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Duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheid 

Bevorderen van in- en externe arbeidsmarktfitheid is het uitgangspunt van dit Sociaal Plan. 

Doelstelling daarbij is ook dat werknemers in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun arbeidsmarktpositie. Om dit te bereiken, zal werkgever - aanvullend op reeds 

bestaand beleid en maatregelen op dit gebied - de werknemers in staat stellen een 

persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen en uit te voeren. 

Het onderhouden van het persoonlijk ontwikkelingsplan is de eigen verantwoordelijkheid van 

de werknemer. Werkgever zal deze activiteiten mogelijk maken en hierop aansturen. Het is 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om deze activiteiten 

aan te bieden respectievelijk uit te voeren. 

1.3 Uitgangspunten 
"Voor iedereen een passende plek binnen Levvel" is het leidend principe van dit Sociaal Plan. 

Uitgangspunten daarbij zijn wederzijdse verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen. Dit laat 

zich verwoorden in goed werkgever- en werknemerschap. 

1. Goed werkgeverschap in de zin van dit Sociaal Plan: de werkgever voert de 

plaatsingsprocedure zoals beschreven in dit plan, op een zorgvuldige en 

transparante wijze uit. Om dit te borgen wordt de Ondernemingsraad betrokken bij 

het besluitvormingsproces van het voorgenomen besluit. De werkgever zet zich 

optimaal in om werknemers een passende plek binnen de organisatie te bieden. 

Daarnaast dient de werkgever mede zorg te dragen voor de arbeidsmarktfitheid 

van de werknemer door middel van het bieden van faciliteiten waardoor een 

werknemer kan blijven werken aan het vergroten van de eigen professionele 

vaardigheden en inzetbaarheid op de interne en externe arbeidsmarkt. Te denken 

valt daarbij aan opleidingen, trainingen, stages e.d. 

2. Goed werknemerschap in de zin van dit Sociaal Plan: het is de 

verantwoordelijkheid van de werknemer zorg te dragen voor zijn/haar 

arbeidsmarktfitheid, onder meer door gebruik te maken van 

het trainingsaanbod van werkgever, een persoonlijk 

ontwikkelingsplan uit te voeren en zich te blijven ontwikkelen 

in zijn/haar vakgebied met behulp van de faciliteiten die 

werkgever biedt. 

3. Als de omstandigheden volgens partijen dermate drastisch 

wijzigen ten opzichte van de huidige omstandigheden en 
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zodanig dat de werkgever zich niet kan houden aan dit Sociaal Plan, dan zullen 

partijen daarover in overleg treden en daarover mogelijk nieuwe afspraken maken 

t.b.v. een nieuw Sociaal Plan. 

4. De uitvoering van het Sociaal Plan mag geen rechtsongelijkheid teweeg brengen. 

5. Het Sociaal Plan laat onverlet de verplichtingen vanuit de CAO-Jeugdzorg, CAO 

GGZ, het NRGA en overige wet- en regelgeving. 

6. In onderling overleg kunnen werkgever en werknemer maatwerk afspraken maken 

over beëindiging van de arbeidsovereenkomst mochten zij samen tot de conclusie 

komen dat dit de beste oplossing is in de specifieke situatie van een 

herplaatsingskandidaat. 

1 .4 Als gedwongen ontslagen mogelijk toch niet te voorkomen zijn 
Indien werkgever van mening is dat mogelijk gedwongen ontslag als gevolg van 

reorganisaties niet te voorkomen zal zijn, dan zal hij voorafgaand aan de datum besluit tot 

reorganisatie het overleg met de betrokken vakbonden heropenen, met als doel waar 

mogelijk en noodzakelijk aanvullende afspraken te maken. De ondernemingsraad zal 

uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze besprekingen. Deze afspraken zullen als 

bijlage en dus als onderdeel van dit Sociaal Plan worden opgenomen. 

