De commissie stelt ten spoedigste na haar intrede een reglement op dat haar werkwijzen adequaat 
regelt en maakt dit reglement in de instelling bekend.  
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7. 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 Adviescommissie Sociale Begeleiding te 
bepleiten, heeft de werknemer de gelegenheid zich op eigen kosten door een derde te laten 
bijstaan. 
 