Onder gedwongen ontslagen worden niet verstaan: de werknemers van wie vanwege andere 

redenen (niet gelegen in de reorganisatie) de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zoals, 

doch niet uitsluitend, twee jaar arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd of disfunctioneren etc. 

1.5 Werkingssfeer 
Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers van de organisatie werkzaam onder 

de CAO Jeugdzorg, de CAO GGZ of het NRGA, die op basis van een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd in dienst zijn van de organisatie. 

1.6 Inwerkingtreding en werkingsduur 
Het Sociaal Plan treedt in werking met ingang van de datum van 

ondertekening en heeft een looptijd van 1 jaar, welke looptijd telkens 

stilzwijgend wordt verlengd met de duur van 1 jaar tenzij één van de 

partijen uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd het sociaal plan 

heeft opgezegd of tot het moment dat 1 van de partijen het noodzakelijk 

vindt de gemaakt afspraken te herzien en partijen hierover 
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overeenstemming bereiken. 

1. 7 Werkgelegenheid 
De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om de omvang en kwaliteit van de 

werkgelegenheid te handhaven. 

1.8 Binding 
De werkgever en werknemers op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, zijn gehouden 

volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit Sociaal Plan. 

1.9 Uitsluiting 
Indien de werknemer niet meewerkt aan de plichten gesteld in dit Sociaal Plan, kan de 

werkgever de werknemer uitsluiten van verdere toepassing van dit Sociaal Plan. Werkgever 

zal in dat geval werknemer aanspreken op de verwachte inzet binnen bepaalde redelijke 

termijn. Dit wordt schriftelijk gemotiveerd vastgelegd. De werknemer kan tegen dit besluit 

bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie. 

1.10 Voorkoming onbillijkheid 
In gevallen, waarin toepassing van de inhoud van dit Sociaal Plan zou leiden tot een onbillijke 

situatie voor de individuele werknemer, kan de werkgever in een voor de werknemer gunstige 

zin van dit Sociaal Plan afwijken. Dit schept geen precedent voor andere situaties. 

1.11 Beschikbaarstelling Sociaal Plan 
De werkgever zal er voor zorg dragen dat elke werknemer vrije toegang heeft tot een 

exemplaar van dit Sociaal Plan, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. 

1.12 Medezeggenschap 
Voorafgaand aan het besluit tot reorganisatie zal de werkgever de Ondernemingsraad in staat 

stellen haar taak uit te voeren conform de Wet op de 

Ondernemingsraden en alle overige afspraken tussen werkgever en 

Medezeggenschap (zie artikel 25 van de WOR). 

2. Definities 
Afspiegelingsbeginsel 
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Afspiegeling wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op 

basis van de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies. De werknemers binnen 

een categorie uitwisselbare functies worden op de vastgestelde peildatum van reorganisatie 

ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 

45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De verdeling van de plaatsing in passende functies over 

de leeftijdsgroepen dient zo te gebeuren dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie 

uitwisselbare functies voor en na de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. 

Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als 

laatste geplaatst/ herplaatst. Hiervan kan worden afgeweken indien een werknemer over 

zodanige bijzondere kennis en bekwaamheden beschikt, dat zijn aanwijzing als 

herplaatsingskandidaat voor het verder functioneren van de organisatie te bezwaarlijk is. 

Zie verder: Ontslagregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 

april 2015. 

Bij omgekeerde afspiegeling wordt de medewerker met het langste dienstverband als eerste 

geplaatst. 

Anciënniteitbeginsel 
Het principe waarbij op grond van de diensttijd een onderscheid gemaakt wordt tussen 

werknemers die een gelijke aanspraak hebben. 

Herplaatsingskandidaat 
De werknemer van wie de functie of arbeidsplaats op grond van een vastgesteld 

reorganisatie- en formatieplan is komen of komt te vervallen. De werknemer is 

herplaatsingskandidaat als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk is 

meegedeeld. De vaststelling van de status van herplaatsingskandidaat gebeurt volgens de 

criteria van het ontslagbesluit. Hoofdregel is het afspiegelingsbeginsel, daarna volgt 

anciënniteit. 

Bruto maandsalaris 
Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto 

maandsalaris, incl. vaste salarisbestanddelen en/of vergoedingen of 

toeslagen, zoals eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en 

onregelmatigheidstoeslag. 

CAO 
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De bepalingen van dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen op grond van de 

vigerende CAO Jeugdzorg en CAO GGZ. 

Detacheren 

Het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever dan de organisatie werkzaam zijn, 

waarbij het dienstverband met de organisatie gehandhaafd blijft. 

Dienstjaren / diensttijd 
Het aantal jaren dat een werknemer bij de organisatie, of een van haar rechtsvoorgangers in 

dienst is geweest per datum van besluit tot reorganisatie, mits sprake is geweest van 

aansluitende arbeidsovereenkomsten. Bij een onderbreking van 3 maanden of langer geldt 

de voorgaande diensttijd niet mee. Zie ook: Ontslagregeling van 23 april 2015. 

Formatieplan 
Plan waarin wordt aangegeven welk functies beschouwd worden als vervallen, nieuw, 

gewijzigd en/of uitwisselbaar. De oude formatie wordt afgezet tegen de nieuwe formatie. Het 

formatieplan geeft inzicht in waar de boventalligheid gaat ontstaan. 

Geschikte functie 
Elke functie die buiten de in dit plan opgenomen definitie van uitwisselbare of passende 

functie valt en die naar mening van de werkgever of werknemer geschikt zou kunnen zijn 

voor de herplaatsingskandidaat. 

Leeftijd 

De leeftijd in volle jaren van de werknemer per datum van besluit tot reorganisatie. 

Passende functie 

Een functie in dezelfde salarisschaal (niet zijnde de eigen functie) waarvan de functie -eisen 

een grote mate van overeenstemming vertonen met de uitgeoefende functie, en waarvoor de 

werknemer voldoet aan de functie-eisen en/of daarbij behorende aanstellingsvereisten of 

daartoe binnen een half jaar ontwikkelbaar is met behulp van o.a. 

begeleiding, bij- en nascholing en/of EVC procedures1, en rekening 

houdend met de aard- en het niveau van de werkzaamheden, uren, en 

overige arbeidsvoorwaarden. Ook als dit een hogere of maximaal één 

schaal lager gewaardeerde functie betreft die is berekend voor de 

1 Erkenning Verworven Competenties 
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krachten en bekwaamheden van de werknemer, tenzij aanvaarding om redenen van 

lichamelijke geestelijke of sociale aard niet kan worden gevergd. Als de reistijd van de 

werknemer door plaatsing in een functie toeneemt tot meer dan anderhalf uur enkele reis, 

wordt een functie niet als passend beschouwd tenzij de werknemer hier geen bezwaar tegen 

heeft. 

Plaatsingsprocedure 
Procedure die in acht wordt genomen t.b.v. de plaatsing van 

herplaatsingskandidaatherplaatsingskandidaten in de nieuwe situatie na reorganisatie. 

Reorganisatie 
Een verandering in de organisatie met rechtspositionele gevolgen voor één of meer 

werknemers als gevolg van een besluit door of namens de Raad van Bestuur 

Uitwisselbare functie 
Uitwisselbaar zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en 

vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn 

(conform uitvoeringsregels UWV). 

Werkgever 
De organisatie de organisatie waarmee de werknemer op grond van een 

arbeidsovereenkomst een dienstverband heeft. 

Werknemer 
De natuurlijke persoon (man of vrouw) die op de ingangsdatum van dit Sociaal Plan in dienst 

is van de organisatie op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde 

tijd, tenzij daarvan wordt afgeweken in dit Sociaal Plan. 
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3. Plaatsingsprocedure 

3.1 Reorganisatie en personele invulling 
De Raad van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot aanpassing van de organisatie. Op 

basis van dit voorgenomen besluit legt de Raad van Bestuur een adviesaanvraag voor aan de 

Ondernemingsraad zoals bedoeld in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De 

werkgever zal aan de werknemers bekend maken dat deze adviesaanvraag is gedaan. 

Na het advies van de Ondernemingsraad neemt de Raad van Bestuur een definitief besluit tot 

reorganisatie, inclusief reorganisatie- en formatieplan. 

P&O en het directieteam en management geven uitvoering aan het besluit tot reorganisatie op 

basis van het definitief vastgestelde reorganisatie- en formatieplan. De personele invulling van 

de reorganisatie en de plaatsing van werknemers zal plaatsvinden volgens onderstaande 

stappen en met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit Sociaal Plan. 

3.2 Belangstellingsregistratie 
Zodra duidelijk wordt dat er binnen een functiegroep en/of in een organisatieonderdeel 

verplaatsingen en/of overcapaciteit dreigt te ontstaan, worden de betreffende werknemers 

hierover geïnformeerd. Doel is om vroegtijdig het gesprek aan te gaan zodat werknemers zich 

kunnen voorbereiden en hun ambities en mogelijkheden kunnen verkennen. P&O kan hierbij 

ondersteunen. 

Als er sprake is van een verplaatsing van werkzaamheden, kunnen medewerkers schriftelijk 

hun voorkeur voor een standplaats/ werkgebied kenbaar maken. 

Als het reorganisatie- en formatieplaatsenplan is vastgesteld, wordt op basis van het 

afspiegelingsbeginsel bepaald welke werknemers herplaatsingskadidaat zijn. Deze 

werknemers worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met P&O waarin de 

mogelijkheden voor herplaatsing binnen de organisatie en de ambities 

en wensen van de werknemer worden besproken. De werknemer kan 

zich in dit gesprek laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. Na 

dit gesprek: 

• Ontvangt de herplaatsingskandidaat een overzicht van 

beschikbare passende functies binnen de gewijzigde 
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organisatie, de functieomschrijvingen en informatie over de van toepassing zijnde 

arbeidsvoorwaarden (CAO Jeugdzorg / CAO GGZ). 

• Maakt de betrokken herplaatsingskandidaat, binnen 2 weken na ontvangst van 

deze informatie, schriftelijk zijn belangstelling bekend voor een of meerdere 

functies binnen de gewijzigde organisatie. Indien belangstelling voor meerdere 

functies wordt aangegeven dient te worden vermeld voor welke functie de 

medewerker een voorkeur heeft. 

3.3 Plaatsingsprocedure 
Per categorie uitwisselbare functies zal de volgorde voor plaatsing worden bepaald op basis 

van het afspiegelingsbeginsel. Plaatsing geschiedt schriftelijk. 

1. De herplaatsingskandidaat werknemer wordt geplaatst op basis van voorkeur. Op 

basis van de belangstellingsregistratie probeert de werkgever de werknemer te 

plaatsen in een gelijke / passende / geschikte functie in lijn met zijn voorkeur. 

2. Plaatsing op basis van voorkeur kan alleen als dit niet ten koste gaat van de rechten 

van andere herplaatsingskandidaten. De regels van afspiegeling zijn uiteindelijk 

bovenliggend. Als plaatsing op basis van voorkeur niet mogelijk is, wordt eerst 

geplaatst in een gelijke functie. Als er niet voldoende gelijke functies beschikbaar zijn, 

wordt geplaatst in een passende functie. 

3. Als er geen passende functies in een gelijke salarisschaal beschikbaar zijn, wordt 

eerst geplaatst in een passende functie in een hogere salarisschaal en daarna pas in 

een passende functie in een lagere salarisschaal. 

4. In afwijking van lid 3 geldt dat voor management- en staffuncties in schaal 13 en 

hoger (cao Jeugdzorg)/ FWG 70 en hoger (cao GGZ) plaatsing van 

herplaatsingskandidaten in een 'passende functie' plaatsvindt op basis van 

geschiktheid. De organisatie zal de meest geschikte kandidaat selecteren. Onderdeel 

van de selectieprocedure zijn in ieder geval een assessment en een 

competentiegericht interview. Criteria voor deze geschiktheid zijn onder andere: 

• de genoemde competenties in de 

functiebeschrijving/profiel; 

• de relevante werkervaring; 

• het relevante opleidingsniveau van de medewerker, of het 

opleidingsniveau dat binnen een termijn van een half jaar 

haalbaar is. 
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Bij gelijke geschiktheid wordt geselecteerd op basis van omgekeerde afspiegeling. 

6. Plaatsing geschiedt in een persoonlijk plaatsingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats 

tussen de herplaatsingskandidaat en P&O. De werknemer is gerechtigd zich, na 

melding, in dit gesprek te laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. 

7. De herplaatsingskandidaat is verplicht een aangeboden passende functie te 

aanvaarden. 

3.4 Procedure: geen passende functie 
Als er geen passende functie beschikbaar is voor de herplaatsingskandidaat, gaan de 

werkgever en de herplaatsingskandidaat samen op zoek naar een geschikte functie binnen de 

organisatie. 

1. De herplaatsingskandidaat wordt begeleid door een loopbaanadviseur (intern of 

extern). 

2. De werkgever zorgt dat de herplaatsingskandidaat inzicht heeft in de openstaande 

vacatures en dus mogelijk geschikte functies. 

3. In de periode van boventalligheid tot plaatsing in een geschikte functie blijft de 

herplaatsingskandidaat zoveel als mogelijk werkzaam in zijn eigen functie. Als dat niet 

mogelijk is, biedt de werkgever hem na overleg tijdelijk passend werk aan. De 

herplaatsingskandidaat mag dit werk niet weigeren. De werkgever biedt de 

herplaatsingskandidaat de gelegenheid om ook in deze tijdelijke situatie zijn kennis en 

vaardigheden die nodig voor zijn beroepsregistratie op peil te houden ( dit geldt voor 

zorgfuncties waarvoor beroepsregistratie vereist is). 

4. De herplaatsingskandidaat mag een aangeboden geschikte functie weigeren. Hij 

ondervindt van deze weigering geen arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke 

consequenties, anders dan de personele consequenties die hem ten gevolge van de 

reorganisatie ten deel kunnen vallen. 

5. Indien de werknemer een aangeboden geschikte functie aanvaardt, geschiedt dat met 

inachtneming van de regelingen 3.5 tot en met 3.9 uit dit Sociaal Plan. 

6. In overleg kunnen de herplaatsingskandidaat en de werkgever 

ook samen tot andere oplossingen komen waaronder 

begeleiding naar ander werk buiten Levvel of beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst. 
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3.5 Begeleiding na plaatsing 
Bij plaatsing in een passende of geschikte functie zal de werkgever de werknemer in de 

nieuwe functie zoveel mogelijk begeleiden. 

1. Aan de werknemer wordt zo nodig een inwerkperiode geboden waarvan de duur 

gebruikelijk is voor de betrokken functie. 

2. Indien voor het vervullen van een passende of geschikte functie naar het oordeel van 

de werkgever en/of werknemer om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever 

hierin voorzien. Een inventarisatie van deze noodzakelijke om- en bijscholing wordt 

in het plaatsingsgesprek gemaakt. 

3. Indien een werknemer als gevolg van de organisatiewijziging een andere functie is 

gaan vervullen en er binnen 1 jaar na effectuering van de reorganisatie een vacature 

ontstaat in zijn oorspronkelijke functie, dan zal die vacature aan de betrokken 

werknemer worden aangeboden. 

3.6 Wijziging standplaats 
1. Indien een eventueel nieuwe werklocatie van de werknemer op meer dan 30 minuten 

extra reizen ligt per enkele reis (gerekend van woonplaats naar de nieuwe 

werklocatie) dan de reistijd tussen de woonplaats en de huidige (vaste) locatie waar 

de medewerker werkzaam is, dan geldt de extra reistijd boven 30 minuten per enkele 

reis als werktijd. Berekening van de reistijd vindt plaats aan de hand van de regulier 

gehanteerde routeplanner. Deze regeling vervalt na een periode 12 maanden. 

2. Aan een werknemer zal in verband met de wijziging in de plaats van tewerkstelling 

door de werkgever geen verhuisplicht worden opgelegd, tenzij met instemming van 

de werknemer. 

3. 7 Salarisgarantieregeling bij passende functie in lagere schaal 
1. De herplaatsingskandidaat die als gevolg van de organisatiewijziging een functie 

binnen de organisatie aanvaardt die in een lagere salarisschaal is ingedeeld dan de 

huidige functie, behoudt aanspraak op het bruto salaris van de 

oorspronkelijke functie, inclusief de reguliere periodieke 

verhogingen en de loonontwikkelingen van de CAO, gebaseerd 

op het bruto salaris van de oorspronkelijke functie. Daarnaast 

houdt de werknemer recht op het salarisperspectief dat hoorde 

bij de oorspronkelijke functie. 

2. De in dit artikel bedoelde aanspraken vervallen: 
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• bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, anders dan 

als gevolg van een overdracht van de onderneming of een onderdeel daarvan; 

• gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, indien op 

verzoek van de werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen. 

3.8 Afbouwregeling ORT 
Als de werknemer door plaatsing in een passende/ geschikte functie structureel minder/ 

geen toeslag voor onregelmatige dienste (ORT) ontvangt, geldt een afbouwregeling conform 

de cao GGZ (zie bijlage). Dit geldt ook voor werknemers op wie de cao Jeugdzorg van 

toepassing is. Deze cao kent geen bepaling voor afbouw ORT. 

3.9 Balans zorg - werk 
Als de werknemer door plaatsing in een andere functie of op een andere standplaats / 

werkgebied te maken krijgt met een buitengewone verstoring in de balans zorg- werk, krijgt 

de werknemer bij een overgangsperiode van drie maanden om deze balans te herstellen. 
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4. Bezwarencommissie 
1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie 

personen. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: 

• Een lid en plaatsvervangend lid worden benoemd door de werkgever. 

• Een lid en plaatsvervangend lid worden benoemd door de vakbonden. 

• De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden benoemd door beide 

eerder benoemde leden gezamenlijk. 

Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen (oud) werknemer of 

(oud) Raad van Toezichtlid van de organisatie zijn. Het secretariaat van de commissie 

wordt gevoerd door de werkgever. 

2. De werknemer kan zich binnen 4 weken na bekendmaking van een besluit op basis 

van dit Sociaal Plan schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren 

inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Plan op de bezwaarde. 

3. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 3 weken na indiening 

van het bezwaarschrift. Deze termijn kan met 3 weken worden verlengd als de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijv. in geval van ziekte of vakantie van de 

bezwaarde; een en ander ter beoordeling van de bezwarencommissie. 

• Tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars 

tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen 

bijstaan. 

• De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de 

bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de 

werkgever. 

• De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige 

vergadering, welke niet openbaar is. 

5. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de 

bezwarencommissie te verlenen. 

6. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet 

gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De 

uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 2 

weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed - bij 

aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever 

medegedeeld. 
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7. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming 

van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. 

8. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn 

bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de 

bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 
9. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer 

het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van 
verdere behandeling. 

10. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 
11. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een 

presentiegeld van elk € 250,- per vergadering, te voldoen door de werkgever, tenzij de 
werknemer die bezwaar maakt geen lid is van één van de vakbonden partij bij dit Sociaal 
Plan. In dit geval zal de werknemer de helft van de kosten voldoen. 

5. Ondertekening 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op: 3' pd, zozo 
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6. Bijlage afbouwregeling ORT -CAO GGZ 

Artikel 10 Afbouwregeling ORT 
1. Beëindigt of vermindert de werkgever de onregelmatige dienst van de werknemer ( dit kan 

ook op medisch advies) en is dit niet te wijten aan eigen schuld of toedoen van de 

werknemer, dan ontvangt de werknemer een tegemoetkoming. Onder beëindiging of 

vermindering van de onregelmatige dienst wordt ook verstaan bevordering als bedoeld in 

hoofdstuk 3, artikel 11. 

2. De werknemer ontvangt geen tegemoetkoming als het gaat om een tijdelijke beëindiging of 

vermindering van de onregelmatige diensten. 

3. Voorwaarden voor de tegemoetkoming zijn: 

a. de werknemer heeft op het moment van de beëindiging of vermindering ten minste 3 

jaren onafgebroken onregelmatige diensten gewerkt bij de werkgever. Onderbrekingen 

buiten eigen schuld of toedoen van de werknemer tellen mee; 

b. het verschil tussen het oude salaris plus de genoten vergoeding voor onregelmatige 

dienst en het (eventueel nieuwe) salaris plus de nog te genieten vergoeding 

onregelmatige dienst is meer dan 2% van het oude salaris plus de genoten vergoeding, 

en 

c. het (eventueel nieuwe) salaris plus de vergoeding is lager dan het oude salaris plus de 

vergoeding. 

De genoten vergoeding wordt berekend door de 12 maanden voor de vermindering 

/beëindiging van de vergoeding genoten vergoeding te middelen. De (eventueel) nieuwe 

vergoeding wordt berekend door de eerste 3 maanden na de vermindering/ beëindiging 

genoten vergoeding te middelen. Het in dit lid genoemde (eventueel nieuwe) salaris is het 

salaris bij een gelijkblijvende arbeidsduur. 

4. De tegemoetkoming is een percentage van het in lid 3b van dit artikel genoemde verschil 

volgens deze tabel: 

Periode van werken in Tegemoetkoming 

onregelmatige dienst: 

3 tot 6 jaar 6 maanden 80% 

6 maanden 40% 

6 tot 10 jaar 8 maanden 75% 

8 maanden 50% 
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7. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming 

van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. 

8. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn 

bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de 

bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 
9. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer 

het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van 
verdere behandeling. 

10. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 
11. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een 

presentiegeld van elk € 250,- per vergadering, te voldoen door de werkgever, tenzij de 
werknemer die bezwaar maakt geen lid is van één van de vakbonden partij bij dit Sociaal 
Plan. In dit geval zal de werknemer de helft van de kosten voldoen. 

5. Ondertekening 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op: 

Voor akkoord: 

a- 
Maaike van der Aar, FNV 
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11. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een 

presentiegeld van elk€ 250,- per vergadering, te voldoen door de werkgever, tenzij de 
werknemer die bezwaar maakt geen lid is van één van de vakbonden partij bij dit Sociaal 
Plan. In dit geval zal de werknemer de helft van de kosten voldoen. 

5. Ondertekening 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op: 

Voor akkoord: q%ie 





€ 
LEWEL 

8 maanden 25% 

10 jaar en langer 12 maanden 75% 

12 maanden 50% 

12 maanden 25% 

De berekening van deze tegemoetkoming wordt eenmalig bij aanvang vastgesteld. Als de 

werknemer in de afbouwperiode weer onregelmatige diensten gaat werken, dan ontvangt hij 

de tegemoetkoming alleen voor zover deze uitkomt boven de toeslag voor onregelmatige 

diensten. 




